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Bem Vindos 
 
Queridos Pais/Cuidadores: 
 
Os funcionários da Triumph Inc. gostariam de desejar a você e ao seus filhos(as) as boas vindas ao nosso 
programa. Estamos ansiosos por esta parceria com você para preparar seu filho(a) para o sucesso escolar e 
futuro. Este é o objetivo do Triumph Inc., apoiar a sua família oferendo alta qualidade, serviços infantis 
completos , seja à domicilio, em um dos nossos Centros escolares ou em um dos nossos parceiros na 
comunidade. Pais e cuidadores são uma parte importante do nosso sucesso. Esperamos que você obtenha 
vantagem com as várias oportunidades oferecidas para participar da educação do seu filho(a). 
 
Criado em 1965, Triumph, Inc. opera os programas de Taunton e Raynham Head Start e Early Head Start e 
EHS Home Base financiados pelo governo federal. Oferecemos serviços educacionais para famílias à espera 
de um bebê e crianças de seis semanas até cinco anos de idade. 
 
Este Manual dos Pais foi criado para te familiarizar com as normas, procedimentos e serviços do Triumph e 
é o começo de troca de informações que irá continuar através da nossa parceria com você. Por favor, 
guarde este manual em local conveniente e use-o como guia de referência. Obrigado pela confiança em nós 
depositada no cuidado de seu filho(a) e esperamos ter um relacionamento longo e bem sucedido. 
 
 
Karen M. Ennis 
Diretora Executiva 
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Cláusula: Declaração de Visão e Missão 
Aprovada por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Cláusula: Setembro de 2016 
 
O Triumph apoia a educação, bem estar e auto suficiência das crianças e suas famílias através de alta 
qualidade em programas infantis e envolvimento comunitário. 
 
Filosofia do Programa 
O Triumph, Inc. Head Start e Early Head Start e suas famílias acreditam em apoiar brincadeiras para 
melhorar o desenvolvimento do caráter, habilidades e conhecimento das crianças para prepará-las para o 
sucesso na escola. Nós encorajamos o desenvolvimento individual da criança do nascimento aos cinco anos 
criando um ambiente educacional que foque no desenvolvimento social e emocional das crianças como 
base para apoiar o crescimento e aprendizado nos seguintes domínios. 
 
Desenvolvimento Sócio-Emocional; Desenvolvimento Físico e Saudável; Desenvolvimento Cognitivo; 
Introdução ao Aprendizado; Desenvolvimento da Linguagem e Alfabetização; Artes e Expressões Criativas e 
Desenvolvimento do Inglês como Linguagem. 
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Cláusula: Informações de Licenciamento 
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Cláusula: Setembro de 2016 
 
 
Informações de Licenciamento 
 
Nossos programas são licenciados pelo MA Departemento de Early Care and Education (EEC). Você pode 
entrar em contato com EEC para informações com relação ao histórico de complacência de 
regulamentações do programa. 
 
 
Informações para Contato: 
 
Departamento de Early Education and Care (EEC) (Escritório Local) 
1 Washington Street 
Taunton, MA 02780 
Telefone: 508.828.5025 
Web: www.eec.state.ma.us 
 
Disponibilidade das Regulamentações Triumph, Inc. mantem uma cópia das regulamentações 102CMR 
7.50: Padrões para a Licenciatura e Aprovação para Programas de Creche Infantil e Crianças de Idade 
Escolar no local de cada Centro e o fará disponível quando solicitado. Se houver perguntas com relação a 
qualquer regulamentação, por favo dirija-se à recepção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eec.state.ma.us/
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Cláusula: Informações sobre o Fundo Federal 
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Cláusula: Setembro de 2016 
 
 
Informações sobre o Fundo Federal 
Triumph, Inc. é parcialmente financiado por uma concessão competitiva pelo The Office of Head Start 
(OHS), dentro da Administração de Crianças e Famílias do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, 
para oferecer educação e serviços de desenvolvimento e abrangentes para as comunidade de Taunton e 
Raynham. Triumph, Inc. oferece os serviços descritos nos Padrões de Desempenho do Head Start e de 
acordo com o Head Start Act de 2007. O escritório do Head Start é responsável por fiscalizar o Triumph, 
Inc. para assegurar o cumprimento dos Padrões de Desempenho e que a melhor qualidade dos cuidados 
seja fornecida às crianças inscritas. Triumph, inc. oferece serviços completos para inscrever seu filho(a) e 
suas famílias. Estes incluem: saúde, nutrição, social, cognitivo e outros serviços de apoio. Os serviços do 
Head Start são destinados para respeitar cada étnica, cultura e herança linguística de cada criança e família. 
 
Informações de Contato: 
 
Administração para Crianças e Familiares 
Região 1 
JFK Bldg. – 29o andar 
Boston, MA 02203 
(617)565-1020 
 
Disponibilidade das Regulamentações: Triumph, Inc. mantem uma cópia dos Padrões de Desempenho 
do Head Start e do Head Start Act de 2007 no local do Centro e o fará disponível quando solicitado. Se tiver 
perguntas com relação a qualquer regulamentação, por favo dirija-se à recepção. 
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Cláusula: Declaração Não Discriminatória 
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Cláusula: Setembro de 2016 
 
Declarações Não Discriminatórias de Direitos Civis 
“De acordo com a lei Federal, a cláusula do Departamento de Agricultura dos EUA, Triumph, Inc. é proibido de 
discriminar com base em raça, cor, origem nacional, sexo, idade ou deficiência. Para fazer uma reclamação de 
discriminação, escreva para USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington DC 20250-9410 ou ligue para (800)795-3272 ou (202)720-6382 (TTY). USDA é um fornecedor de 
oportunidades iguais e empregador.” 
 
Triumph, Inc. é um empregador de oportunidades iguais. Todas as atividades empregatícias serão 
conduzidas de maneira que assegure a igualdade das oportunidades para todos e será baseado somente no 
mérito individual e aptidão de seus pretendentes, candidatos e/ou empregados sem considerar sua raça, 
cor, crença religiosa, gênero, ascendência, idade, informação genética, sexo, gravidez, estado matrimonial, 
orientação sexual, registro de prisão, deficiência ou serviço militar. Da mesma forma, Triumph, Inc. é um 
fornecedor de serviços com oportunidades iguais e irá oferecer seus serviços à crianças e/ou a suas 
famílias sem considerar a raça, cor, crença, religião, gênero, idade, nacionalidade, gravidez, deficiência ou 
estado militar da criança ou sua família. 
 
Qualquer funcionário que agir de maneira discriminatória com uma pessoa será sujeito a ações 
disciplinares até e incluindo cessação do emprego. Isto inclui evidencia de ações discriminatórias verbais, 
por escrito ou comportamento assim como atos de indiferença, falha em notar outra pessoa e/ou falha em 
agir de maneira profissional com outra pessoa. 
 
Isto está em acordo com todas as leis federais e estaduais aplicáveis, incluindo, mas não limitando a Sessão 
504 of the Rehabilitation Act of 1973, como emenda, Artigo 114 da Constituição de Massachusetts, Capítulo 
151B e 272, sessões 92, 98 e 98 A das Leis Gerais de Massachusetts e Ordens Executivas 227, 246 e 253. 
Triumph, Inc. reconhece suas responsabilidades de ir além de um mero anúncio de uma cláusula de 
oportunidades iguais e irá aderir tanto ao espírito quanto à carta da legislação designada para eliminar a 
discriminação em empregos. Triumph, Inc. deve se manter pelas Cláusula federais e estaduais aplicáveis 
com relação a Oportunidades Iguais e Ação Afirmativa e irá cumprir com a Ação de Direitos Civis de 1964 
como emenda. O Diretor Executivo deverá servir como um coordenador da Ação Afirmativa/Oportunidades 
Iguais. O Gerente Fiscal deverá servir como o Gerente de Acesso Programático. Para assegurar a 
implementação desta cláusula, o Diretor Executivo deverá receber e tentar resolver reclamações de 
maneira informal; deverá fornecer à pessoa prejudicada informações e conselhos em procedimentos de 
oportunidades iguais incluindo reparação local, estadual e federal; e deve auxiliar na preparação de 
qualquer reclamação formal de tal discriminação. Para completar, Oportunidades Iguais/Ação Afirmativa 
para Triumph, Inc. está arquivado e disponível para todos os funcionários. 
 
Os funcionários contratados para posições onde a responsabilidade primária é direta com cuidado das 
crianças devem ter 18 anos de idade de acordo com as regulamentações estabelecidas pelo DEEC. 
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Cláusula: Normas de Confidencialidade  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
 
Normas de Confidencialidade: 
Informações pertencentes às crianças e à suas famílias são um privilégio e confidenciais. Triumph não deve 
repassar ou liberar informações sobre uma criança ou sua família para qualquer pessoa não autorizada, ou 
conversar com qualquer pessoa não autorizada sobre informações de uma criança ou sua família sem a 
autorização por escrito dos pais da criança. Triumph não deve repassar ou liberar informações do histórico de 
uma criança para qualquer um que não esteja diretamente relacionado à implementação do programa para 
uma criança sem a autorização escrita dos pais desta criança ou de acordo com uma ordem judicial. Triumph 
deve notificar os pais se o histórico desta criança for citado judicialmente. 
 
As informações da família não será repassada para qualquer um fora dos nossos programas, a não ser que 
os pais ou responsável assine um formulário de liberação de informação. É solicitado que os pais assinem 
um autorização para permitir que seu filho(s) seja fotografado e/ou gravado em sala de aula ou em 
excursões e pode ser publicado em jornais locais com propósito de notícia ou publicidade incluindo 
publicações no webpage ou mídia social. Informações sobre as famílias ou crianças serão compartilhadas 
apenas no que for necessário para o conhecimento dos funcionários que trabalham com estas famílias, ou 
de quem supervisiona os funcionários que trabalham com estas famílias. Triumph, Inc. leva as práticas de 
confidencialidade com seriedade e todos os funcionários assinam contratos e recebem treinamento em 
como lidar com estas cláusulas. 
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Cláusula: Orientação Infantil 
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas e Guia de Controle Comportamental:  
Triumph, Inc. utiliza o guia criado pelo Office of Head Start and the Child Care Bureau “What Works Brief” 
especificamente com relação ao uso de “por de castigo” nas salas de aula do Head Start. Nós também seguimos 
os conselhos, benefícios e limites indicados no The Center on the Social and Emotional Fundations for Early 
Learning (CSEFEL) para o uso de procedimentos com o “por de castigo”: 
““Por de castigo” só é efetivo quando usado no contexto de uma aproximação compreensiva ao apoio 
comportamental destinado ao aprendizado, sustento e encorajamento de um comportamento social positivo. 
“Por de castigo” deve ser usado somente por professores bem treinados e cuidadores quando procedimentos 
disciplinares menos intrusivos foram tentados e resultarem sem sucesso e somente a combinação com 
procedimentos positivos designados para ensinar habilidades novas e prevenir comportamentos desafiantes 
de acontecerem”. “Porém, “por de castigo” tem demonstrado ser efetivo em algumas situações e não deve ser 
abusado e deve ser reservado para comportamentos de alta intensidade como agressão a outros colegas e 
adultos e comportamento destrutivo. Sem uma falta de evidência para o seu uso com crianças muito pequenas, 
assim como a pesquisa no desenvolvimento sócio-emocional de crianças muito pequenas, o uso de “por de 
castigo” com infantes e crianças pequenas não é recomendado.” 
 
O controle comportamental é sobre o aprendizado, não punição ou disciplinar, Através de reforço proativo 
positivo, nós permitimos que as crianças aprendam habilidades para a vida inteira como solução de 
problemas, tomar decisões, comunicações saudáveis e maneiras positivas de expressar emoções, 
cooperação, arriscar de maneira racional e respeitar autoridade. Reforço positivo satisfaz a necessidade da 
criança de proteção e segurança. Reforço positivo contribui para o desenvolvimento de auto controle e auto 
suficiência saudável porque ensina a simpatia e compaixão; é fundada em um relacionamento saudável 
baseado em respeito mútuo com crianças se sentindo competente e bem sucedidos no aprendizado.  
 
Reforço positivo é sobre prevenção e apoio. Quando prevenção não é possível, os professores interveem 
rapidamente quando as crianças são fisicamente agressivas umas com as outras. Os professores usam um 
guia com base na positividade e consistência baseado na necessidade e desenvolvimento individual da 
criança. Esta aproximação proativa consiste em passar para as crianças expectativas claras, regras das salas 
de aula que foram criadas pelas crianças da classe e preparando-as para transições com direções claras. Por 
exemplo: será dito para as crianças “vamos arrumar tudo em cinco minutos” e o cronômetro será ajustado. 
 
Todos os funcionários estão prontos para ativamente guiar comportamentos usando estratégias proativas. 
As crianças falam através da linguagem de seu comportamento da mesma forma que com palavras. Existem 
comportamentos comuns que crianças podem usar para se comunicar, incluindo, mas não limitando a 
morder, provocar, xingar, agarrar-se, ignorar os adultos, testando limites, discutindo, recusando cooperar, 
agredindo, birras e abstinências. Esta cláusula é para definir o sistema de controle comportamental usado 
no Triumph, Inc. Um sistema existe para apoiar a socialização e nutrir o crescimento completo e 
desenvolvimento da criança. Alcançar estes resultados depende de quão suavemente as partes do sistema 
trabalham juntas. Estas partes do sistema incluem a criança, os pais, os professores e o ambiente físico. 
 
Em nenhum momento as crianças serão submetidas a punições corporais, humilhações ou abuso de 
qualquer forma. As crianças não serão punidas por sujarem as fraldas ou não usarem o toalete. Nenhuma 
criança será deixada sozinha, sem supervisão ou será socialmente isolada. Não haverá qualquer tipo de 
abuso verbal ou físico, negligência ou tratamento abusivo. Os Professores não irão privar crianças de 
refeições ou lanches, ou serão forçadas a comer ou de outra forma usar comida como punição ou 
recompensa. Também, o Departamento de Early Education and Care, não permite programas licenciados de 
cuidados infantis de usar técnicas disciplinares que requeiram o uso de qualquer contensão física. 
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Se o comportamento da criança é um tratamento contínuo para si, outras crianças e/ou funcionários quais 
não podem aliviar através de orientações positivas, técnicas de controle comportamentais e acomodações 
de classe razoáveis, o programa irá informar e a família e irão se reunir para discutir estratégias que 
possam ser incorporadas em casa e/ou na escola. O programa irá buscar opções de serviços de apoio para a 
criança, incluindo consultas e educadores treinados. A modificação do ambiente de classe e/ou técnicas de 
modificação comportamental será desenvolvida e implementada. Se viável, funcionários extras podem ser 
designados para auxiliarem com esta criança em particular. Se estas modificações não são capazes de 
manter a segurança de todas as crianças e funcionários, outra reunião será feita com a família para iniciar 
os preços de referente ao encaminhamento. Esta reunião irá discutir opções para apoiar os serviços do 
programa incluindo treinamento educacional. Cada situação será lidada com base individual dependendo 
das necessidades da criança e sua família. O programa irá oferecer oportunidades para encontrar-se com os 
pais para discutir opções de colocação da criança em outra classe e opções de programas como serviços 
com base domiciliar ao invés de suspensão ou terminação. Se a criança não obtiver sucesso depois de 
várias tentativas opcionais, incluindo, mas não limitando suas atitudes, colocando-se em risco e/ou de 
outras crianças, uma interferência externa a outro programa pode ser feita para melhor alcançar as 
necessidades da criança. 
 
No uso de Reforço Positivo, funcionários da Triumph, Inc. irão: 

1. Separar a ação (o que a criança faz), do indivíduo (quem a criança é). É o comportamento que não 
satisfaz as expectativas e não é aceito. A criança é sempre aceita e respeitada. 

2. Evitar comparações entre crianças. Comparações criam ressentimentos e raiva. Cada criança é 
especial e única e será aceita desta forma. 

3. Conectar-se. Relacionamentos e ambientes de apoio e nutridos serão estabelecidos para todas as 
crianças. 

4. Estabelecer expectativas realísticas e oferecer estrutura “firme, mas gentil”. Crianças necessitam e 
querem uma estrutura, serão mantidas em segurança e ordem. 

5. Dizer para as crianças o que eles devem fazer e não o que se deve fazer. 
6. Ser modelos de cooperação, respeito e apoio nas suas interações com outros adultos e crianças. 
7. Passar mais tempo promovendo comportamentos desejáveis, para que tenham menos necessidade 

de técnicas correção comportamental. É mais produtivo ensinar pro-social do que procurar um 
conserto rápido para parar comportamentos negativos. 

8. Tomar conhecimento e validar emoções. Por exemplo: “Não tem problema ficar bravo, mas não vou 
deixar você morder quando estiver bravo.” Todos passam por emoções como raiva, tristeza, alegria, 
medo. Não é a emoção, mas o que fazemos quando as sentimos é o que importa. 

9. Planejar maneiras para que cada crianças possa ter sucesso individualmente. Modificações 
razoáveis podem ser feitas no ambiente físico, curricular, ao modo de ensinar ou cuidar para 
acomodar as necessidades e interesses desta criança. 

10. Oferecer uma atenção positiva para cada criança, todos os dias. Elogiá-los quando estiverem 
fazendo boas ações. Quando uma criança está se comportando de maneiras que satisfazem as 
expectativas, tome conhecimento de seu esforço e sucesso. 

11. Evitar comportamentos julgadores fora das condições das quais aconteceram. Manter-se sem julgar 
e objetivamente.         
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Cláusula: Procedimento de Revisão de Família 
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Procedimento de Revisão de Família 
Para oferecer serviços de um programa compreensivo, nossos programas com base nos Centros do Head 
Start e Early Head Start usam um programa de assistentes sociais. Este inclui uma revisão das necessidades 
e conquistas de seu filho(a) e sua família todos os meses por um funcionário que trabalha com seu filho(a) e 
família. Programas com base domiciliar são revisados a cada dois meses e continuamente através da 
revisão do caso, supervisão e tabela de revisões. Estas revisões incluem olhar todas as informações de 
avaliações, revisando objetivos e progresso para alcançar estes objetivos. Também inclui conferências de 
casos individuais e reuniões de estudo da criança conforme necessário. Os pais são encorajados a se 
envolver no processo no mínimo, através de visitas domiciliares e reuniões de pais e professores. 
Ocasionalmente, os pais podem ser convidados a se reunir quando necessário. Procure o seu Especialista 
de Envolvimento Familiar ou professor para mais informações.  
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Cláusula: Serviços de Encaminhamentos  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Procedimentos para Serviços de Encaminhamentos: 
Dentro de 45 dias da inscrição da criança no programa, uma avaliação interna de desenvolvimento será 
completada pelo seu professor(a) da classe ou um funcionário treinado. EHS com base domiciliar irá 
indicar todas as crianças para o Early Intervention (EI) para a avaliação de 45 dias. Um formulário de 
referência e uma autorização de liberação de informações serão completos e enviados para o EI. EI irá 
entrar em contato com a família dentro de 45 dias para completar a avaliação em casa. O visitante 
domiciliar também estará presente se possível. Os resultados serão discutidos com os pais/responsáveis e 
então o formulários com os resultados da avaliação de desenvolvimento será completado. Se esta avaliação 
necessitar de mais informações, os pais serão informados e um formulário de referência interna será 
completado. Com autorização dos pais/responsáveis, o Coordenador de Serviços de Deficiência ou 
Coordenador de Saúde Mental irá conduzir uma observação focada nesta criança. Depois desta observação, 
uma reunião de estudo da criança será conduzida. Os pais/responsáveis devem estar presentes nesta 
reunião. Nesta reunião, todos os papeis com pedidos de referência para uma avaliação de fora por uma 
agência apropriada é preenchida pelos pais/responsáveis. Se os pais/responsáveis se negarem à referência 
à observação focada, as opções de serviços de apoio como serviços sociais, de saúde mental, educacional, 
médicos ou dental são fornecidos através do nosso Guia de Recursos Comunitários. Uma vez que os papeis 
da referência estejam assinados pelos pais/responsáveis, uma notificação por escrito será enviada para o 
administrador da agência apropriada, notificando-o que temos uma criança inscrita no nosso programa 
necessita de serviços especiais através da sua agência. Se a crianças for menor que 2.9 anos de idade, uma 
notificação por escrito será enviada para o administrador do DPH Early Intervention Program. Como parte 
deste processo de referência, funcionários do programa irão acompanhar cada família para determinar 
qual o tipo, qualidade e tempo dos serviços recebidos através das referência alcançarem as expectativas da 
família e circunstâncias. Alguns exemplos de serviços de referências incluem, mas não limitam a: 
assistência emergencial, intervenção critica (ex. Alimentação, abrigo, vestimentas, assistência com 
combustível e educação), oportunidades de treinamento (ex. GED, ESL e educação de 
maternidade/paternidade) e Serviços de Deficiência e Saúde Mental (ex. Identificados através do processo 
de desenvolvimento, saúde, sensorial ou avaliações comportamentais). Favor, procurar o Guia de Recursos 
Comunitários do Triumph, Inc. para uma lista completa de disponibilidade de Recursos na Comunidade. 
Uma versão atualizada com quaisquer mudanças é encontrada no nosso website: 
www.triumphinc.org     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triumphinc.org/
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Cláusula: Histórico das Crianças  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
 
Histórico das Crianças 
 

A. Acesso ao histórico do seu filho(a) 
Você tem o direito de acessar o histórico do seu filho(a) a pedido. Você terá acesso ao histórico dentro de 
dois (2) dias úteis do seu pedido, a não ser que você concorde com um período maior. Você poderá rever o 
histórico completo do seu filho(a), mesmo que seja mantido em mais de uma localização. O histórico da 
criança contem um registro escrito o qual identifica todos que tiveram acesso ou que receberam qualquer 
informação deste histórico. Este registro está disponível somente para você e a pessoa responsável a 
manter os históricos do Centro. 
 

B. Emenda ao histórico do seu filho(a) 
Você tem direito de adicionar informações, comentários, dados ou qualquer outro material relevante ao 
histórico do seu filho(a). Você também tem o direito de pedir que apague ou emende qualquer informação 
mantida no histórico do seu filho(a). Se você acredita que adicionar informações não é o suficiente para 
explicar, clarificar ou corrigir o material objetável no histórico do seu filho(a), você tem o direito de 
conversar com o funcionário do Triumph, Inc. para fazer saber suas objeções. Em seguida, você será 
informado por escrito dentro de uma semana da decisão com relação às suas objeções. Se a decisão for a 
seu favor, ações serão tomadas imediatamente para fazer as mudanças apropriadas no histórico. 
 

C. Transferência de Históricos 
Quando seu filho(a) não estiver mais frequentando o Triumph, Inc., você poderá pedir que uma cópia do 
histórico seja transferido para outra pessoa com seu pedido por escrito. Triumph, Inc. atualmente não 
cobra famílias inscritas por cópias de informações contidas no seu arquivo. 
 

D. Registro Escrito 
Um registro escrito será mantido no arquivo do seu filho(a) indicando cada vez que que o histórico do seu 
filho(a) foi liberado ou revisado ou distribuído por alguém de fora. Cada vez que informações são 
compartilhadas, o nome, data, assinatura e posição da pessoa que liberou estas informações, o propósito, 
para quem foi liberada e a assinatura de quem as recebeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.triumphinc.org 

 16 

Cláusula: Reportar Abuso & Negligência Infantil  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Leis Federais e Estaduais obrigam todos os cuidadores de crianças tenham normas e procedimentos 
estabelecidos para informar abuso e negligência infantil. Triumph, Inc. irá aderir às seguintes definições de 
acordo com as leis de Massachusetts e regulamentações do DCF: 
 
Abuso Infantil é definido como a postura não acidental de qualquer ação do cuidador à criança com menos 
de 18 anos de idade, que cause ou crie riscos substanciais ou danos físicos ou emocionais sérios; ou 
constitui uma ofensa sexual sob as leis do Comunidade. 
 
Negligência Infantil é definido como: falha do cuidador, tanto deliberadamente quanto através de 
negligência ou inabilidade, de tomar as ações necessárias de fornecer o mínimo de alimentação, segurança, 
vestimentas, abrigo, cuidados médicos, supervisão, estabilidade emocional e crescimento adequado ou 
outros cuidados essenciais; fornecido, no entanto, que tal estabilidade não seja devido somente a 
inadequados recursos econômicos ou à existência de uma condição de desvantagem. 
 
Violência Doméstica é uma situação de denúncia sob esta definição. Abuso de substâncias pode levar a ou 
decorrer de situações de violência doméstica. Abuso de substâncias é uma situação de denúncia ao DCF e 
51 A e pode ser preenchida com o Departamento de Crianças e Famílias.  
 
DCF (Departamento de Crianças e Famílias) é uma agência estadual responsável por aceitar e investigar 
reclamações sobre abusos e negligência alegadas e em oferecer serviços de acompanhamentos necessários 
às crianças e suas famílias. 
 
51 A é o relato do abuso ou negligência infantil feito pelo departamento de Crianças e Famílias. O relato 
normalmente é feito primeiramente por telefone dentro de 24 horas e deve ser seguido de um relatório 
escrito dentro de 48 horas. 
 
Relator Mandatório: Todos os funcionários do programa são relatores mandatórios sob M.G.L. c. 119, § 
51A e devem relatar para o Departamento de Crianças e Famílias sempre que tiverem motivos razoáveis 
para acreditar que uma criança do programa esteja sofrendo sérios danos físicos ou emocionais resultados 
do abuso infligido sobre esta criança, incluindo, mas não limitando a abuso sexual, ou por negligência, 
incluindo, mas não limitando a má nutrição, sem considerar onde o abuso ou negligência pode ter ocorrido 
e por quem foi infligido. 
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Procedimento para Denunciar Suspeita de abuso ou negligência infantil: 
 
Empregados/Voluntários/Estagiários/Estudantes/Consultores que tenham observado, foram informados, 
ou suspeitam de um possível abuso físico, sexual, emocional ou negligência infantil, devem imediatamente 
notificar o funcionário do Triumph, Inc. sobre uma condição denunciável de acordo com a planilha abaixo: 
 
Relator Mandatório Designado 

Professor da Classe informa para Especialista em Envolvimento Familiar 
Especialista de Saúde informa para  Especialista em Envolvimento Familiar 
EHS Visitante Domiciliar informa para EHS Gerente da Base Domiciliar 
Funcionários do PCHP Visitante Domiciliar & 
CFCE relatam para 

Coordenador do CFCE/PCHP 

Especialista em Envolvimento Familiar relata 
para 

Gerente de Serviços para Crianças e Famílias 
ou Diretor Executivo  

Todos os outros 
Funcionários/Voluntários/Consultores relatam 
para 

Especialista em Envolvimento Familiar ou 
Professora da Classe ou Gerente Educacional 

   
 Gerentes ou Especialistas em Envolvimento Familiar irão apoiar Relatores Mandatórios avaliando 

se mais informações são necessárias para determinar uma condição relatável. Esforços serão feitos 
para juntar informações de funcionários designados para trabalhar com a criança/família, incluindo 
motoristas/monitores dos ônibus conforme apropriado. Este processo, no entanto, não exclui a 
responsabilidade do relator designado. O processo de determinação se a situação é denunciável, 
justificando o relatório de um 51 A para o DCF inclui a garantia da junção de fatos e eventos 
observados e documentado de uma maneira objetiva. 
 

 Quando há revelação de um abuso ou negligência infantil, em nenhum momento o 
empregado/voluntário/estagiário/estudante/consultor reage negativamente ou emocionalmente 
ou pede uma questão favorável da criança. Mantem-se calmo, mostra preocupação e escuta o que a 
criança está lhe dizendo. Múltiplas e extensivas entrevistas com a criança são desencorajadas. 

 
 Decisão de arquivar: O Especialista em Envolvimento Familiar (FES) ou o Gerente da Base 

Domiciliar & Comunitária irá informar o Gerente de Serviços da Criança e Família ou o Diretor 
Executivo da condição denunciável e decisão de arquivar. O FES ou Gerente/Coordenador irá apoiar 
o Relator Mandatório com um relatório oral a ser feito para o DCF por telefonema dentro de 24 
horas, seguido depois de um relatório escrito para o DCF dentro de 48 horas. Todas as informações 
acima devem ser documentadas no histórico da criança. 

 
 É uma prática geral do Triumph, Inc. informar os pais antes de registrar um 51 A no Departamento 

de Crianças e Famílias. O Gerente de Base Domiciliar & Comunitária e/ou o Gerente de Serviços 
para Criança & Família irão oferecer orientações, sugestões e assistência para ajudar o FES ou o 
Visitante Domiciliar ou funcionário a apoiar a família. Se não for possível contatar os 
pais/responsáveis ou fazer uma visita ou notificar, não é de melhor interesse da criança, o Gerente 
de Serviços à Criança & Família ou designado pode tomar a decisão de renunciar esta notificação. 
Esta cláusula é fornecida e discutida com todas as famílias na inscrição da visita domiciliar. O FES 
ou Visitante Domiciliar em consulta com seu supervisor é responsável em fazer um seguimento com 
DCF e a família. 
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Discussão ou Visita Domiciliar com a família deve incluir os seguintes itens: 
1. Informações especificas com relação ao programa; 
2. Oportunidade para os pais responderem as alegações; 
3. Explicações da nossa função como relatores mandatórios; 
4. Explicações do processo 51 A e investigação do DCF; 
5. Discutir as emoções/reações dos pais e possível raiva/represaria contra a criança; 
6. Oferecer apoio durante todo o processo; 

 
 Decisão de não encaminhar: Deve a decisão de não encaminhar a denúncia ser feita pelo designado 

ou o supervisor do designado. Isto não proíbe um relatório mandatório do registro de um 51A em 
nome da criança. Quando um relatório mandatório vê a necessidade de ser registrado, os pontos de 
vista do relator devem ser respeitadas e apoiadas pelo designado representando a agência. 

 
 Denúncia por uma Agência Secundária: Se o Triumph, Inc. é notificada por outra agência com 

relação a intenção de preencher um 51A em um programa familiar. O Triumph, Inc. irá honrar a 
cláusula da outra agência com relação a informar os pais da intensão de preencher uma denúncia. 
Nenhum empregado/voluntário/estagiário/estudante/consultor deve presumir que outra agência 
informou a família do preenchimento de um formulário 51A, ou deve tal pessoa presumir ou 
confirmar a identidade do relator. Uma vez que a família esteja ciente da denúncia, a Triumph, Inc. 
irá oferecer os serviços de apoio à família. 

 
 Pedidos do DCF para entrevistas com a criança no local: o Triumph, Inc. associada a leis federais, 

estaduais e locais e o Departamento de Crianças e Famílias com relação ao 51a/B investiga. DCF 
pode pedir um entrevista com a criança na Triumph, Inc. Caso o pedido do DCF para entrevistar a 
criança no local do Triumph, Inc. seja solicitado, este será honrado. Na maioria dos casos, DCF tem 
informado as famílias da sua intensão. Quando o DCF acha que a criança pode estar em risco se os 
pais forem notificados, o DCF pode pedir para entrevistar a criança na Triumph, Inc. sem a 
permissão dos pais. Nestas circunstancias, o Triumph irá cumprir este pedido. 
 

Denúncia ao DCF: 1-800-792-5200 
Linha de Apoio para Estresse dos Pais: 1800-632-8188 

 
Procedimentos de Denúncia de Suspeita de Abuso Infantil ou Negligência Institucional: 
 
Quando as alegações de abuso infantil ou negligências são feitas envolvendo um  
empregado/voluntário/estagiário/estudante/consultor da Triumph, Inc. os seguintes passos 
devem ser implementados: 
 

 Todos os incidentes alegando cuidado ou tratamento inapropriado de uma criança, devem ser 
relatados imediatamente ao Diretor Executivo. A pessoa irá fazer um relatório escrito e oral ao 
Diretor Executivo; 

 Se a criança estiver em perigo iminente, funcionários devem intervir imediatamente para garantir a 
segurança da criança e então relatar ao Diretor Executivo; 

 Todos os funcionários envolvidos em incidente alegado, devem ser imediatamente removidos(as) 
do trabalho com crianças de acordo com o regulamento do EEC 7.05(3). As proporções do EEC 
serão sempre mantidas. Educadores são responsáveis por abuso ou negligência se: admitir causar o 
abuso o educador é convicto do abuso ou negligência em um processo criminal; 

 O Diretor Executivo, em conjunto com o supervisor do empregado, quando possível, irá reunir-se 
com indivíduos, o conhecimento do incidente para avaliar os fatores internos que possam ter 
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contribuído a situação e para juntar informações suficientes para oferecer uma conta precisa para o 
DCF e EEC para que possa tomar decisões apropriadas sobre as ações contra os funcionários; 

 Todos os funcionários envolvidos ou com conhecimento do incidente irão submeter-se a um 
relatório escrito com o máximo de detalhes possíveis dentro de 24 horas ao Diretor Executivo; 

 O Diretor Executivo ou designado irá contatar os pais da criança envolvida como apropriado; 
 O Diretor Executivo irá iniciar a ação(ões) contra o funcionário de acordo com a regulamentação do 

Departamento Early Education and Care 7.05(3) e o Triumph, Inc. Cláusula de Funcionários e Abuso 
Infantil ou Negligência. Uma das seguintes ações será iniciada imediatamente; 
 
1. O funcionário irá ser colocado em licença administrativa/suspensão investigatória com ou sem 

recebimento; ou 
2. Atribuído a outras tarefas que não envolvam contato direto com crianças dependendo dos 

resultados da investigação; ou 
3. Demissão imediata é recomendada ao Head Start/Early Head Start Conselho de Normas e 

Conselho de Diretores. 
 

 O Diretor Executivo ou designado chama o Departamento de Crianças e Famílias para registrar um 
relato 51A. O departamento é informado que uma alegação de abuso ou negligência existe e 
ocorreu enquanto a criança estava em seus cuidados. Contato telefônico/relatório dentro de 24 
horas, relatório escrito ao escritório do DCF local dentro de 48 horas. 

 O Diretor Executivo ou designado ligará para o departamento de Educação e Cuidados Infantis, 
para informar sobre o incidente ao avaliador de licenças da ação contra funcionário e o status do 
empregado. Contato por telefone dentro de 24 horas. 

 Uma vez feita a denúncia, o empregado não deve retornar ao trabalho até que o DCF examine o 
relatório e investigações feitas pelo DCF e EEC sejam concluídas e a agência tenha recebido 
notificação verbal/escrita do encontrado. EEC determina, baseado nas suas próprias investigações 
ou uma investigação conduzida pelo DCF subsequente à denúncia feita sob o 51A e 51B, de que há 
uma causa razoável para acreditar que o educador causou o abuso ou negligência enquanto a 
criança estava em seus cuidados. O Diretor Executivo e/ou Coordenador de Recursos Humanos irá 
manter o funcionário informado com relação ao processo e expectativa de tempo para a 
investigação e fecho do mesmo. 

 Devendo uma alegação de abuso ou negligência ser substanciada depois de investigações do 
DCF/EEC, um relatório é dado ao Comitê de Pessoal da Conselho de Diretores para determinar as 
ações do programa e do funcionário. 

 O Diretor Executivo irá informar o Presidente do Triumph, Inc., Conselho de Diretores, Presidente 
do Conselho de Cláusula do Head Start/Early Head Start e o Especialista em Administração de 
Programas Infantis e Famílias com relação a qualquer alegação apoiada do DCF de abuso ou 
negligência institucional. 

 
Contate Karen Ennis – Diretora Executiva: 508-822-5388 x107    
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Cláusula: Senha dos Pais e Conduta  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Senha dos Pais e Conduta & Guia 
 
No Triumph Inc., nós somos agraciados por pais solidários e envolvidos. Nossos pais reconhecem que 
educar crianças é uma processo que envolve uma parceria entre a casa e a escola e entende a importância 
de um relacionamento bom para equipar as crianças com as habilidades necessárias para o sucesso. Por 
estas razões nós recebemos e encorajamos os pais e cuidadores a participarem completamente das 
atividades que nossas escolas oferecem. 
 
Este guia apoia a implementação de um Acordo Casa-Escola. O Triumph, Inc. espera que os pais e 
cuidadores mostrem respeito e consideração pelos outros através do: 
 

 Apoiando e respeitando a cultura da nossa agência dando bom exemplo em sua própria fala e 
comportamento com todos os membros da nossa comunidade escolar; 

 Trabalhando junto com todos os funcionários para o beneficio das crianças: isto inclui conversar 
com a escola para resolver qualquer problema e para discutir e clarificar eventos para que se tenha 
uma solução positiva; 

 Corrigindo o comportamento do seu próprio filho(a), especialmente em público o que poderia levar 
a um conflito, agressividade ou comportamento perigoso; 

 Respeitando o ambiente escolar, incluindo mantendo a escola limpa, não sujando; 
 Seguindo as regras de condução e estacionamento e sendo cuidadoso quando trouxer/buscar sua 

criança na escola; 
 Evite o uso de celulares ao entrar na prédio; 

 
Para apoiar um ambiente escolar pacífico e seguro, o Triumph, Inc. não tolerará: 

 Comportamento indisciplinar que interfira com a dinâmica na sala de aula, na área de escritório ou 
qualquer parte da escola; 

 Uso de linguagem ofensiva/gritos, palavrões ou demonstração de tons elevados de raiva ou 
agressividade; 

 Ameaças de ferir ou uso de agressão física com outro adulto ou criança; isto inclui correção 
negativa com seu próprio filho(a) ou de outros no ambiente escolar (Algumas ações podem 
constituir uma agressão com consequências legais); Isto também inclui punições físicas. 

 Dano ou destruição da propriedade escolar. 
 E-mails, telefonemas ou mensagens em redes sociais abusivas ou ameaçadoras. 
 Fumar e consumir álcool ou outras drogas ou acessar o local escolar enquanto intoxicado ou 

distribuição/venda (isto pode ter consequências criminais). 
 
Os comportamentos acima nas instalações escolares serão informados às autorizadas apropriadas e podem 
proibir um adulto ofensor de entrar na propriedade escolar para proteger nossa comunidade escolar ou 
levar a cabo o uso de nossos programas ou serviços (ex. Transporte). Nós confiamos que os pais e 
responsáveis irão auxiliar o Triumph, Inc. com a implementação desta cláusula e agradecemos pelo seu 
contínuo suporte. 
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Cláusula: Cláusula de Fumo  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula de Fumo: A Lei de Ambiente de Trabalho Não Fumante proíbe fumar em todos os ambientes de 
trabalho fechados, incluindo escolas públicas e privadas. Adicionalmente, Massachusetts requer que todas 
as escolas públicas até o segundo grau proíba fumar em território escolar, ônibus escolares e eventos 
patrocinados pela escola. A Lei é comumente referida como “Ação de Reforma Educacional” (MG.L ch. 270, 
§ 22 (b)(2); MGLc. 71, §§2A, 37H; c. 90, 7B(10)). 
 
Procedimentos: 
Fumar é proibido em todos os prédios, ônibus, vans ou qualquer outro veículo da companhia em qualquer 
momento. Esta Cláusula também inclui qualquer sala de aula, funcionários, escritórios, banheiros, sala de 
reuniões de pais e funcionários (usados à noite assim como de dia), corredores, áreas externas de brincar e 
veículos usados para transportar crianças. Esta Cláusula se aplica a todos os empregados, pais, 
empreiteiros, voluntários e visitantes. Funcionários que desejam fumar em seus veículos privados, devem 
estacionar fora da vista de crianças e fora da área do Triumph, Inc., incluindo estacionamentos. 
 
Não será permitido funcionários fumar em visitas domiciliares, excursões ou qualquer outro evento da 
agência onde pais e/ou crianças estejam presentes. É extremamente recomendado que evitem fumar 
durante este período também. Isto inclui cigarros eletrônicos ou outros produtos relacionados a tabaco. 
 
Cópias desta Cláusula deve ser distribuída para todos os funcionários e postada em todos os Centros. 
Sinalizações de “Proibido Fumar” devem ser colocados em todas as entradas dos prédios e por toda a área. 
 
O sucesso desta norma se dá perante reflexão, consideração e cooperação dos fumantes e não fumantes. 
Todos os empregados devem compartilhar da responsabilidade para aderir e reforçar esta norma. 
Empregados e pais nos programas que fumam e gostariam de participar de um programa para parar de 
fumar devem contatar o Gerente de Saúde Pediátrica e Segurança. 
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Cláusula: Normas sobre o Abuso de Substâncias  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas sobre o Abuso de Substâncias: 
Em todas as localidades do Triumph, Inc. são “Proibidos Substâncias”. Triumph, Inc. irá promover 
estratégias positivas para assim ser. Se você ou alguém responsável por buscar ou deixar seu filho(a), tanto 
na parada de ônibus quanto nos Centros e um membro suspeitar de incapacidade por exibir 
comportamentos que pareçam inseguros e colocariam seu filho(a) em perigo eminente por ter consumido 
álcool, drogas (incluindo medicamentos), seu filho pode não ser liberado. Esta Cláusula é reforçada 
indiferente a condições medicas ou emocionais. O Triumph tem um contrato permanente com uma 
companhia de taxi local para transportes de emergência. 
 
Os seguintes passos serão executados por um funcionários do Triumph no Centro: 

o adulto será lembrado desta Cláusula; 
o Será dito ao adulto que outra pessoa da lista de contatos de emergência terá que buscar a criança; 
o diretor ou gerente do programa será informado imediatamente; 
o Pode ser registrado um 51A junto ao Departamento de Serviços para Crianças e Família. Todos os 

funcionários são relatores mandatórios. Todos os funcionários são requeridos e responsáveis de 
garantir a segurança de todas as crianças matriculadas no programa; 

o Você será encaminhado ao Especialista de Envolvimento Familiar para encaminhar essas 
preocupações de uma maneira apoiadora; 

o Se a pessoa incapaz não seguir a Cláusula e se tornar agressiva de qualquer maneira, a polícia local 
será chamada; 

 
Os seguintes passos serão executados por um funcionário na parada de ônibus: 

o O adulto será lembrado da Cláusula; 
o Será dito ao adulto que outra pessoa da lista de contatos de emergência terá que buscar a criança; 
o A criança permanecerá no ônibus e trazida de volta ao Centro da criança; 
o Um individuo da lista de contatos de emergência será contatado para buscar a criança; 
o O diretor ou gerente do programa será informado imediatamente; 
o Pode ser registrado um 51A junto ao Departamento de Serviços para Crianças e Família. Todos os 

funcionários são relatores mandatórios. Todos os funcionários são requeridos e responsáveis de 
garantir a segurança de todas as crianças matriculadas no programa; 

o Você será encaminhado ao Especialista de Envolvimento Familiar para relatar essas preocupações 
de uma maneira apoiadora; 

o Se a pessoa incapaz não seguir a Cláusula e se tornar agressiva de qualquer maneira, a polícia local 
será chamada; 

 
Se um funcionário chegar para uma visita domiciliar tanto agendada ou não e este detectar que o cuidador 
parece estar incapacitado por exibir comportamentos julgados inseguros ou colocando a criança em perigo 
eminente e/ou ter sido informado de que atividades com drogas acontecem neste ambiente, o seguinte irá 
acontecer: 

o O funcionário irá determinar se a criança está segura e sendo supervisionada por um adulto 
competente; 

o O funcionário irá deixar a casa e contatar o diretor ou gerente do programa imediatamente; 
o Um 51A será registrado junto ao departamento de serviços para crianças e famílias. Todos os 

funcionários são relatores mandatórios e responsáveis em garantir a segurança de todas as 
crianças matriculadas no programa; 

o Você será encaminhado ao Especialista de Envolvimento Familiar para relatar essas preocupações 
de uma maneira apoiadora; 
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Cláusula: Cláusula de Verificação de Antecedentes  

Aprovado por: 

Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 

Todos os empregados atuais e ocasionais do Triumph, Inc. ou outras pessoas que regularmente oferecem 
cuidados infantis ou serviços de apoio (voluntários/estagiários) com potencial contato com as crianças sem 
supervisão, devem preencher uma autorização para fazer uma Verificação de Antecedentes (BCR), consistindo a 
verificação do Histórico Criminal (CORI) e verificação do histórico de antecedentes junto ao Departamento de 
Crianças e Famílias (DCF) conduzido pelo Departamento de Early Education and Care (BRC’s) todos os possíveis 
empregados para posições no programa deverão ser verificados antes da confirmação empregatícia. 

Os BCR’s são feitos somente pelos Licenciados Aprovados do EEC & Revisores do Triumph, Inc. Um 
Licenciado/Revisor é uma pessoa autorizada a receber, revisar e discutir os resultados do BRC com possíveis 
empregados, voluntários regulares ou estagiários do programa. O Triumph irá assegurar que o ECC seja 
notificado quando um revisor aprovado deixar o emprego. Triumph irá assegurar que um novo BRC’s seja 
preenchido para nossos Licenciados e Revisores do programa a cada renovação de suas licenças e para cada 
funcionário e voluntario/estagiário que potencialmente tenha contato com as crianças sem supervisão, pelo 
menos a cada três anos. 

Triumph também irá preencher um novo BRC para cada empregado, voluntário ou estagiário em qualquer 
momento que o programa receber informações que possa indicar a necessidade da Verificação de Antecedentes ( 
por exemplo: notificação de que um funcionário foi preso ou foi indicado como responsável por abuso e 
negligência de uma criança). 

Mudanças na legislação de Massachusetts promulgada no dia 3 de setembro de 2013, agora requer a verificação 
da Informação de Registros de Agressores Sexuais (SORI) e verificações de históricos de dados criminais 
nacionais e estaduais baseados em digitais em adição a Informação de Histórico Criminoso (CORI) e da 
Verificação de Históricos de Antecedentes junto ao Departamento de Crianças e Famílias (DCF). A revisão do SORI 
é feita pelo EEC e são preenchidas ao mesmo tempo que a verificação de antecedentes do CORI e o DCF. 

Uma vez que a verificação do CORI, DCF e SORI são aprovadas, o EEC deve notificar o Triumph para direcionar o 
candidato a registrar suas digitais. O horário marcado para tirar as digitais pode ser feito online ou por telefone 
em uma da várias localidades designadas na área. A consulta leva aproximadamente de 5 a 10 minutos. Os 
candidatos receberão um recibo como prova de que foram tiradas as digitais as quais devem ser retornadas à 
Triumph. Há uma taxa de processamento de $35 que pode ser paga com cartão de credito ou debito no momento 
do registro ou por cheque bancário ou ordem de pagamento no momento do registro da digitais (cheques 
pessoais e dinheiro não serão aceitos). Funcionários atuais juntamente com possíveis empregados são esperados 
que paguem este custo. Todos devem entregar os recibo de pagamento para o Triumph como prova do registro. 
Empregados atuais se qualificam para reembolso da taxa de processamento, mas devem esperar o resultado do 
registro das digitais sem informações desqualificantes  para se qualifiquem para o reembolso. 

Triumph, Inc. poderá contratar funcionários novos depois que a verificação do CORI, DCF e SORI forem 
preenchidas e aprovadas. Tais contratações serão condicionais até que as verificações dos dados das digitais 
sejam revisadas e aprovadas pela EEC. O processo de aprovação da EEC pode levar de 4-6 semanas antes que o 
Triumph seja notificado dos resultados. Empregados contratados em condições, podem ter contato sem 
monitoramento com crianças, quando necessário. 

Uma vez que o resultado das registro da digitais é retornado ao ECC, este irá notificar tanto o candidato quanto o 
Triumph, Inc. se o candidato fosse aprovado para contratação, finalizando a decisão de contratar. Leis Federais 
proíbem o ECC de compartilhar os resultados de dados verificados com base em digitais diretamente com 
empregados. As verificações do CORI, DCF e SORI não tem tais limitações. 

Se o EEC desaprovar um candidato ou um atual empregado, estagiário ou voluntario, baseado no que foi 
encontrado na verificação das digitais sobre históricos criminais estaduais e nacionais, o Triumph, Inc. deve 
terminar o vínculo empregatício com o candidato, estagiário ou voluntario dentro de quatorze dias (14) de tal 
notificação, senão será informado pelo EEC para terminar antes, por regulamentos estaduais; 606 CMR. 
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Cláusula: Cláusula de Expulsão e Suspensão   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Expulsão e Remoção 
 
As crianças matriculadas no programa do Triumph, Inc. podem ser excluídas/suspensas ou expulsas por 
qualquer uma das seguintes razoes: 

1. A família não fornece ou mantem a documentação necessária do programa de acordo com os 
procedimentos estabelecidos (ex. Comprovante de renda, imunizações ou exame físico anual como 
requerido pelas agências locais, estaduais e/ou Federais); 

2. A família não mantem o cumprimento das taxas agendadas do programa (se aplicável); 
3. Presença inconsistente ou excesso de ausência do Head Start/Early Head Start, é esperado que as 

crianças frequentem a escola regularmente. O Desempenho do Head Start requer que 
mantenhamos pelo menos 85% de presença em nosso programa. Entraremos em contato se isto se 
tornar um problema para que possamos oferecer apoio e um plano desenvolvido para melhorar a 
presença; 

4. É condenado a violação, por ação dos pais, destas Cláusulas ou procedimentos descritos no Manual 
dos Pais, podendo se tornar termos para expulsão por ordem do Conselho de Diretores; 

5. O comportamento da criança é uma ameaça contínua para si, outras crianças e/ou funcionários 
(Veja a Cláusula de Orientação Infantil). Suportes e referências para um encaminhamento mais 
apropriado será dado aos pais. 

 
No momento de uma proposta de suspensão/expulsão, uma reunião será feita com os pais ou responsáveis 
para discutir e fornecer a documentação por escrito especificando as razões para a proposta suspensão ou 
expulsão da criança e as circunstâncias sob as quais ela poderia voltar, se houver. 
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Cláusula: Requisitos de Presença  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Requerimentos de Presença para os Centros do Triumph, Inc. 
 
Programações e rotinas influenciam o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança. 
Programações previsíveis e consistentes ajudam a criança a se sentir segura e confortável. Programações e 
rotinas ajudam também a criança a entender expectativas do ambiente e reduz a frequência de 
comportamentos problemáticos. As normas de frequência de presença, de trazer e buscar as crianças do 
Triumph, Inc. são escritas não somente para alimentar o senso de consistência do seu filho(a), mas para 
começar a desenvolver habilidades necessárias das famílias para passar para a escola pública. 
 
Quando o seu filho(a) for faltar ou se atrasar, você deve contatar a classe ou a recepção e fornecer a razão. 
Se a criança faltar, a recepção ou o seu Especialista de Envolvimento Familiar pode ligar para saber do seu 
filho(a). Se a criança faltar por mais de 3 dias consecutivos, seu Especialista em Envolvimento Familiar irá 
entrar em contato para discutir um Plano de Presença. Se a criança faltar mais de 3 dias, uma carta médica 
é necessária para que retorne à escola. Se acontecer uma cirurgia ou hospitalização, por favor forneça uma 
carta de “retorno à escola” do médico. Todas as vagas financiadas pelo Estado requerem um contrato. Se 
você tem um contrato, seu filho(a) está matriculado em uma vaga estadual. Se seu filho(a) faltar 30 dias em 
um período de 6 meses, você não se qualificará mais para o programa. 
 
É esperado que a criança seja pontual para começar o seu dia educacional. Nossa instruções das classes e 
Meio Período começam exatamente no horário. O programa do Head Start tem requerimentos estritos de 
no mínimo 3 ½ horas de instrução por dia/criança, o EHS com base no Centro tem a necessidade mínima de 
6 horas de instruções por dia/criança. Para que nós possamos preparar a quantidade certa de comida para 
alimentar as crianças, os pais devem notificar o Triumph, Inc. se a criança for chegar depois das 9:00am. Se 
seu filho(a) estiver frequentemente atrasado(a), ele(ela) poderá perder as práticas educacionais e 
instruções que são importantes para o desenvolvimento individual da criança e a preparação para o 
kindergarten. Os professores e Especialista em Envolvimento Familiar do seu filho(a), irá te informar se 
isto for um problema contínuo e irá ajudar a desenvolver uma plano para que seu filho(a) chegue à escola 
na hora. Todas as classes do Early Head Start começam a chegar as 8:30am e saem as 2:30pm. Espera-se 
que todas as crianças cheguem até às 9:00am. Se seu filho(a) for chegar depois das 9:00am, você deve ligar 
para o Centro e avisar o professor(a). Igualmente, se você for buscar seu filho(a) depois das 12:30 para HS, 
2:30 para Early HS ou seu horário agendado, você deve ligar e notificar o Centro. Os requerimentos para o 
licenciamento do Triumph requer uma certa quantidade de criança por professor e buscar a criança 
atrasada pode afetar esta quantidade. 
 
Excessivo atraso de chegada/saída será conduzido da seguinte forma: 
 
1a ocorrência – Lembrete (aviso verbal) documentado em observações do caso. 
2a ocorrência – Aviso escrito colocado no fichário, cópia entregue ao recurso de fundos: Diretor Executivo. 
3a ocorrência – Reunião para estabelecer um plano/meta e determinar a necessidade de serviços. 
 
Faltas excessivas ou atrasos no programa podem servir de base para a exclusão do programa. Das crianças 
do Head Start espera-se que frequentem a escola regularmente. Os Padrões de Desempenho do Head Start 
requerem que nós mantenhamos pelo menos 85% de presença em nosso programa. Nós entraremos em 
contato se isto se tornar um problema para que possamos oferecer apoio e desenvolver uma plano para 
melhorar a presença.  
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Requerimentos de Presença para Early Head Start com Base Domiciliar do Triumph, Inc. 
 
As famílias matriculadas no programa do Early Head Start com base domiciliar são esperadas encontrarem-
se com o seu visitante domiciliar designado por 90 minutos semanais. Adicionalmente, o Triumph, Inc. irá 
oferecer 2-3 experiências de socialização mensalmente onde as famílias são fortemente encorajadas a 
participar. Embora nós entendamos que as famílias necessitem cancelar as visitas domiciliares de tempo 
em tempo devido enfermidades, férias, etc., por favor, entenda que será oferecido um horário alternativo 
para se encontrar e compensar as visitas canceladas sempre que possível. O mesmo acontecerá se o 
visitante domiciliar precisar cancelar devido enfermidade, treinamento de funcionários, etc.  
Manter um agendamento regular consistente das visitas domiciliares é requerido; porém, seu visitante 
domiciliar irá trabalhar com você para criar um plano de presença se a família estiver com dificuldade em 
manter as visitas domiciliares. O plano de presença irá listar empecilhos para a participação do programa e 
possíveis soluções. O plano também irá redirecionar suas expectativas do programa para que possamos 
fazer das visitas significantes e valiosas para você e sua família. Se manter as visitas continuamente é um 
desfio para você e a plano de presença foi implantado, o gerente da base domiciliar e seu visitante 
domiciliar irão trabalhar com você para determinar uma experiência educacional mais benéfica para você e 
seu filho(a). 
 
Para famílias com mais de uma criança matriculada no programa: 
Para que seu filho(a) se beneficie do programa, visitas domiciliares devem ser agendadas de uma maneira 
que inclua tempo suficiente para oferecer um apoio individualizado para cada criança matriculada. Senso 
assim, iremos trabalhar com você para criar um plano que permita que o Triumph ofereça serviços tanto 
compreensivos quanto individualizados para a família toda. Por favor, esteja ciente de que toda visita 
domiciliar necessita de 90 minutos de duração para oferecer serviços de qualidade, no entanto, tempo 
extra pode ser adicionado para satisfazer as necessidades da sua família. 
 
Para Gestantes e Famílias: 
Durante a sua gravidez nós podemos trabalhar com você para criar um agendamento individualizado de 
visitas domiciliares. No mínimo você será esperado que se encontre a cada duas semanas por uma hora. 
Algumas famílias se beneficiam de apoio semanal; outras necessitam visitas prolongadas. Por favor, 
estabeleça este plano com o seu visitante domiciliar. Uma vez que o bebê nasceu, nós continuaremos a 
trabalhar com você para oferecer apoio de visitas domiciliares quando necessário respeitando a 
necessidade da família para acomodar e receber o novo bebê. Por favor, seja franco com seu visitante 
domiciliar sobre as suas necessidades. A enfermeira do Triumph também irá visitar você e seu bebê dentro 
de duas semanas do nascimento para oferecer mais apoio. Dentro de 6 semanas nós iremos passar a sua 
famílias do programa de Gestantes para uma apropriado. Os serviços então serão implementados de acordo 
com os requerimentos de tal programa.   
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Cláusula: Liberação da Criança  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula e Guia para Liberação da Criança: 
 
Para a segurança e bem estar da criança, devemos ser capazes de entrar em contato com vocês em qualquer 
momento. Necessitamos seus números de telefone e todos os contatos de emergência. Para assegurar a 
segurança do seu filho(a), todas as pessoas autorizadas a buscar a criança, deve ter uma identificação com 
foto na hora de pegar. Nenhuma criança será autorizada a sair se não for apresentada a identificação 
apropriada que precisamente corresponde às informações fornecidas por você na ficha. Por favor, avise a 
professora do seu filho(a) ou o Especialista em Envolvimento Familiar quando houver qualquer mudança 
escrita a ser feita. Os pais necessitam selecionar o código da porta para a família ou usar uma corrente de 
chave para ter acesso ao prédio. Este código deve ser compartilhado com indivíduos autorizados a buscar 
seu filho(a). Os funcionários da recepção de cada Centro podem te ajudar com isto. 
 
Direitos Legais/Custódia dos Pais: No momento da matricula, uma cópia da certidão de nascimento do 
seu filho(a) é guardada como propósito de matricula oficial e mantida no arquivo do seu filho(a). Esta 
certidão de nascimento é mantida como prova de custódia legal da criança. Se por algum motivo, a custódia 
mudar desde a hora do nascimento da criança, os novos papéis da custódia devem ser fornecidos. Os nomes 
dos pais constantes na certidão serão adicionados á lista de contatos de emergência, ao menos que 
documentos legais digam o contrário. 
 
Para assegurar a segurança da criança, por favor mantenha seu filho(a) consigo todo o tempo e não 
deixe que ele(a) corra à sua frente nos corredores ou estacionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.triumphinc.org 

 28 

Cláusula: Tarifas do Programa  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusulas e Guia do Custo do Programa 
 
O Departamento de Early Education and Care (EEC) oferece assistência financeira para as famílias que 
buscam creche e educação infantil e programas pós escolares que se qualificam. As famílias geralmente 
devem cumprir as exigências para se qualificarem para a assistência financeira do EEC. Devido a limitação 
de financiamentos, as famílias que se qualificarem podem ser colocadas na lista de espera de assistência 
financeira do EEC até que o financiamento esteja disponível. Por favor, refira-se à planilha para determinar 
se você se qualifica para a assistência financeira. 
 
O Triumph, Inc. não cobra taxa de participação do programa de meio período do ano escolar do Head Start 
ou do Early Head Start Model para as famílias que se qualificam financeiramente. 
 
A tarifa da opção do programa de dia integral para os participantes que se qualificam são avaliadas e 
cobradas baseadas na planilha de tarifas do Departamento de Early Education and Care juntamente com a 
planilha de Qualificação de Renda. A Qualificação de Renda pode ser referência da no adendo para 
determinar se a renda familiar cumpre as exigências do critério de qualificação de renda. 
 
Se você precisar de mais auxilio para determinar sua qualificação para os serviços de Extensão do Dia ou 
Programa de Verão subsidiado, por favor contate o Escritório de Matrículas ou fale com o se Especialista 
em Envolvimento Familiar. As famílias cuja renda excede a qualificação do EEC, podem matricular seus 
filhos(as) de acordo com as seguintes tarifas (efetivo 3 de outubro de 2016): 
 
Opção Berçário Maternal Pré-Escola 
5 dias $275.00 $245.00 $195.00 
3 dias $180.00 $164.00 $130.00 
    
*para qualquer criança matriculada na opção de 2 dias é assegurado seu direito até que a criança mude 
para um programa diferente. 
 
Taxa de Atraso do Triumph: $1.00 por minuto. Taxas de atraso devem ser pagas integralmente para que a 
criança mantenha-se no programa. (Isentos Head Start/Early Head Start) 
Taxa de Matrícula: $20.00 (Isentos Head Start/Early Head Start) 
Depósito de Segurança: Tarifa de custo de1 semana (taxas) pago adiantado, antes do primeiro dia 
Desconto familiar: 10% de desconto aos pais que tem duas ou mais crianças no programa. 
(o desconto é dado na tarifa do filho(a) mais velho) 
 
É necessário que os pais deem 2 semanas de notificação por escrito antes de sair do programa. 
Taxas serão cobradas por sair do programa sem notificação suficiente. 
 
Boletos serão gerados no inicio da semana para a semana seguinte da creche e todas as tarifas 
 devem ser pagas na sexta-feira antes do começo dos serviços semanais. Se você é uma família nova, nós 
necessitamos de um deposito de segurança (veja acima). 
 
O vencimento do pagamento é toda sexta-feira para a semana seguinte. Os pais devem fazer o pagamento 
completo até a sexta-feira de cada semana. Qualquer conta que não estiver com o saldo zero depois de uma 
semana está sujeita a encerramento. Notificações de encerramento devem ser feitas com o nosso 
especialista em contas para qualquer pagamento quinzenal ou circunstâncias especiais. 
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É necessário que todos os pais paguem 52 semanas por ano, incluindo feriados, férias, fechamento devido a 
tempestades e dias de enfermidade. Não será efetuado créditos de tarifas devido o fechamento por 
tempestades. Tarifas são baseadas no custo anual por criança, o qual é dividido por 52 para determinar o 
valor semanal da tarifa. 
  
Taxa de Devolução de Cheque: 
Triumph, Inc. cobrará $25.00 de taxa por cheque devolvido. Uma 2a apresentação de um cheque devolvido 
irá resultar na opção de pagamento único de dinheiro/ordem de pagamento, não será mais aceito cheque. 
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Cláusula: Cláusula de Matrícula  
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Matrícula: 
 
Ao inscrever-se no Triumph, Inc., são dadas às crianças e aos pais a oportunidade de visitar o programa e as 
classes antes que a criança entre no programa. Como parte desta orientação, nós buscamos informações 
sobre os interesses e necessidades das crianças e suas famílias. Adicionalmente, necessitamos que os pais 
dividam informações terapêuticas, educacionais, sociais e serviços de apoio recebidos pelo seu filho(a). Um 
histórico de desenvolvimento é discutido com os pais, atualizado anualmente e é encontrado no arquivo da 
criança. 
 
Os pais participam de uma visita inicial para determinar a qualificação e opções do programa. Os pais são 
notificados de quais as opções do programa estão disponíveis para eles e as datas que irão começar. As 
crianças são destinadas às classes baseado em vagas e status de lista de espera. Conforme os pais iniciam o 
processo de inscrição de seus filhos em seus programas, são oferecidas oportunidades de conhecer o 
funcionário que irá ajudar a responder qualquer dúvida que possam ter. Normalmente é o Especialista em 
Envolvimento Familiar ou o nosso Escritório de Matrícula. Também é oferecida a oportunidade de visitar a 
classe do seu filho(a) antes do primeiro dia  e uma cópia da Cláusula de pertences e procedimentos são 
revisados. As cópias destas Cláusulas também são dadas ao pais quando requerido. Para matriculas do 
Head Start e Early Head Start, um “critério seletivo” é usado para a colocação da criança baseado no critério 
aprovado. A lista de espera do Triumph, Inc. é usado quando vagas são abertas durante o ano. São 
oferecidos aos pais também a opção de serem colocados na lista de espera do EEC para vagas disponíveis 
na comunidade.   
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Cláusula: Normas de Transporte   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Transporte: 
 
O Plano de Supervisão de Transporte do Triumph, Inc. é submetido ao EEC e está disponível para ser 
revisado. 
 
Serviços de transporte são oferecidos para aquelas famílias que demonstram a necessidade de transporte; 
e que satisfazem os critérios aprovados pelo BOD/PC e/ou, aqueles requeridos pelo recurso financeiro. Pais 
precisarão preencher um formulário de requerimento de Transporte criado pelo EEC. Uma lista de espera é 
mantida devido o aumento da demanda e o número limitado de assentos disponíveis no ônibus. Mau uso 
dos serviços de transporte, incluindo faltas excessivas e atrasos na partida ou chegada à parada do ônibus, 
podem gerar o término dos serviços de transporte. As crianças da lista de espera são designadas a qualquer 
assento vago de acordo com o critério de classificação. As crianças são transportadas em ônibus escolares 
pertencentes a agências. Nossos ônibus escolares do Triumph, Inc. satisfazem todos os requerimentos de 
segurança estaduais e federais, incluindo o uso de cintos que devem ser usados pelas crianças e adultos 
todo o tempo. Nós transportamos bebês e crianças nestes ônibus com cadeirinhas infantis. Os ônibus 
escolares são conduzidos por indivíduos portadores de licenças apropriadas e que passaram por todas as 
verificações necessárias de antecedentes. Além do motorista, cada ônibus tem um monitor designado.  
 
Procedimento do Horário do Ônibus: 
 
Os horários dos ônibus podem variar durante o ano de acordo com os endereços das crianças. A qualquer 
momento, crianças são adicionadas e retiradas das rotas dos ônibus e o horário do ônibus do seu filho(a) 
será ajustado. Nós caridosamente pedimos que todos os pais estejam preparados para uma variação de 10 
minutos no horário marcado do ônibus do seu filho(a). Condições de tempo, condições das estradas e 
atrasos inesperados acontecem e todos os pais devem estar cientes e preparados para estar do lado de fora 
por até 20 minutos a espera do ônibus. Isto pode significar, levar um guarda chuva ou vestir seu filho(a) 
apropriadamente para estar do lado de fora por 20 minutos todos os dias. 
 
Se você for notificado que seu filho(a) foi selecionado para receber serviços de transporte, você irá receber 
informações do seu Especialista em Envolvimento Familiar com relação á hora e local da parada do ônibus. 
Infelizmente, não podemos acomodar pedidos especiais com relação à chegada e saída. Deve ser obtido dos 
pais ou responsáveis autorização escrita antes que a criança possa ser transportada.  
 
O Triumph, Inc. transporta as crianças em veículos pertencentes a agências ou ocasionalmente companhias 
privadas de ônibus. Todas as crianças que andam devem estar calçados enquanto estiverem no ônibus. 
Cada ônibus tem um monitor designado para auxiliar as crianças e as famílias durante a entrada e saída do 
ônibus. Em ocasiões especiais, pode ser pedido que outro membro treinado tome o lugar do monitor em 
caso de falta do funcionário. 
 
Perguntas e questões com relação ao transporte escolar podem ser feitas diretamente com 508-823-4710, 
Gerente de Transportes, Tracy Paquette. 
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Procedimentos de Segurança enquanto em um veículo pertencente ao Triumph, Inc.: 
A segurança das crianças do Triumph, Inc. enquanto em rota para/dos Centros do Triumph é de grande 
importância: 

 Todos os veículos pertencentes ao Triumph, Inc. são equipados com cintos de segurança que devem 
ser usados por crianças e adultos todo o tempo. 

 Sempre que possível, crianças com deficiência devem ser transportadas no mesmo veículo usado 
para transportar outras crianças. O responsável deve assegurar o cumprimento do ADA e Sessão 4 
do Rehab Act de 1973. 

 Motoristas e acompanhantes são treinados em Primeiros Socorros e CPR Ressuscitação 
cardiopulmonar. 

 Professores e motoristas treinam as crianças em segurança nos ônibus e evacuação de emergência 
assim como uma educação anual de segurança para os pais. 

 O dia da criança no Triumph, Inc. começa quando eles entram no ônibus para vir ao Centro. 
 Treinamentos anuais e periódicos de motoristas e acompanhantes são feitos durante o ano. 
 Todos os funcionários recebem treinamento nas sua posições durante as rotas. 
 Telefones celulares estão presentes em todos os veículos e são ligados quando os ônibus estão em 

rota. É de responsabilidade do monitor de fazer ou atender as chamadas. Os telefones são somente 
para uso de comunicação entre os ônibus, com o Triumph, Inc. e situações de emergência. 

 Os monitores dos ônibus devem sair do ônibus e auxiliar as crianças a atravessar a rua, se 
necessário, quando os pais não puderem fazê-lo. Os monitores devem ser designados a acompanhar 
todas corridas regulares dos ônibus. 

 Os monitores devem se familiarizar com as crianças, rotas e Cláusulas de transporte e 
procedimentos do Triumph, Inc.  

 Etiquetas com o nome são usados quando necessário no inicio do ano escolar ou quando uma 
criança nova começa até que todos os funcionários de transporte estejam familiares com o nome 
desta criança.   

 
Procedimentos para liberação das crianças na parada do ônibus: 
Para assegurar a segurança das crianças, todas as pessoas autorizadas por você a pegar seu filho(a) deve 
ter uma identificação com foto válida na hora de pegar do ônibus. Nenhuma criança será autorizada a 
sair do ônibus se não for apresentada uma identificação apropriada que precisamente igual ás informações 
escritas fornecidas por você no arquivo. Por favor, informe a professora da criança ou o Especialista em 
Envolvimento Familiar quando houver qualquer mudança a ser feita. Quando feito um pedido de mudança 
para adicionar/remover uma pessoa autorizada a buscar ou deixar o seu filho(a), você precisa considerar 
um período de 24-48 horas para que todos recebam as informações mais atuais e precisas antes de liberar 
seu filho(a). 
 
Todas as crianças que recebem serviços de transporte pelo Triumph, Inc., devem usá-lo diariamente. 
Exceções serão feitas em ocasiões raras como consultas médicas ou dentista ou emergências extremas. Se 
os pais ligarem para dizer, “não ponha meu filho(a) no ônibus”, será lembrado pela pessoa com quem falar 
(recepcionista, FES, professor, etc.) que a criança deve ser buscada no horário da saída (12:30 para meio 
período, 2:30 para EHS com base no Centro e 3:30 para período integral). 
 
Atraso excessivo para buscar & deixar será conduzido da seguinte forma: 
 
1a ocorrência – Lembrete (aviso verbal) documentado em observações de casos 
2a ocorrência – Aviso por escrito colocado no arquivo, cópia entregue ao Diretor Executivo 
3a ocorrência – Reunião para estabelecer um plano/meta e determinar a continuação dos serviços 
de transporte 
Se a criança recebe serviços de transporte, mas chega de carro pela manhã, será feita a 
documentação no livro de observações e será mantido para monitorar a necessidade de serviços de 
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transporte na revisão da criança e família. Recursos financeiros serão notificados de contínuos 
problemas na chegada, saída, presença etc.  
Guia de Comportamento no Ônibus 
O monitor do ônibus irá ajudar/apoiar a criança que demonstrar certo comportamento usando uma 
disciplina positiva como uma abordagem proativa, expectativas claras, rotas do ônibus, etc. para ajudar a 
prevenir um comportamento perturbador. Os seguintes procedimentos serão tomados: 

1. Se a criança mostrar um comportamento perturbador, o motorista do ônibus irá com segurança, 
parar o ônibus no acostamento e contatar o Centro para relatar o comportamento da criança ao 
gerente do Centro; 

2. O Gerente Educacional irá contatar a professora da classe para trabalhar com o motorista/monitor 
do ônibus em técnicas apropriadas para ajudar a acalmar a situação; 

3. O Gerente Educacional irá determinar juntamente com o motorista quando o ônibus poderá 
proceder ou para o Centro ou retornar para a casa da criança; 

4. Se a criança retornar para o Centro, os pais serão contatados e instruídos a buscar a criança. Os pais 
das demais crianças serão contatados e informados do atraso do ônibus; 

5. Se o ônibus continuar, a professora da classe ou o Especialista em Envolvimento Familiar entrará 
em contato com os pais da criança; 

6. Uma reunião será agendada para o dia seguinte com o Especialista em Envolvimento Familiar, 
Monitor do Ônibus, Professor e pais para criar um plano de comportamento em como auxiliar a 
criança enquanto estiver no ônibus; 

7. Se a criança continuar com um comportamento perturbador e for determinado ser um risco ou 
questão de segurança, a criança não poderá mais receber serviços de transporte. Um plano 
alternativo de transporte terá que ser arranjado. 

Os pais são responsáveis por ajudar o monitor a pôr e tirar as crianças do ônibus. Pode ser pedido para os 
pais de bebês e crianças pequenas ou crianças com necessidades especiais, que coloquem e tirem o cinto de 
segurança do seu filho(a) quando tirar/pôr do ônibus. 
 
Procedimentos para dirigir os Ônibus do Triumph: (do Plano de Transporte do Triumph) 
 

A. A luz amarela de atenção deve ser usada quando estiver parando para pegar ou deixar uma criança. 
Assim que a criança ou os pais estiverem prontos para tirar ou colocar a criança, a luz do teto 
vermelha piscando deve estar acesa; 

B. Os veículos devem parar completamente em ferrovias e as luzes de atenção devem estar ligadas; 
C. As crianças devem atravessar na frente do veículo, os pais devem atravessar na frente também; 
D. Os ônibus não devem dar ré nas entradas das garagens com crianças à bordo. As corridas dos 

ônibus devem ser organizadas para que se pegue e deixe as crianças no lado direito da rua, se puder 
ser feito sem problemas (tempo excessivo, estradas, etc.); 

E. Os motoristas são encorajados a não usar a buzina para anunciar a chegada, portanto esteja na sua 
parada a tempo; 

F. Em caso de um acidente/violação de movimento enquanto estiver crianças no ônibus, o monitor irá 
contatar o Gerente de Transportes e informar o incidente. 

 
Telefones Celulares: Todos os ônibus do Triumph, Inc. tem telefones celulares quando estiverem nas ruas 
transportando as crianças. Somente os monitores do ônibus podem atender ligações quando o ônibus 
estiver em movimento. Se acontecer uma situação em que o motorista tenha que usar o telefone, este deve 
parar o ônibus no acostamento para usar o telefone. O telefone celular deve estar ligado enquanto o ônibus 
está nas ruas! 
 
Todos os motoristas e acompanhantes tem responsabilidade relativo às crianças, pais e membros da 
comunidade. Para muitas famílias, os funcionários do transporte são os únicos membros do Triumph, Inc. 
que eles terão contato. Sempre trate o público e uns aos outros como gostariam de ser tratados. 
 



www.triumphinc.org 

 34 

Procedimento para quando ninguém estiver para receber a criança: 
O Centro será notificado imediatamente com o telefone celular do ônibus identificando qual criança(s). Se 
possível, o monitor irá fazer uma tentativa para contatar os pais antes de partir com o ônibus e retornar 
com a criança para o Centro. As crianças que retornarem ao Centro são trazidas para a sala de aula para 
esperar que seus pais ou responsáveis chegue. Um funcionário do Envolvimento Familiar irá tentar entrar 
em contato com os pais ou um contato de emergência para vir buscar a criança dentro de meia hora do 
horário marcado para a chegada do ônibus na parada. Se por algum motivo você não conseguir chegar à 
parada durante o ano, você DEVE notificar o escritório central imediatamente para evitar que a criança vá 
no ônibus e então retorne. Isto só deve acontecer em situações raras. 
Um funcionário de transporte, irá preencher as informações com concordância no “livro de retorno”, 
incluindo o nome da criança que retornou, hora, data e motivo. Os monitores dos ônibus talvez tenham que 
ficar com a criança para manter um relacionamento apropriado da criança com o funcionário. Ao chegar á 
recepção, os pais ou pessoa autorizada necessitam mostrar um identificação com foto apropriada que 
corresponda às informações fornecidas pelos pais no arquivo. Uma vez estabelecida a identificação, o 
funcionário irá dizer qual a classe que a criança está esperando pela sua chegada. A crianças não serão 
liberadas a ninguém que não estiver listada no arquivo ou que não estiver com uma identificação 
com foto apropriada. Para a segurança do seu filho(a), NÃO HAVERÁ EXCEÇÕES. Se a criança retornar 
com o ônibus mais de três vezes dentro de um período de 3 meses, o monitor e/ou motorista do ônibus 
deve notificar o Gerente de Transporte para iniciar uma reunião com a família e o Especialista em 
Envolvimento Familiar para revisar a Cláusula e procedimentos para determinar se os serviços de 
transporte irão continuar. 
 
Buscar, Deixar e Contagem das Crianças: 
 
Registro de Passageiros: um registro de passageiros deve ser usado para contar cada criança durante o 
transporte. O nome e sobrenome de cada criança recebida para fazer o transporte deve ser registrada no 
registro de passageiros. Um grupo de irmãos não devem ser registrado como um. O motorista ou o monitor 
designado para cada veículo deve ser responsável por completar cada registro. O registro dos passageiros 
deve ser entregue ao gerente de Transportes/Estabelecimento diariamente e guardado no escritório de 
Transportes/Estabelecimento. Os registros de passageiros serão mantidos no sistema de arquivo do 
escritório de Transportes por um período de cinco anos. 
Procedimentos para Buscar: O momento em que a criança foi pega e colocada no ônibus será mancado, 
assim como a hora em que a criança chegou à escola. Procedimento para Deixar: A hora em que a criança 
é liberada para o monitor para embarcar no ônibus é marcada, assim como a hora em que a criança é 
recebida pelos pais ou responsáveis. 
 
Inspeção para Confirmar que Nenhuma Criança está no Veículo: 
 
Responsabilidades do Motorista: Assim que possível, depois de deixar a ultima criança, o motorista deve 
se assegurar que todas as crianças foram entregues andando pelo veículo; inspecionando toda a superfície 
dos assentos, debaixo de todos os assentos e em todos os compartimentos ou vãos do interior do veículo; 
assinar o registro de passageiros, com o nome completo do motorista e hora, indicando que cada criança foi 
entregue; e entregar o registro de passageiros ao monitor (ex. Um adulto no veículo responsável pela 
supervisão das crianças transportadas). 
 
Responsabilidades do Monitor ou Revisor Adicional: O Monitor deve: caminhar pelo veículo, além da 
responsabilidade do motorista de andar pelo veículo inspecionando toda a superfície dos assentos, debaixo 
dos assentos e todos os compartimentos e vãos do interior do veículo, além da inspeção mandatória do 
motorista; Confirmando que nenhuma criança foi deixada no veículo. O monitor deve assinar o registro de 
passageiros com o nome completo do monitor e hora; e imediatamente notificar o fornecedor do 
transporte e o programa que cuida da criança de qualquer discrepância no registro de passageiros (ex. O 
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número de crianças que entrou no ônibus não corresponde ao número de crianças que foram liberadas do 
veículo).  
 
Uma placa de “This Bus is Empty” é colocada na janela traseira do ônibus depois dos procedimentos acima 
serem completados. 
 
Notificação dos Pais/Programa: 
Uma comunicação efetiva entre os pais, cuidadores e educadores promove a segurança e bem estar das 
crianças tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. Comunicação rápida assegura que as crianças sejam 
representadas o mais rápido possível. Pais e guardiões devem prontamente notificar o Programa se a 
criança irá faltar ou chegar mais tarde que o horário agendado. Por favor, verifique a Cláusula de 
Requerimentos de Presença do Triumph, Inc. Os pais devem ligar até as 9:00am se a criança for faltar ou se 
atrasar ao programa. Os funcionários do programa devem anotar na folha de presença a falta ou atraso da 
criança no dia apropriado e, se souber, o nome da pessoa que notificou ao programa do atraso ou falta. 
Quando uma criança, que é transportada para o Programa por uma companhia de transporte, não chegar 
dentro de 30 minutos do seu horário regular e os pais ou responsáveis não forneceu notificação de 
ausência ou atraso, o Programa deverá imediatamente contatar a companhia fornecedora do transporte 
para determinar se a criança foi pega neste dia, se sim, para determinar a localização da criança. Se não 
conseguir entrar com contato com a companhia de transporte, o Programa deverá então contatar os pais ou 
responsáveis da criança para informa-los sobre a ausência da criança. Se não conseguir entrar em contato 
com os pais ou responsáveis diretamente (ex. Se o programa não falar com os pais diretamente), o 
Programa deve contatar a pessoa da lista de contatos de emergência. Quando um Programa entra em 
contato com alguém que pode confirmar a localização da criança, o programa deve anotar a localização da 
criança, o nome e o individuo que informou e a hora na lista de presença. 
 
Recorrente da falha em notificar o programa de cuidados infantis da ausência da criança pode ser base para 
o termino do subsidio de cuidados infantis ou base para expulsão do programa.  
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Cláusula: Cláusula de Fechamento da Escola e Feriados   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
 
Escola Fechada: 
 
O Triumph, Inc. observa e fecha todos os anos nos seguintes feriados: 
 Janeiro – Ano Novo 
 Fevereiro – Dia do Presidente 
 Abril – Dia dos Patriotas 
 Maio – Dia dos Finados Veteranos 
 Julho – Dia da Independência (o dia em que o 4 de julho for observado) 
 Setembro – Dia do Trabalho 
 Outubro – Dia de Columbus  
 Novembro – Dia de Ação de Graças e o dia seguinte 
 Dezembro – Dia de Natal 
 
Adicionalmente aos feriados anuais observados, nós também fechamos dias adicionais. Para uma lista 
completa dos atuais dias de escola fechada, incluindo o nosso calendário, por favor visite nosso website: 
triumphinc.org.  
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Cláusula: Cláusula Emergencial e Tempestades   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Informações Sobre Fechamento Emergencial por Tempestades: 
 
Para assegurar a segurança de nossas famílias e funcionários, o Triumph, Inc. poderá fechar a escola por 
ocasião de mau tempo. Um programa automatizado de chamada, utilizando nosso sistema, será usado 
quando necessário para ligar para todas as famílias e funcionários para informar de fechamento 
inesperado, liberação mais cedo das crianças ou inicio mais tarde das classes. As famílias devem sempre 
fornecer uma contato telefônico atualizado para que possam receber estas ligações automatizadas. Você 
também pode ligar para o nosso número central 508-822-5388 para se informar de atualizações de 
fechamento, atrasos ou cancelamentos. Esteja ciente que o Triumph nem sempre segue os fechamentos da 
cidade. 
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Cláusula: Normas Educacionais    
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas Educacionais: 
 
O nosso programa oferece experiências de aprendizados que promovem o crescimento da criança com 
atividades e interações baseadas na idade e no estágio de desenvolvimento de cada criança. Existe uma 
grande variedade de equipamentos e materiais para crianças de todas as idades. Alguns dos materiais 
incluem tanques de areia e água, teatros, quebra cabeças, cavilhas, jogos de separar/combinar, massinha, 
pintura, recortar, materiais de desenhar, equipamentos para escalar, livros, músicas e ferramentas 
científicas. 
 
Nossos funcionários são altamente qualificados e excedem a quantidade anual mandatória pelo estado em 
cursos de desenvolvimento profissional. 
 
São oferecidos para os pais uma variedade de oportunidades para se encontrar com os professores dos 
seus filhos(as) durante o ano para conversar sobre o progresso e desenvolvimento nas áreas sócio-
emocional, linguagem cognitiva, físico, coordenação motora ampla e refinada. Durante as sessões de 
relatórios de progresso, uma cópia será entregue para os pais/responsáveis e outra será mantida no 
arquivo da criança(s). O relatório de progresso deve ser baseado em observações/documentações do 
progresso da criança(s) em várias atividades ao longo do tempo, pode incluir amostras dos trabalhos da 
criança. Todos os educadores, especialistas e consultores trabalhando com a criança terá a oportunidade de 
contribuir com o relatório de progresso. Baseado em todas as informações juntadas, o professor(a) irá 
completar e relatórios de progresso por criança, por ano, além da visita domiciliar feita duas vezes por ano. 
Uma cópia destes relatórios será entregue aos pais ou responsáveis; o original será mantido no arquivo da 
criança.  
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Cláusula: Metas de Sucesso Escolar   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Metas de Sucesso Escolar: 
O Head Start e Early Head Start do Triumph, Inc. e suas famílias acreditam em apoiar brincadeiras para 
melhorar o desenvolvimento do caráter, habilidades e conhecimento das crianças para prepará-las para o 
sucesso escolar. Nós encorajamos o desenvolvimento individual das crianças do nascimento até cinco anos 
criando um ambiente educacional que foca no desenvolvimento social e emocional das crianças como 
fundação e apoio ao crescimento e aprendizado nos seguintes domínios: 
 
Desenvolvimento Sócio Emocional: 

 As crianças irão se envolver e interagir e um relacionamento adulto-criança positivo e seguro; 
 As crianças irão se envolver e interagir e um relacionamento positivo com colegas; 
 As crianças irão identificar e expressar uma variedade de emoções consigo e com outros; 
 As crianças irão demonstrar comportamentos apropriados para as situações e emoções com 

aumento de independência; 
 As crianças irão demonstrar entendimento das rotinas e expectativas incluindo regras 

conversacionais; 
 As crianças irão controlar as ações e/ou palavras com o aumento de independência; 
 As crianças irão reconhecer a si e outros como indivíduos únicos com suas próprias habilidades, 

características, emoções e interesses; 
 
Desenvolvimento Motor, Físico e Sensorial: 

 As crianças irão demonstrar uso e controle efetivo e eficiente dos músculos grandes em 
movimentos criativos, posições e explorações; 

 As crianças irão usar informações sensoriais para guiá-las em suas interações e experiências com 
objetos e outras pessoas; 

 As crianças irão demonstrar uso efetivo e eficiente, força e controle dos músculos menores; 
 As crianças irão demonstrar aumento de interesse em hábitos alimentares saudáveis e escolhas de 

alimentos nutritivos; 
 As crianças demonstrarão comportamentos saudáveis com aumento de independência como parte 

da rotinas diárias; 
 As crianças irão demonstrar conhecimento de práticas e rotinas seguras; 

 
Desenvolvimento Cognitivo e Conhecimento Geral: 

 As crianças irão desenvolver e utilizar suas habilidades cognitivas para lembrar, adaptar e aplicar 
as informações em fonemas observados no mundo à sua volta; 

 As crianças irão usar exploração, observação e manipulação para fazer perguntas (verbais e não 
verbais) para compreender melhor as informações e atividades a sua volta; 

 As crianças irão usar matemática regularmente em rotinas diárias para contar, comparar, classificar 
relacionamento, identificar sequencias e resolver problemas. 

 
Abordagem ao Aprendizado: 

 As crianças irão manter o foco e manter a atenção com a diminuição gradativa do apoio de um 
adulto; 

 As crianças irão mostrar aumento da persistência no processamento das informações e 
desempenhando as tarefas; 

 As crianças irão demonstrar aumento de flexibilidade e criatividade em ações e comportamentos; 
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 As crianças irão explorar várias modalidades de aprendizado – arte, música, movimentos, 
brincadeiras criativas; 

 As crianças irão explorar o mundo a sua volta com curiosidade e iniciativa. 
 
Desenvolvimento da Linguagem e Alfabetização: 

 As crianças irão comunicar suas necessidades não verbalmente e falando em seu idioma primário 
e/ou em inglês. 

 As crianças irão escutar, responder e entender palavras com aumento de complexidade através de 
conversas com outros em seu idioma primário e/ou em inglês. 

 As crianças irão demonstrar que a língua falada é composta de pequenos segmentos de sons e estes 
sons podem ser combinados para formar palavras e sentenças com aumento progressivo de 
desenvolvimento. 

 As crianças fazer marcas escritas e usam estas para representar palavras faladas, objetos, ações, 
letras palavras com aumento da sofisticação do significado. 

 As crianças irão demonstrar compreensão de literatura escrita e/ou oral através de 
recitar/recontar poemas, livros e músicas. 

 As crianças irão demonstrar crescimento no entendimento da estrutura e funcionamento da 
linguagem escrita através de uma variedade de experiências com textos e ilustrações. 
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Cláusula: Currículo Infantil   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula e Guia do Currículo Criativo Infantil com Base no Centro 
 
Nossas classes do Early Head Start usam o Currículo Criativo para Infantes, Crianças e de Dois Anos. Este 
currículo ajuda os professores a apreciar e desfrutar das descobertas diárias que agradam os pequenos 
aprendizes. É um currículo compreensivo que ajuda os professores a alcançar o melhor programa para as 
crianças com menos de três anos de idade. Se as interações das crianças são estimulantes, consistentes e 
amáveis e as experiências que eles tem são apropriadamente desafiantes, então infantes, crianças e de dois 
anos crescerão e florescerão. Em tal ambiente, as crianças aprendem a confiar e desfrutar o ambiente a sua 
volta, descobrindo e desenvolvendo um senso de si mesmos como aprendizes competentes e seres 
humanos carinhosos. O currículo ajuda os professores a criar rotinas, experiências e ambientes diários que 
oferecem as armas para o desenvolvimento da alfabetização. Nós utilizamos relacionamentos estimulantes, 
obediência, descoberta do mundo através de palavras e experiências, sons, ritmos e músicas. Este currículo 
é consistente com os Padrões de Desempenho do Programa do Head Start e é baseado no princípio de 
desenvolvimento do som da criança e como a criança cresce e aprende. 
 
Agenda infantil diária: Durante a chegada, os professores recebem os pais e as crianças; atividades livres 
são oferecidas às crianças. Os pais recebem um formulário de informação diária sobre as atividades 
matinais da criança. Exemplos de típicas atividades diárias incluem: conversar dos pais com professores, 
alimentação/café da manhã/lanche, fraldas/banheiro a cada duas horas ou quando necessário, cochilos 
monitorados, atividades individuais baseadas nos objetivos da criança, atividades em grupos pequenos, 
movimentos criativos/sentar na roda e brincadeira com os dedos, atividades de coordenação motora 
ampla, alimentação/almoço/lanche, a cada duas horas e quando demandado. Cochilos a tarde, atividades 
individuais baseadas no objetivo de cada criança, atividades em grupos pequenos, movimentos criativos e 
atividades de coordenação motora ampla. Então as crianças dos ônibus saem e o restante das crianças 
partem em seguida. 
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Cláusula: Informações do Currículo Pré-Escolar   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula e Guia do Currículo Pré-Escolar: 
 
Nossas salas de aula do Head Start usam o Currículo Abrindo o Mundo do Aprendizado (OWL). Este 
currículo oferece orientação para os professores implementarem seis unidades tematicamente 
organizadas, com Família, Amigos, Vento e Água, O Mundo das Cores, Sombras e Reflexos e Coisas que 
Crescem. Este currículo desenvolve a linguagem e alfabetização através de um conteúdo rico, integrado em 
todos os domínios do aprendizado infantil, incorpora os livros, músicas e poemas favoritos das crianças. 
Também fornece um currículo compreensivo para os programas de meio período e período integral. Abaixo 
está uma rápida amostra de cada componente que compõe a agenda diária da classe com o OWL. 
 
Hora da Roda oferece planos para organizar e 
orientar as crianças a auto selecionar atividades 
que eles explorem, experimentem, aprofundem 
seus entendimentos em conceitos novos e 
pratiquem habilidades construtivas. 
 

Vamos Descobrir Sobre Isto aumenta o 
conhecimento prévio usando informações de 
textos não fictícios e experiências concretas. 

Hora da Estória orienta os professores conforme a 
classe lê e discute um ou dois livros. Cada livro é 
lido duas vezes durante um certo tempo, 
avançando de um senso inicial da estória e 
vocabulário para interagir com o texto. 
 

Música, Brincar com Palavras, Letras trazem à 
criança um consciência fonética, 
conhecimento das letras alfabéticas e 
vocabulário com atividades de alfabetização 
divertidas durante a roda. 

Grupos Pequenos oferecem três atividades em 
grupos pequenos todos os dias direcionados à 
matemática, escrita, linguagem e manipulativos 
impressos, ciências e navegação pelos livros. 
 

Vamos Falar Sobre Isso é um elemento 
alternativo que encaminha tópicos de 
importância social e emocional para as 
crianças e professores 

 
Durante a chegada, os professores recebem os pais e as crianças; atividades livres são oferecidas às 
crianças; Uma agenda diária típica pode incluir reuniões matinais, hora da roda, estória, transição alvo, 
músicas, brincadeira de palavras, Vamos Descobrir Sobre Isto, Vamos Falar Sobre Isto, cochilo/descanso, 
lanche, refeições e playground. 
 
Outros currículos que podem ser usados na classe do seu filho(a) para apoiar/implementar o OWL são: 

 CSEFEL 
 Círculo Luz do Sol 
 Currículo de Transporte 
 Currículo de Saúde 
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Cláusula: Fraldas e Banheiro   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas e Guia para Fraldas e uso do Banheiro: 
 
O Triumph, Inc. oferece fraldas descartáveis e lenços umidecidos para bebês, infantes e pré-escolares que 
não sejam ensinados a usar o toalete em nosso programa. Seu filho(a) será trocado em intervalos regulares 
durante o dia e quando necessário. Lenços sem perfume são usados quando trocamos seu filho(a). O 
Triumph, Inc. assegura que a superfície de troca é macia e intacta e limpa antes de cada uso. A superfície de 
troca é protegida com uma proteção para que seu filho(a) não tenha nenhum contato com a superfície. Os 
educadores lavam seu filho(a) e as mãos com sabão e água depois de cada troca. 
 
Se o seu filho(a) precisar de pomada de assadura, os pais devem fornecer e etiquetar com o nome da 
criança (precisamos de uma autorização assinada para usar isto). Nós não usamos talco de bebê ou 
qualquer substancia de talco em qualquer criança. O uso de talco está ligado a asma e outras dificuldades 
respiratórias. Se o seu filho(a) tem uma reação alérgica ás fraldas fornecidas, você pode trazer fraldas que 
não cause reações. Devido a higiene, fraldas de pano não são permitidas. 
 

1. Áreas de fraldas são separadas das áreas usadas para preparação de alimentos ou onde são 
servidos; 

 
2. É mantido um abastecimento de fraldas limpas e secas adequado para atender as necessidades das 

crianças; 
 

3. A mesa de troca ou proteção da superfície não é usada para nenhum outro proposito; 
 

4. A superfície de troca é macia, intacta, impermeável e fácil de limpar; 
 

5. A fralda de cada criança é trocada regularmente durante o dia e quando estiver suja; 
 

6. Fraldas sujas devem ser removidas da classe diariamente, ou mais frequente se necessário; 
 

7. A troca de fraldas é documentada no Diário de Classe e entregue ao pais no final de cada dia para 
que mantenha a regularidade de frequência; 

 
8. Os professores irão supervisionar meninos e meninas quando vão ao banheiro. Funcionários devem 

se posicionar onde possam ver e/ou escutar as crianças pré-escolares o tempo todo; 
 

9. Pomadas e cremes de assaduras não podem ser aplicados sem que os papeis formais sejam 
assinados e aceitos pelo Funcionário de Saúde; 
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Cláusula: Celebrações de Aniversários e Feriados   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas e Guia para Celebração de Aniversários e Feriados: 
 
Todos os alimentos oferecidos no Triumph, Inc. devem ser preparados e/ou aprovados pelo nosso Pediatra 
e Gerente de Segurança. Alimentos que não são parte do programa de serviços alimentares são proibidos 
nas classes. Por favor, evite enviar alimentos com seu filho(a) para a escola. O Triumph, Inc. entende que 
feriados, atividades religiosas e aniversários são partes importantes nas vidas de nossas famílias. O 
Triumph, Inc. serve um população bastante diversa com muitos antecedentes e tradições diferentes. Para 
que nenhuma criança ou família sinta que a sua antecedência ou tradição é menos importante que a de 
outros, as classes do Triumph não podem celebrar feriados religiosos ou culturais durante as aulas, reunião 
dos pais ou Grupo de Socialização. Adicionalmente, algumas famílias podem não ter os recursos para 
oferecer uma celebração em grupo para seu filho(a), e fazem em uma classe pode levar a algumas crianças 
se sentirem mau consigo mesmas ou com suas famílias. Desta forma, o Triumph não terá atividades festivas 
ou celebrações infantis, incluindo, mas não limitando a festas de fim de ano, trocas de presentes no Dia dos 
Namorados, festas de fantasia de Dia da Bruxas, troca de presentes ou festas de aniversário. Ao contrário, 
nós celebramos a troca das estações que acontecem durante o ano. Atividades festivas e celebrações 
infantis podem acontecer em visitas domiciliares com o funcionário do Head Start, promovidas pelos pais. 
Celebrações de Fim de Ano não são parte do planejamento do currículos da classe, no entanto, quando a 
criança inicia conversas ou quando a criança direciona atividades, professores e funcionários irão seguir a 
liderança da criança. 
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Cláusula: Normas de Visitas Domiciliares   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula de Visitas Domiciliares: 
 
Procedimentos Educacionais de Visitas Domiciliares: 
 
Pais de crianças que estejam matriculadas nos nossos programas de Head Start/Early Head Start/com Base 
no Centro irão receber 2 visitas domiciliares do professor(s) da classe da criança. Os professores irão 
visitar com a criança(s) e os pais em casa, a não ser que os pais peçam de outra forma. Durante estas visitas, 
os pais irão revisar os resultados individuais de cada criança e criar metas para o desenvolvimento da 
criança(s) juntamente com o professor daquele ano. As famílias não matriculadas nos programas de Head 
Start ou Early Head Start não irão receber as visitas domiciliares, mas devem se sentir à vontade para 
entrar em contato com o responsável se gostaria de informações no desenvolvimento das metas 
educacionais do seu filho(a). 
 
Procedimentos das Visitas Domiciliares do Envolvimento Familiar: 
 
Pais de crianças que estejam matriculadas nos nossos programas de Head Start/Early Head Start/com Base 
no Centro irão receber visitas de uma Especialista em Envolvimento Familiar designado. O Especialistas em 
Envolvimento Familiar irá agendar as visitas domiciliares com responsáveis de acordo com sua 
conveniência. Matriculados nos programas do Head Start/EHS recebem 4 visitas ao ano e as famílias 
receberão serviços do Departamento de Crianças e Famílias, 1 vez por mês. Visitas adicionais podem 
ocorrer a qualquer momento em que houver necessidade. O Especialista em Envolvimento Familiar irá 
trabalhar com famílias para desenvolver Planos de Parceria Familiar e atuar como advogados e um agente 
de recursos e referências. 
 
As famílias que não estiverem matriculadas nos programas do Head Start ou Early Head Start também 
podem requerer visitas domiciliares e/ou pedir serviços de apoio e referências contatando o Responsável 
pelo Envolvimento Familiar. Se houver uma situação de emergência com uma enfermidade contagiosa na 
casa, as visitas domiciliares serão adiadas. 
 
Visitas Domiciliares – Base Domiciliar: 
 
Por favor, refira-se á Cláusula de presença com Base Domiciliar.  
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Cláusula: Cláusula de Reunião de Pais e Professores   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
 
Cláusula de Reunião de pais e Professores: 
 
Reunião de Pais e professores individuais são agendadas no mínimo duas vezes por ano para conversar 
sobre o progresso e desenvolvimento do seu filho(a). Estas reuniões podem ser agendadas como visita 
domiciliar ou visita ao Centro. Nós encorajamos uma comunicação aberta e frequente entre os pais e 
professores, porém, pedimos a sua consideração e compreensão em lembrar de que os professores estão 
frequentemente ocupados com o cuidado diário das crianças. Nós encorajamos você a visitar o nosso 
Centro em qualquer momento, mas talvez seja melhor ligar e marcar uma hora para se encontrar com o 
professor sempre que houver perguntas e quiser compartilhar informações. 
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Cláusula: Avaliações   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula de Avaliações do Desenvolvimento: 
Em colaboração com cada pai e dentro de 45 dias do calendário que a criança entrou no Triumph, Inc. devem 
ser feitos ou obtidos procedimentos de uma avaliação linguística e apropriada para a idade para identificar 
questões com relação ao desenvolvimento da criança, habilidades sensoriais (visual e auditiva), 
comportamental, motora, linguagem, social, cognitiva, perceptual e emocional (veja o 45 CFR 1308.6(b)(3) 
para informações adicionais). Para a maior extensão possível, estes procedimentos das avaliações devem ser 
sensíveis aos antecedentes culturais da criança. 
 
Procedimentos das Avaliações: 
O Escritório do Head Start requer que as avaliações de saúde, comportamentais e de desenvolvimento 
sejam feitas uma para cada criança matriculada no nosso programa do Head Start ou Early Head Start. O 
Triumph, Inc. irá obter históricos dos consultórios médicos quando disponíveis ou um funcionários da 
saúde irá fazer o exame dentro do ambiente escolar. Os exames são feitos somente com autorização escrita 
dos pais e os resultados são compartilhados com os pais. Os seguintes exames são feitos por 
funcionários/voluntários treinados e profissionais certificados pelo estado: 
 Visão: um símbolo pré-escolar é usado 
 Audição: teste auditivo 

Desenvolvimento: uma avaliação dos marcos de desenvolvimento pré-escolar da criança, A SQ&ESI 
Comportamental: é completado um ASQ SE anualmente 
Pressão Sanguínea: a partir dos 3 anos de idade 

 
Adicionalmente, o Triumph pode se reunir com os pais se houver qualquer questão acontecendo para 
introduzir opções adicionais e juntar mais informações se necessário. 
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Cláusula: Parceria com a Comunidade   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Envolvimento da Família e Comunidade Coordenado (CFCE) é um grande programa financiado pelo 
estado realizado pelo Triumph, Inc. Gerenciamento do Programa Comunidade e Base Domiciliar. 
Informações sobre opções do Early Education and Care e recursos para as famílias são compartilhadas com 
os pais e escolas/creches por toda a comunidade sobre alfabetização e outros tópicos de desenvolvimento. 
 
Biblioteca de Recursos da Comunidade 
A Biblioteca de Recursos da Comunidade localizada no prédio do Barnum, é gerenciada pelo Envolvimento 
da Família e Comunidade Coordenado (CFCE). Nossos pais da comunidade podem acessar livros e vídeos de 
uma imensa variedade de tópicos, programas de informática infantis, assim como uma biblioteca de 
brinquedos. Adicionalmente, existe uma Lan-House, conselho de recursos para a comunidade e uma área 
privada para as mães amamentarem. Em nossas outras duas localidades, existem áreas maiores onde 
podem ser feitas reuniões. 
 
PCHP 
O Programa Domiciliar de Pais e Crianças do Triumph, Inc. (PCHP) traz á sua casa brincadeiras com base 
em alfabetização de alta qualidade para seu filho(s) de um, dois ou três anos de idade. Todas as famílias 
serão visitadas por um visitante domiciliar duas vezes por semana por 30 minutos cada visita. Durante esta 
visitas, você e seu filho(a) irão se divertir bastante através de brincadeiras! O funcionário irá fornecer 
livros e brinquedos gratuitos para apoiar a sua jornada de paternidade (maternidade)! Por favor, entre em 
contato com Meredith no telefone 508-822-5388 para mais informações ou para se candidatar para o 
programa gratuito. 
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Cláusula: Serviços de Tradução e Interpretação   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula e Guia para Serviços de Tradução e Interpretação: 
 
O Triumph, Inc. irá fornecer um ambiente favorável que apoia e respeita o gênero, cultura, idioma, etnia e 
composição familiar; serve alimentos que refletem as preferências culturais e étnicas; conversa com as 
famílias no seu idioma de preferência ou primário ou através de um intérprete, na medida do possível; 
contrata funcionários, sempre que possível, que fale os idiomas usados por nossas famílias e promove a 
participação de famílias em atividades relacionadas à alfabetização tanto em Inglês quanto no idioma 
nativo. 
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Cláusula: Transições   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula de Transições: 
O Triumph, Inc. coordena programas para crianças do nascimento a cinco anos de idade com integrações 
em todas as opções dos programas do Triumph, Inc. em um processo contínuo. As transições ocorrem em 
vários pontos durante os anos em que a criança esteja matriculada no Head Start/Early Head Start com 
base nos Centros e no Head Start com base domiciliar. Cada tipo de transição requer um planejamento 
baseado nas necessidades individuais da família e requerimentos de apoios para que se tenha sucesso e 
isto poderá incluir transferência de históricos e planos de visita individualizadas para apoiar a criança e 
sua família. Informações demográficas de todas as famílias matriculadas em qualquer um dos nossos 
programas serão encontradas no nosso sistema eletrônico de dados PROMIS para fortalecer a comunicação 
e coordenação dos serviços para as famílias. Um formulário de compartilhamento de informações entre 
agências irá permitir a troca de informações entre todos os programas por um período de um ano para que 
continue o sucesso da transição quando necessária. Todo esforço será feito para contatar as famílias 
atualmente em listas de espera para reduzir o número de famílias sem serviço buscando todas as opções de 
programas disponíveis. 
 
Transição da opção do programa para famílias gestantes do EHS do Triumph: As famílias 
matriculadas no Programa para Famílias Gestantes tem a oportunidade de escolher de um rol de opções 
para infantes. A transição pode começar com um programa baseado no Centro ou com base domiciliar 
quando o bebê estiver com seis semanas de idade. A ajuda para estas famílias a planejar esta transição deve 
começar a partir do momento que a família gestante se matricular no EHS. Líderes dos programas devem 
planejar como assegurar que haja um espaço disponível em um programa apropriado depois do 
nascimento e auxiliar com a transição assegurando a transferência dos históricos e visitações ao local. 
 
Transição do EHS para o HS: O Triumph verifica constantemente a qualificação por renda para a criança 
que está passando do EHS para HS (Head Start Act 645A (b) (7)). Transições começam seis meses antes do 
terceiro aniversário da criança através de conversas com os pais sobre o processo, revisão de avaliações e 
observações em classe, envolvimento da criança em atividades de transição, atualizações dos pais e visitas 
ao local. Se a criança estiver passando de um modelo com base domiciliar, um formulário de referência será 
preenchido pelo Visitante Domiciliar do EHS. Anotações do processo serão feitas na Revisão da Família e 
Criança e um Funcionário do Envolvimento Familiar irá monitorar usando um formulário de rastreamento 
de transições do sistema de dados eletrônicos. Uma vez que os pais contatarem o Triumph com a intensão 
de se inscrever no Head Start com base no Centro, um e-mail será enviado do Especialista em Envolvimento 
Familiar do Triumph para o Gerente do Head Start com base domiciliar. 
 
Transições entre os programas do EHS: Se a família da criança matriculada em qualquer um dos 
programas do Early Head Start escolher mudar de programa, então um plano compreensivo e 
individualizado será criado e implementado assim que a família informar o programa da sua intensão. 
Quando possível e aplicável, informações e documentações necessárias para requerimento serão 
compartilhadas entre os programas. Assim que aceita a mudança, a família preencherá o requerimento da 
maneira menos complexa (ex. Visita domiciliar, visita ao Centro ou outra opção que satisfaça a necessidade 
da família). Um funcionário do programa atual irá auxiliar a família quando possível durante o processo de 
requerimento. A família também será encorajada a visitar o novo local e conhecer os novos funcionários. Os 
membros irão se comunicar regularmente com relação aos status do requerimento e a prioridade da lista 
de espera. Quando aplicável, os gerentes irão revisar o histórico da família antes da transição para melhor 
apoiar as necessidades da família. Antes ou logo após a transição, a finalização do programa irá encaminhar 
os objetivos da família, objetivos da criança, avaliações de desenvolvimento e um “resumo da transição” 
para o programa que irá receber a criança. Todo esforço será feito para participar em conjunto com a 
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Revisão de Famílias e Crianças de forma apropriada para continuar o envolvimento com o progresso da  
criança/família.  
 
A Transição do Head Start para O Kindergarten: Durante o ano, a professora irá monitorar o 
crescimento e desenvolvimento da criança e revisar a avaliação da criança (3 pontos de verificação por 
ano) com os pais para assegurar que a criança e os pais estarão prontos para começar o kindergarten no 
outono. O Triumph, Inc. irá coordenar o processo de inscrição para o kindergarten com o LEA local para 
assegurar o entendimento das famílias e garantir as documentações e a colocação da criança no programa 
de kindergarten local. 
 
Transição para Crianças com IFSP e IEP: Todas as crianças irão participar de todas as atividades de 
transição conforme listadas acima na divisão de transições ao longo de todos os programas. Além das 
atividades regularmente agendadas, atividades especiais de transição podem ser oferecidas para crianças 
com necessidades especiais. Por exemplo, funcionários do EHS/HS e os pais/responsáveis da criança 
podem se reunir com membros do LEA na primavera para determinar a colocação apropriada para o ano 
seguinte. Os pais da criança atualmente com IEP/IFSP são encorajados a fornecer à nova escola uma cópia 
do  IEP/IFSP para evitar atrasos nos serviços a serem recebidos pela escola nova. 
 
Transição para crianças ainda não inscritas nos serviços da Parte C com uma preocupação 
identificada pelos pais: um requerimento para uma avaliação através da escola pública para determinar 
se um criança se qualifica ou não para iniciar serviços de educação especial será iniciado. Funcionários do 
EHS e do HS podem apoiar a família neste processo de referências e avaliação através de formulários, 
participando de reuniões da equipe e/ou fazendo referências quando permitido. O apoio de transição 
fornecido será individualizado com base nas necessidades da família e o desejo de ser ter sucesso 
defendendo as necessidades da criança. 
 
Saída do Triumph: Quando a família escolher sair do IEP/IFSP porque irá mudar, por ter escolhido outro 
programa da comunidade ou não deseja mais os serviços, O Especialista em Envolvimento Familiar ou o 
Visitante Domiciliar do EHS irá apoiar essa transição. Os pais podem pedir as cópias dos históricos e ser 
solicitado que preencham uma rápida entrevista para coletar informações sobre o motivo em que as 
famílias deixam o programa. Quando a família não participa da entrevista de saída, o motivo da saída ainda 
assim é documentado. As famílias que desejarem participar de outro programa de cuidados infantis além 
do oferecido pelo Triumph, será indicado para o Gerente de Programas com Base Domiciliar ou 
Comunidade. Se a família escolher este, pode-se marcar uma consulta com o Gerente do CHBP para se 
informar sobre as creches, oportunidades e programas na sua área. 
 
Transição durante o Verão: O programa de meio período do Head Start do Triumph fecha durante o 
recesso de verão. As famílias com crianças neste programa que completam 3 anos de idade durante as 
férias de verão, serão avaliadas e a equipe ERSEA irá determinar a necessidade de uma creche e a sua 
disponibilidade. Todos os procedimentos de transição serão seguidos. 
 
Cláusula de Atividades para Apoiar a Transição: As seguintes atividades e oportunidades estão 
disponíveis para as famílias quando há transição dentro da opção de um programa, ou de um programa 
para outro, como no caso de EHS, HS & Escolas Públicas, etc... A Participação nestas atividades serão 
baseadas nas necessidades individuais de cada família para dar apoio durante o processo: 
 
Um Especialista em Envolvimento Familiar ou um Visitante Domiciliar do EHS do programa existente irá 
acompanhar os pais na reunião de requerimento da opção do programa novo; 

 Visitantes Domiciliares do EHS do modelo com base domiciliar irá acompanhar os pais durante uma 
visita à opção com base no Centro; 

 Agendamento de visitas domiciliares serão compartilhadas com as opções de programas para que 
possam ser agendada uma visita domiciliar de “transição”; 
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 Um álbum de fotografias com as experiências que as crianças são expostas foi feito para tranquilizar 
o medo dos pais sobre a transição para uma classe ou escola nova; 

 Quando as famílias tem uma “matricula dupla” (matricula dupla refere-se ao EI e/ou Pré-Escola de 
Educação Especial) todo o esforço será feito para manter as revisões duplas da criança/família. Se 
isto não for possível, informações serão compartilhadas entre assistentes sociais/defensores da 
família sobre os resultados da reunião. 

 A reunião de informações para os pais de Transição para o Kindergarten será feita com o Triumph, 
Inc. e LEA, com representação de funcionários educacionais e serviços sociais do Triumph, Inc. 
quando necessário. 

 O Almoço de Professores acontece anualmente onde informações são compartilhadas entre os 
atuais funcionários das classes e os professores do kindergarten que receberão os alunos para 
melhor apoiá-los na transição para o kindergarten.  

 Cada criança passando para o kindergarten terá a oportunidade de visitar suas perspectivas escolas 
durante o mês de excursão para o kindergarten oferecido pelo Triumph, Inc. 

 O Gerente Educacional e/ou Gerente de Serviços de Infantis e Familiares ou designado irá observar 
uma socialização ou grupo de brincadeiras com a presença de uma criança que está saindo do EHS 
para o Head Start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.triumphinc.org 

 53 

Cláusula: Opções do Programa   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Gui e Cláusula de Opções do Programa: 
 
É importante que a criança participe por completo em classe para que se beneficie do máximo das 
experiências educacionais. Presença diária é esperada para que seja dada toda a oportunidade à criança de 
aprender e se desenvolver social/emocionalmente. Favor, seguir a Cláusula de Presença do Triumph, Inc. 
para requerimentos/expectativas com relação a faltas. As crianças do Head Start podem se matricular em 
um dos seguintes programas: 
 

 Programa de 5 dias de meio período pré-escolar do Head Start – Esta opção está disponível 
para famílias que se qualificam por renda e oferece para a criança uma experiência de 5 dias de 
meio período com base no Centro. A família irá receber 2 visitas domiciliares anuais do professor e 
o mínimo de 4 visitas do Especialista em Envolvimento Familiar que irá oferecer apoio e recursos. 

 
 Extensão do dia pré-escolar do Head Start – Esta opção está disponível para crianças do Head 

Start cujos pais trabalham ou estudam em período integral e satisfazem os requerimentos dos 
programas subsidiários de cuidados infantis do Estado de Massachusetts. Uma taxa é cobrada com 
base em uma escala variável para estas horas que são estendidas além do horário normal de 4 
horas diárias do Head Start. A família irá receber 2 visitas domiciliares anualmente do professor e o 
mínimo de 4 visitas anuais do Especialista em Envolvimento Familiar. A opção de Extensão do Dia 
está disponível para os pais com o vale do DTA ou através das vagas de contrato com o estado. 
Favor falar com o seu Especialista em Envolvimento Familiar ou um membro da equipe do ERSEA 
para mais detalhes para ver se isto se aplica para a sua família. 

 
 Early Head Start com base no Centro – Esta opção está disponível para infantes e crianças 

pequenas que as famílias se enquadram pelo fator renda. As crianças frequentam 5 dias por semana 
com 6 horas por dia. As famílias recebem 2 visitas domiciliares do professor e visitas mensais do 
Especialista em Envolvimento Familiar. 

 
 Modelo com base domiciliar do Early Head Start -  Os serviços são oferecidos para infantes, 

crianças pequenas e gestantes e famílias com a opção de Base Domiciliar. As famílias com esta 
opção recebem visitas semanais e oportunidades de participar de grupos de brincadeiras de pais e 
filhos e grupos educacionais dos pais, assim como excursões e eventos familiares ocasionais. 

 
 Programas de Cuidados Infantis Não do Head Start ou EHS – O Triumph opera um número 

limitado de vagas para crianças de 6 semanas a 5 anos de idade que não qualificam para o Head 
Start ou Early Head Start. A família deve satisfazer orientações subsidiárias de renda do MA EEC ou 
deve pagar pelos serviços de acordo com a nossa agenda de taxas. 
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Cláusula: Deficiências e Saúde Mental   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Guia e Cláusula em Deficiências: 
 
Uma avaliação inicial de desenvolvimento em cada criança do programa é conduzida dentro dos primeiros 
45 dias da data em que começaram. Esta avaliação serve como um “olhada rápida” no desenvolvimento da 
criança nas áreas de linguagem, coordenação motora refinada e ampla e raciocínio cognitivo e habilidades 
de auto suficiência. As necessidades individuais de cada criança são observadas através de brincadeiras 
naturais dentro e fora da sala de aula. 
Se surgirem preocupações, ou forem necessárias mais avaliações, um membro ou funcionário irá 
encontrar-se com os pais para discutir um encaminhamento para o Early Intervention ou para o sistema 
escolar local. 
 
O Triumph, Inc. tem contratos com o sistema público escolar (Taunton e Bridgewater/Rayham), assim 
como com o Programa local de Early Intervention, que podem oferecer uma avaliação mais profunda para 
identificar e servir crianças com deficiência. 
 
Guia e Cláusula em Saúde Mental: 
 
Early Head Start e Head Start emprega um professional em saúde mental e mantem contratos com agências 
da saúde mental na comunidade local para consultas com funcionário do programa e pais em uma 
variedade de questões. Observações das necessidades no desenvolvimentos das crianças e ambiente de sala 
de aula acontecem pelo menos duas vezes ao ano. As famílias também são auxiliadas através de 
informações, referências e diagnostico precoce de problemas de saúde mental. Nossos funcionários são 
treinados para entender e satisfazer o desenvolvimento social/emocional da criança individual. Aulas 
práticas e grupos de discussões são oferecidos para os pais e funcionários em tópicos como 
desenvolvimento infantil, comportamento e criação. Crianças/Classes que necessitam de mais apoio poderá 
recebê-lo através dos nossos especialista de recursos. As crianças que necessitam de serviços mais 
aprofundados irão se reunir com o Coordenador de Saúde Mental para rever e conversar sobre as opções. 
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Cláusula: Envolvimento Familiar   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Guia e Cláusula de Envolvimento Familiar: 
 
Contribuição dos Pais: Nós encorajamos os pais a serem participantes ativos na educação de seus filhos. 
No Triumph terão muitas oportunidades durante o ano de se reunirem individualmente com o professor do 
seu filho(a) e o Especialista em Envolvimento Familiar para revisar o progresso do seu filho no programa. 
Nós também encorajamos os pais a dar sugestões em atividades que possam ajudar a criança a ter sucesso 
na escola. 
 
Reunião com os Pais: Assim que os pais começam o processo de inscrição do seu filho(a) no programa, é 
dada a oportunidade de se encontrarem com os funcionários que irão ajudar a esclarecer qualquer dúvida 
que possam ter. Tipicamente, este será o seu Especialista em Envolvimento Familiar ou funcionário do 
ERSEA. Também é dada a oportunidade de visitar a sala de aula da criança antes do primeiro dia de aula. 
 
Parceria Familiar: Nossa visão para as famílias é de criar um ambiente de parceria e respeito mútuos que 
irão envolver toda a família em todos os aspectos do nosso programa. Nós apoiamos os pais como 
educadores principais de seus filhos e reconhecemos seus esforços em cuidar seus filhos. Nós encorajamos 
os pais a advogarem em favor de seus filhos e trabalharem para assegurar que todos os pais tenham a 
oportunidade de um envolvimento significante em nosso programa. Os pais são encorajados a opinar em 
nossas normas e decisões em nosso programa e em participarem dos nossos comitês consultivos 
(educação, consultoria comunitária, saúde, etc.). Esta é a razão do nosso sucesso. 
 
Existem várias maneiras das famílias estarem envolvidas no nosso programa e nós encorajamos você a se 
juntar a nós tanto no planejamento quanto na participação! Nossas classes apoiam uma política de “portas 
abertas”. Incentivamos que fiquem para o café da manhã, ajude seu filho(a) a escovar os dentes ou 
acomodá-lo(a) para o dia. Por favor, veja mais informações sob “Política de Voluntariado #68”. 
 
Eventos Familiares: O Triumph, Inc. apoia que os pais passem parte de seu tempo com seus filhos e 
oferece oportunidades para aprender e se divertirem juntos. Os pais devem estar de olho nas informações 
durante o ano. 
 
Workshops para os Pais: Durante o ano, nós oferecemos workshops em vários tópicos baseados nos 
interesses e necessidades familiares. Tópicos comuns incluem: lidar com comportamentos difíceis, 
entender o desenvolvimento infantil, preparação para emergências, cultura financeira, etc. Os pais devem 
pedir mais informações ao Especialista em Envolvimento Familiar. 
 
Conselho de Política: O Conselho de Política é um grupo de pais eleitos e membros da comunidade 
interessados que agem como Comitê Escolar para os nossos programas do Head Start e Early Head Start. 
Eles criam as normas do programa e tomam decisões orçamentais e auxiliam na avaliação de como o 
programa pode melhor satisfazer as necessidades de todas as famílias do Head Start e Early Head Start das 
comunidades de Taunton e Rayham. As reuniões acontecem uma vez por mês no horário designado. Uma 
remuneração é dada para os pais que participam ajudando com os custos gastos com babá e transporte. 
Todos os programas do Early Head Start e Head Start devem ter Conselho de Política ativo que ajude a 
planejar os serviços e sistemas do programa. 
 
Comitê dos Pais: Cada Centro/Programa tem uma reunião mensal do comitê onde todos os pais são 
convidados a receber atualizações do Conselho de Política, dar opiniões nos tópicos de treinamentos e 
recursos comunitários. A atividade principal nestas reuniões são as sugestões dos pais fazendo 
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recomendações para excursões de classe e outras atividades especiais em sala de aula. Enquanto 
recebemos todas as ideias, nós reservamos o direito de selecionar as atividades que apoiam nossos 
objetivos educacionais e escolares.   
 
Avaliação do Programa: A cada primavera, nós pedimos aos pais para nos ajudar a avaliar o programa 
para melhorar os serviços prestados ao pais e às crianças. É pedido que os pais juntem-se ao times de 
avaliação e também preencham os questionários enviados às casas. 
 
Calendário Mensal e Boletim Informativo: Cada mês você irá receber um calendário que irá identificar 
todos os acontecimentos importantes agendados. Favor colocar este calendário em um lugar que você veja 
todos os dias para ter certeza que está atualizado(a) com os eventos diários. O Triumph produz um boletim 
informativo regularmente com informações para as famílias. Se em qualquer momento os pais tiverem 
idéias de itens que gostariam de ver no boletim informativo, eles devem contatar Rita Celia no Núcleo 
Riverway. Todas as classes das crianças também irão enviar à casa regularmente boletins informativos e 
calendários informando os pais do que está acontecendo especialmente na classe dos seus filhos(as). 
 
Pasta de Comunicação: É fornecido para os pais uma “Pasta de Comunicação de Casa/Escola” laranja no 
começo do ano escolar. Há dois bolsos nesta pasta, um está etiquetado “keep at home” (“manter em casa”) e 
o outro “return to school” (“devolver à escola”). É MUITO IMPORTANTE que os pais verifiquem esta pasta 
todos os dias e mande de volta para a escola junto com seu filho todos os dias! É desta forma que 
informações cruciais são comunicadas aos pais. Os documentos colocados no “Keep at Home Folder” são 
para os pais manter em casa e contem informações importantes. Itens colocados no lado “return to school” 
normalmente requer que os pais assinem e devolvam (isto pode ser algo como permissão para uma 
excursão). Se em algum momento os pais necessitarem enviar informações para a escola para informar os 
funcionários de algo importante sobre seu filho(a), eles podem simplesmente colocar um bilhete no lado 
“return to school” da pasta e o professor irá receber o bilhete de manhã. Os pais do Early Head Start irão 
receber uma folha de comunicação diária dos pais-professores que contem informações sobre o dia do seu 
filho(a). 
 
Sistema Automatizado de Comunicação: Os pais serão atualizados regularmente durante o ano usando 
nosso sistema automatizado de comunicação para anúncios relacionados à cancelamento de aulas. Os pais 
são encorajados a sempre ter um telefone de contato atualizado no arquivo para receber estes telefonemas 
automaticamente. 
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Cláusula: Cláusula de Voluntários   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
O Triumph, Inc. usa voluntários de todas as maneiras possíveis. É dado para os voluntários regulares uma 
orientação extensiva antes que possam começar a doar as horas voluntárias. Isto é feito durante todo o ano 
escolar. 
 
Os pais e principais cuidadores são encorajados a voluntariar nas salas de aulas, excursões, convidados 
para ler estórias, em eventos especiais e inúmeras outras maneiras. Todos os voluntários, pais e 
voluntários da comunidade são valiosos! Você pode ver um dos voluntários auxiliando as crianças e 
funcionários: 
 
Avós Adotivos: Algumas classes tem “avós adotivos” designados que fazem parte do time da classe. Para 
mais informações, por favor entre em contato com Citizens for Citizens no 508-679-0041. Estes individuais 
recebem treinamento de nossos funcionários especializados. Seu filho(a) irá se beneficiar do 
relacionamento com uma pessoa idosa amável. Avós participam de várias atividades e ajudam a assegurar 
que todas as crianças recebam atenção um a um. 
 
Jumpstart: O programa Jumpstart é um programa nacional de educação infantil que colabora com as pré-
escolas, faculdades e universidades locais para oferecer alfabetização e enriquecimento linguístico para 
crianças pequenas. Alunos universitários trabalham individualmente com as crianças durante o ano 
escolar. Membros da família são sempre bem vindos a participar das sessões. O Triumph, Inc. tem parceria 
com o Bridgewater State University e o programa do AmeriCorps para trazer o Jumpstart para Taunton. 
Você pode visitar o website nacional do Jumpstart para mais informações, www.jstart.org.  
 
Coyle Cassidy, Bristol Plymouth & Taunton High School: Nós somos extremamente afortunados por ter 
voluntários do  Coyle Cassidy, Bristol Plymouth & Taunton High School que se juntam a nós nas classe 
quase todos os dias durante o ano escolar. Os alunos recebem orientações dos funcionários das classes. 
 
Estagiários Universitários: O Triumph, Inc. serve como um local de colocação para os alunos 
universitários. Todos os estagiários são supervisionados por um dos nossos times de gerenciamento. Nós 
nos beneficiamos tremendamente por ter adultos talentosos adicionais, e estes alunos se beneficiam da 
oportunidade de estagiarem em nossos programas de qualidade enquanto aprendem sobre Educação 
Infantil, Assistência Social e Enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jstart.org/
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Cláusula: Reclamações dos Pais/Comunidade   
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Política e Guia para Reclamações (Queixas) dos Pais/Comunidade: 
O procedimento de reclamações é um mecanismo de solução de problemas onde são feitas todas as 
tentativas para resolver problemas com o menor nível de autoridade e com o menor distúrbio do programa 
possível. A reclamação é uma queixa por escrito feita por uma pessoa que não pertence ao Triumph 
alegando que Regulamentos do Head Start, Políticas e Procedimento do Programa (se aplicável) e/ou 
normas e procedimentos de Agências do Centro: 1. Não foram seguidas; 2. Foram conduzidas de forma 
discriminatórias (inadequadas); 3. Foram conduzidas de forma arbitrária (injusta). Mantendo esta filosofia, 
nenhuma queixa será feita até que uma conversa direta aconteça entre os pais e a pessoa com quem eles 
tem um reclamação. 
 
 
Situações que podem aparecer que não sejam cobertas por qualquer norma existente e/ou procedimentos 
e parecem merecer uma ação, será na maioria dos casos encaminhado pelo desenvolvimento de normas 
novas que se apliquem a este tipo de situação no futuro.  
 
Procedimento para Reclamações (Queixa) dos Pais/Comunidade: 
O Triumph, Inc. adere ao Departamento de Educação Infantil de Massachusetts e Regulamentos de 
Educação e Cuidados Infantis e o Padrão de Desempenho do Head Start. Cópias de todos os regulamentos 
estão disponíveis nos nossos Centros. O Triumph, Inc. também opera baseado em um conjunto de normas 
aprovadas e procedimentos, muitas destas estão descritas no Manual dos Pais, o qual está disponível para 
todos os pais inscritos quando pedido. Sugerimos que avise um funcionário da administração se em 
qualquer momento você acredite que o Triumph, Inc.: 
 

 Tenha violado qualquer padrão regular ou padrão de performance ou não tenha seguido as normas 
aprovadas e os procedimentos; 

 Tenha implementado normas e procedimentos ou padrões regulares de maneira discriminatória; 
ou 

 Tenha executado normas e procedimentos de forma injusta; 
 
Por exemplo, se você não está contente com relação a um certo aspecto do currículo de classe isto deve ser 
primeiramente encaminhado diretamente ao professor da classe antes de trazer à atenção do professor 
supervisor da classe. Se você não conseguir resolver o problema depois de conversar diretamente com o 
funcionário, os seguintes passos devem ser seguidos: 

1. Uma conversa deve acontecer com o supervisor direto da pessoa da qual você tem a 
reclamação/queixa a fazer, se o seu problemas não for resolvido desta maneira; sua queixa deve ser 
feita por escrito e entregue diretamente para o funcionário e seu supervisor (refira-se ao 
organograma) que terá 5 dias úteis para responder. 

2. Se o seu problema não for resolvido desta maneira; você deve proceder ao próximo nível 
supervisão/autoridade (refira-se ao organograma) e mais uma vez apresente sua reclamação por 
escrito. Todo o esforço deve ser feito para resolver o problema no nível do Centro/Programa. Se 
não forem obtidos resultados satisfatórios desta maneira; 

3. Sua reclamação deve ser feita por escrito ao Diretor Executivo da agência que irá emitir uma 
resposta final por escrito dentro de 10 dias uteis. 

4. O passo final do processo é apresentar sua reclamação/queixa por escrito para o Conselho de 
Diretores do Triumph (ou Conselho de Política do Head Start/Early Head Start com relação às 
normas do Programa Head Start/Early Head Start). Todas as reclamações devem ser feitas por 
escrito e recomendações dos órgãos dirigentes serão finais e anexadas. 
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Os seguintes conceitos serão usados para o procedimento de uma reclamação/queixa; Informações devem 
ser submetidas por escrito, assinadas e datadas: Sempre que possível o regulamento que você acredita ter 
sido violado pela agência deve ser referido. Reclamações anônimas não serão recebidas ou consideradas. 
Testemunhas podem ser chamadas com descrição das partes envolvidas. O conteúdo das reuniões ou 
conversas será mantido confidencial; e todo esforço deve ser feito para resolver o problema antes de mover 
um processo de uma reclamação/queixa formal. 
 
Por favor, Note o Seguinte: 
Recomendações para novas normas do programa ou procedimentos devem ser encaminhadas ao Gerente 
de Serviços Infantis e Familiares que irá apresentar ao Diretor Executivo & Conselho de Políticas. Isto irá 
permitir conversas entre outros pais do programa e funcionários do programa para compartilharem ideias 
e informações com relação à mudança das normas propostas. Recomendações irão então ser trazidas para 
o Conselho de Política do Head Start/Early Head Start. É importante se familiarizar com Organograma do 
Triumph. Favor siguir a hierarquia de comando se fizer uma reclamação, buscar informações ou oferecer 
sugestões. Reclamações alegando ações criminosas ou qualquer perigo imediato às crianças são cuidadas 
imediatamente pelos supervisores/administradores do programa e não precisam seguir a hierarquia e o 
processo. 
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Cláusula: Código de Vestuário    
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Código de Vestuário: 
As crianças precisam estar preparadas para uma variedade de atividades infantis para um bom 
desenvolvimento individual, incluindo atividades com sujeiras e atividades com movimentos sem 
limitações ou restrições de segurança no que diz respeito a vestimentas ou calçados. As crianças são 
encorajadas a usar roupas confortáveis, seguras e apropriadas para o clima enquanto estiverem no 
Triumph, Inc. Sapatos são obrigatórios para todas as crianças que andam. Não é permitido ficar descalço na 
escola. 
 
As roupas das crianças não devem ser as melhores pois participam de atividades que fazem sujeira com 
cola, tinta, água, etc. As crianças com idade pré-escolar devem ser capazes de manusear suas próprias 
roupas para irem ao banheiro quando usam roupas botões de pressão, zíperes ou subir e descer calças de 
elástico. Sapatos devem servir bem como sandálias ou tênis sem aberturas para que entre areia ou folhas. 
As crianças não devem usar chinelos, sapatos abertos nos dedos ou saltos pois estes podem apresentar 
perigo quando estiverem correndo, pulando e escalando, atividades necessárias para o desenvolvimento 
apropriado da coordenação motora ampla. Joias/bijuterias e acessórios de cabelo não devem estar 
pendurados e em perigo de engasgar ou ficarem presos. 
 
Se a professora do seu filho(a) achar que ele(a) não está vestido apropriadamente, ela pode 
remover/trocar qualquer peça da vestimenta que forneça perigo imediato e/ou notificá-lo se for necessário 
uma troca de roupas. Os pais devem fornecer uma troca de roupas que permanece na escola para 
casos de acidentes ou molhar. 
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Cláusula: Cláusula de Brinquedos de Casa    
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Cláusula de Brinquedos de Casa: 
Regulamentos de segurança devem ser seguidos com todos os materiais e equipamentos usados pelas 
crianças em nossas salas de aula. Nós precisamos prevenir o risco potencial de um brinquedo que não 
tenha sido desinfetado ou tenha pequenas partes que possam causar perigo de engasgar. O Triumph, inc. 
segue todos os regulamentos de segurança com relação a equipamentos, materiais e brinquedos utilizados 
pelas crianças. 
 
Favor, não permitir que as crianças tragam brinquedos de casa. Qualquer coisa trazida ao 
estabelecimento será guardado com segurança até a hora de buscar a criança. Se objetos de valor ou 
brinquedos vierem para a escola com seu filho(a). Um funcionário do Triumph, Inc. irá guardar fora do 
alcance da criança, mas nós não somos responsáveis pela perda ou brinquedos quebrados. 
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Cláusula: Excursões    
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Regras em Excursões: 

 Os professores irão informar os pais antecipadamente por escrito de uma excursão que necessitar 
transporte. 

 Os pais devem informar a enfermeira ou a professora de qualquer medicamento ou acomodações 
especiais necessárias para que a criança participe. 

 Os pais ou responsáveis legal irá assinar uma autorização para todas as excursões que necessitem 
de transporte. 

 Os pais são sempre bem vindos a participar (por favor, refira-se à cláusula: Verificação de 
Antecedentes Criminais).  

 Um kit de primeiros socorros juntamente com os contatos de emergência das crianças será levado 
em todas as atividades fora do Centro. 

 Pelo menos um funcionário com certificado em primeiros socorros deve acompanhar as crianças 
em atividades fora do Centro. 

 As excursões serão planejadas como parte do currículo geral e/ou interesse das crianças e irá 
oferecer oportunidades através de participações práticas. 

 Sempre que possível o cuidador irá visitar o local antecipadamente para determinar a segurança do 
local, quais as experiências que as crianças ganhariam adaptadas a cada idade e planejar a rota e o 
transporte. 

 Funcionários extras podem ser necessários para fornecer supervisão adequada e será agendado 
antecipadamente para estas atividades fora do Centro. 

 As crianças serão contadas antes de saírem da escola, durante a excursão e novamente na hora de 
retornar à escola para assegurar que todas as crianças estão presentes. 

 Pelo menos um funcionário terá um celular em caso de emergência em todas as excursões. 
 Um cuidador especifico será designado para cada grupo de criança. Um funcionário irá sempre 

acompanhar as crianças para o banheiro público. 
 A criança irá usar informações que as identifiquem dando o nome e telefone da agência. 
 Quando estiver em excursões de caminhada, os cuidadores irão dar exemplo de como ser um 

pedestres responsável. 
 Os cuidadores irão manter as crianças mais novas juntas em caminhadas com auxilio de uma corda 

onde as crianças seguram e se estica entre dois cuidadores enquanto andam. As crianças também 
podem segurar a mão de uma adulto ou usar outras maneiras para que a criança esteja fisicamente 
conectada a um adulto todo o tempo. 

 Se uma criança necessitar de medicamentos, um funcionário será responsável de dar o remédio 
quando necessário. 

 Professoras de bebês e crianças pequenas irão utilizar carrinhos fornecidos pelo programa em 
caminhadas diárias, colocando o cinto de segurança de acordo com as orientações. 
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Cláusula: Cláusula de Cuidados de Saúde Emergenciais    
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 

Cláusula de Cuidados de Saúde Emergenciais 

O Triumph irá obter um “Cartão de Informações Emergenciais” atualizado, assim como um Consentimento 
dos Pais/Cuidadores para cada criança autorizando tratamento médico de emergência. Quando necessário 
um atendimento imediato, os seguintes procedimentos de emergência devem ser tomados: Primeiros 
Socorros e Reanimação (se indicado) devem ser iniciados e a ambulância (911) deve ser acionada. Os 
funcionários são treinados em Primeiros Socorros e Reanimação para um evento necessário. Os 
pais/Responsáveis são notificados imediatamente. Contatos de emergência são notificados no caso em que 
o funcionário não consiga localizar os pais e/ou responsáveis. Depois que as pessoas de contato são 
notificadas, estes irão encontrar a criança na sala de emergência. Um funcionário ficará com seu filho até 
que você chegue. Se os funcionários não puderem encontrar os pais/responsáveis, então o contato de 
emergência será usado. Os funcionários irão documentar toda enfermidade, machucados, incidentes 
repentinos em um formulário apropriado que será enviado para os pais assinarem. Se um acidente 
acontecer no Triumph, Inc. necessitando de atenção médica em uma sala de emergência, é pedido que os 
pais contatem o Triumph, Inc. assim que possível para nos manter informados, instruções e qualquer 
documentação é necessária para nossos arquivos. Segurança é importante em nosso programa e é 
procedimento do programa afixar os procedimentos de emergência em cada sala de aula, assim como 
manter a calma em qualquer situação de emergência. Todas as classes são equipadas com kits de primeiros 
socorros que acompanham as crianças durante todo o ano tanto no playground quando em excursões. Para 
a segurança do seu filho(a) assim como bem estar, deveremos entrar em contato consigo em qualquer 
momento. Necessitamos seus números de telefone atualizados e dos contatos de emergência. Para manter a 
segurança do seu filho(a), todo pessoal autorizado por você a buscar seu filho deve ter uma identificação 
com foto na hora de buscar a criança. Não será permitido que nenhuma criança deixe o local até que a 
identificação apresentada seja apropriada e corresponda com as informações fornecidas por você no 
arquivo. Favor avisar a professora do seu filho(a), Especialista em Envolvimento Familiar ou Visitante 
Domiciliar quando tiver qualquer mudança por escrito a ser feita. 

Todos os Centros do Triumph praticam simulações preparatórias para emergências frequentemente. Estes 
incluem evacuação do Centro, evacuação do local, isolamento e refúgio no local. Simulações mensais de 
incêndio são conduzidos em todos os Centros. 

Consultora de Cuidados de Saúde do Triumph, Inc. 
Dona Valente, RN (enfermeira) 

Autoridade Local de Cuidados de Saúde: 
Taunton Board of Health 
45 School Street, Taunton, MA 508-821-1400 

Bombeiros: 9-1-1 

Departamento de Policia: 9-1-1, Não Emergencial: 508-823-5000 

Ambulância: 9-1-1 

Sala de Emergência do Morton Hospital: 508-828-7100 

Centro de Controle de Envenenamento: 1-800-222-1222 

Contato de Emergência Secundário: 

Kathleen Matteson 
Pediatric Health & Safty Manager 
508-823-4710 x1323    
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Cláusula: Cláusula de Preparos para Emergência     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Preparos para Emergência: 
 
Planos de evacuação estão afixados em todas as salas e áreas comuns dos Centros. Quem perceber fumaça, 
fogo ou risco de explosão irá acionar o alarme de incêndio. 
 
Procedimento em caso de incêndio: Os Centros Riverway, Fay’s Place e Quinn: Notificam o Corpo de 
Bombeiros de Taunton usando a estação de alarme mais próxima. O Barnum School também notifica o TED 
assim como também o Diretor Executivo e/ou o Gerente de Saúde & Segurança de qualquer emergência. 
 
Quando soar o alarme, os funcionários devem manter a calma e direcionar as crianças, usando instruções 
claras e simples em como evacuar o prédio, praticado durante o mês nas simulações. As crianças devem 
parar suas atividades imediatamente quando soar o alarme e dirigir-se à porta de saída com o livro de 
presença (com a lista de presença do dia e o Cartão de Emergência e os Kits de Primeiros Socorros) para 
todas as crianças da classe. Verifique para ter certeza de que todas as crianças foram contadas. O último 
adulto a sair da sala irá apagar as luzes e fechar a porta. 
 
O funcionário administrativo da recepção ou o gerente é responsável por anunciar o simulação do incêndio 
no playground. Assistente Administrativo/Recepcionista traz a lista de presença dos funcionários e o livro 
de assinaturas consigo conforme evacua o prédio. Funcionários da administração são responsáveis por 
direcionar os bombeiros e de assegurar que nenhum veículo a não ser os veículos de emergência entram ou 
saem durante a simulação. A recepcionista também irá entrar em contato com qualquer grupo que esteja 
fora em uma excursão (por telefone dos ônibus) para não retornarem até que sejam instruídos e mantê-los 
informados. 
 
Bombeiros/Emergência irão assumir o controle da situação quando chegarem, então todos os funcionários 
seguirão suas instruções. 
 
Os funcionários irão contar os alunos de cada grupo quando estiverem evacuando e serão contados 
novamente quando chegarem ao destino da evacuação. Para assegurar que a evacuação está completa, a 
ultima pessoa a deixar o prédio irá conduzir uma “varredura” final de todas as áreas acessíveis pelas 
crianças. 
 
Se voltar ao prédio não for possível, as crianças serão evacuadas para um destino temporário onde os 
ônibus serão despachados quando necessário para o transporte das crianças. 
 
Riverway Center será evacuado para o Quinn Center. Os funcionários irão notificar os pais. 
Quinn Center será evacuado para o Riverway. Os funcionários irão notificar os pais. 
Fay’s Place será evacuado para o Riverway. Os funcionários irão notificar os pais. 
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As práticas das simulações acontecem mensalmente. As simulações não são anunciadas e uma variedade de 
rotas de evacuação são usadas. Simulações são feitas em variadas horas do dia. Um registro de evacuações 
é mantido. Todos os novos funcionários recebem treinamento com relação a planos de evacuação e é 
revisado anualmente. Há uma notificação no manual dos pais sobre os procedimentos de evacuação do 
prédio. 
 
Procedimento de Prevenção de Incêndio: 
 

1. Simulações mensais são feitas em todos os Centros e envolvem todos os funcionários e classes. 
2. O Barnum School executa procedimentos de simulações trimestrais. 
3. Anualmente (no mínimo) nós conduzimos uma simulação à tarde durante o período de descanso. 
4. Anualmente (no mínimo) nós conduzimos uma simulação de incêndio com “obstrução”. 
5. Todos os funcionários devem ser familiarizados com os tipos de extintores de incêndio, alarmes de 

incêndio e onde acioná-los. 
6. Os funcionários são instruídos durante a orientação e anualmente no treinamento de incêndio e 

evacuação sobre o uso do alarme para notificar o Corpo de Bombeiros. 
7. Todos os funcionários devem regularmente verificar as saídas. 
8. Todos os funcionários devem reconhecer e lidar com os perigos de incêndio (ex. Amontoados nos 

corredores). 
9. Verificação dos sistemas de manutenção dos chuveiros de incêndio e alarmes são feitos 

trimestralmente pelo fornecedor. Neste momento, usamos Professional Fire & Security, Inc. 
10. Se for necessária uma evacuação do território, todas as crianças serão transportadas para os 

lugares designados para assegurar segurança e organização (veja a pagina anterior).  
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Cláusula: Cláusula para Crianças Enfermas & Cuidado de Crianças Levemente Doentes     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas para Crianças Enfermas: O Triumph, Inc. segue os Padrões do Departamento de Educação e 
Cuidados Infantis 606 CMR 7.00 para licenciatura ou aprovação para manter uma creche; grupo pequeno, 
de idade escolar e um grupo grande de creche conforme dito na lista da Sessão 7:11 (19)(a)3 definindo 
sintomas leves em qual a criança doente possa ficar na escola e sintomas mais severos que necessitam ser 
notificados aos pais ou ao contato de emergência para buscarem a criança. 
 
Procedimentos: A temperatura corporal varia de criança para criança e de doença para doença, se a seu 
filho(a) não estiver “agindo normal” e demonstra mudança no comportamento, sintomas consistentes com 
a enfermidade, interferência na participação das atividades em classe e qualquer mudança na temperatura 
corporal conforme mostre o termômetro do programa usado por um funcionário, pode ser pedido que você 
venha buscar seu filho(a). Igualmente, se a criança demonstrar estes sintomas em casa, sugerimos mantê-
lo(a) em casa e procurar uma orientação medica se necessário antes de trazer a criança para escola no dia 
seguinte. 
 

 Febre acompanhada de mudança de comportamento ou outros sintomas. 
 Sintomas e sinais de uma enfermidade possivelmente severa como; fraqueza, tosse incontrolável, 

choro persistente, dificuldade para respirar, chiado no peito. 
 Diarreia: não associada a mudanças na dieta ou medicamentos e avaliado pelo funcionário de 

saúde. 
 Vomitado quando avaliado pelo funcionário de saúde. 
 Irritação da pele com febre ou mudança no comportamento. 
 Estreptococo, impetigo e outras infecções bacterinas até as 24 horas do inicio do uso do 

medicamento.  
 Piolhos vivos e sarna até que o tratamento esteja completo. 
 Conjuntivite quando observado pelo funcionário de saúde necessitando de atenção medica. 

 
Pais e cuidadores serão notificados imediatamente quando uma criança mostrar sinais ou sintomas que 
necessite de exclusão do programa. Estes sinais/sintomas tipicamente afetam a criança em participar 
confortavelmente do programa ou resulta em um cuidado maior do que os professores podem oferecer sem 
comprometer a saúde e segurança das outras crianças. O programa irá enviar para casa uma carta 
notificando as famílias quando uma criança da classe apresentar uma enfermidade contagiosa. 
 
Exclusão por Enfermidade: 
Normalmente as crianças ficam doentes durante as primeiras experiências na escola porque seus corpos 
estão aprendendo a combater todas as bactérias e vírus novos quais estão sendo expostos fora de casa. 
Nosso corpo produz anticorpos para combater estes germes invasores, porém, até que a criança cresça e 
amadureça eles parecem ficar frequentemente doentes. Isto pode ser frustrante para os pais/cuidadores e 
da mesma forma para os professores. 
 
Não é de nossa intensão permitir que crianças que estejam realmente doentes fiquem no Centro, mas 
também não é de nossa intensão excluir as crianças que estão levemente doentes. Nós confiamos que os 
pais tomem boas decisões com relação à saúde de seus filhos, então por favor, não os mandem para o 
Centro se estiverem doentes. Os funcionários irão avaliar e monitorar a saúde de todas as crianças do 
programa e decidirão se a criança está muito doente para ficar ou muito doente para ir no ônibus. A 
enfermeira do Centro irá tomar a decisão final nestas situações, se a criança pode ficar na escola, ir para 
casa no ônibus, quando se deve ligar para os pais para que venham buscá-lo(a) ou outro funcionário irá 
levar a criança para casa. Porém, faremos com que a criança esteja confortável e segura enquanto espera; 
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nós não podemos cuidar de crianças doentes. A quantidade de crianças por funcionários de acordo com os 
regulamentos estaduais e federais, não permite cuidadar individualmente de crianças doentes. Favor 
forneça ao Triumph, Inc., Gerente de Saúde, Professores ou Assistentes Sociais informações precisas sobre 
a saúde do seu filho(a) para que possamos tomar a melhor decisão sobre o bem estar do seu filho(a) e das 
outras crianças no programa. Cada situação é diferente, mas nós usamos 3 (três) critérios para determinar 
se a criança necessita ir para casa por estar doente:  

 
 Enfermidades previnem que a criança participe confortavelmente de todas as rotinas diárias e 

atividades incluindo brincadeiras ao ar livre. 
 A enfermidade resulta em uma necessidade maior de cuidados que os funcionários possam 

oferecer sem comprometer a saúde/segurança das outras crianças. 
 Febre acompanhada de qualquer um dos sintomas ou condições previamente listadas. 

 
As crianças serão excluídas do programa e devem estar tomando medicamento por 24 horas incluindo um 
atestado médico para retornar ao programa para as seguintes doenças contagiosas: 

 Estreptococos 
 Impetigo 
 Micoses 
 Sarna 

 
Pode haver doenças transmissíveis que requerem mais de 24 horas de exclusão. Especialistas da Saúde do 
Triumph, Inc. irão trabalhar de perto com as famílias e os pediatras para determinar o momento seguro de 
voltar ao Centro. 
 

 Lenços de papel são fornecidos em todas as salas para os alunos espirrarem ou tossir. 
 Os funcionários irão auxiliar as crianças com técnicas para limpar o nariz. 
 Os funcionários irão demonstrar e auxiliar com técnicas apropriadas para lavar as mãos e prevenir 

germes. 
 Termômetros estão disponíveis em todos os locais e os funcionários irão utilizá-los quando 

apropriado. 
 Uma enfermeira está disponível em duas localizações para auxiliar os funcionários das classes. 
 Se necessário, uma área silenciosa será designada na classe ou um espaço alternativo para a criança 

ficar confortável ou descansar até que os pais cheguem. 
 
Piolhos: 
As crianças são mandadas para casa quando é constatada a existência de Piolhos ativos e devem receber 
um tratamento antes de retornar ao Centro. Nossos funcionários estão disponíveis para ajudar todas as 
famílias com recursos quando necessário. 
 
Percevejos 
Percevejos são insetos de cor marrom, achatados com formato oval e sem asas. Eles são do tamanho de 
uma semente de maça e se alimentam de sangue, de preferência humano. Depois de se alimentarem, os 
percevejos incham e ficam com uma cor vermelha escura. Eles são insetos noturnos e normalmente 
mordem as pessoas enquanto dormem. Percevejos tipicamente não ficam nas pessoas. Normalmente eles 
retornam ao esconderijo depois de se alimentarem (ex. Colchões, sofás, cadeiras acolchoadas). Percevejos 
normalmente são encontrados onde as pessoas dormem ou ficam sentadas por muito tempo. Eles gostam 
de se esconder de dia e se alimentar a noite enquanto as pessoas dormem. Percevejos preferem superfícies 
de tecidos, madeira e papel. Eles são frequentemente encontrados nas dobras e costuras dos colchões e box 
springs, dentro ou atrás de cabeceiras e estrados, atrás de rodapés, debaixo de tapetes, debaixo de carpetes 
e nas dobras das cadeiras e sofás. 
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Mordidas de percevejos parecem um caroço vermelho ou uma irritação na pele. As mordidas normalmente 
são encontradas no rosto, pescoço, parte superior do corpo, braços e mãos. As pessoas que já foram 
mordidas não tem explicação para as mordidas porque não se lembram de serem mordidas ou percebem 
que tem percevejos em casa, a não ser que os vejam. 
 
Não há evidência de que percevejos transmitam doenças. As pessoas podem ter uma reação alérgica às 
mordidas. Mordidas de percevejos tendem a causar coceira e podem levar a um secundária infecção na 
pele. Além dos efeitos físicos do percevejo, muitas pessoas sentem um estigma social associado ao 
percevejos que causam um aumento da ansiedade, preocupação e vergonha. O Triumph, Inc. oferece apoio 
e recursos para as famílias afetadas por percevejos. Serviços de visitas domiciliares podem ser suspensos 
ou relocados por um esforço em manter funcionários longe de doenças contagiosas ou de espalhar 
infestações. 
 
As instalações do Triumph, Inc. irão: 
 

1. Ter precauções para prevenir infestação de percevejos. 
 Watch All, é a companhia de controle de pragas que monitora os Centros do Triumph, Inc. e 

está disponível para oferecer orientações em técnicas apropriadas de exterminação sem 
pesticidas. 

 Os funcionários irão verificar os cobertores, mochilas e roupas diariamente buscando sinais 
de percevejos em crianças suspeitas ou confirmadas de terem percevejos ao entrarem no 
Centro. Casacos, cobertores e mochilas serão discretamente separadas dos pertences das 
outras crianças e podem ser colocadas em um saco plástico ou um container. 

 Todos os itens doados serão cuidadosamente inspecionados buscando sinais de percevejos 
antes de serem trazidos para a escola. 

2. Assegurar que todos os funcionários reconheçam e saibam identificar os percevejos bem como os 
sinais de infestação. 

 Esta cláusula será compartilhada com os funcionários na tentativa de educá-los quando 
houver sinais apropriados e efeitos de percevejos tanto em casa quanto na escola. 

3. Ter um plano de resposta em caso de suspeita ou confirmação de percevejos na escola. 
 Se for encontrado percevejos nos pertences da criança, discretamente tire a criança da vista 

das outras crianças para que as roupas e outros pertences sejam inspecionados. 
 Coloque qualquer inseto encontrado em um container separado para identificação e 

entregue a Saúde Pediátrica e O Gerente de Segurança. 
 A Saúde Pediátrica e o Gerente de Segurança irão contatar a companhia de controle de 

pragas para a identificação do inseto e um exterminador profissional para fazer o 
tratamento. Sugestões das duas partes em como controlar a infestação de percevejos e 
quando o tratamento estiver completo, monitorar os sinais de re-infestação será feito por 
todos os funcionários do Triumph, Inc. 

 A Saúde Pediátrica e o Gerente de Segurança irão notificar por escrito de for confirmado um 
caso de percevejos em um Centro do Triumph, Inc. Confidencialidade será mantida todo o 
tempo. Os nomes das crianças, famílias e funcionários suspeitos de ter problemas com 
percevejos nunca serão compartilhados. 

 O Departamento de Educação e Cuidados Infantis assim como a Comissão de Saúde de 
Taunton será contatado para informar que foi confirmado um caso de percevejos no Centro 
do Triumph, Inc. e que foi feito o tratamento. 

 
Crianças não são excluídas do programa por terem uma suspeita ou confirmação de uma caso de 
percevejos. Os Centros do Triumph, Inc. não fecharão como resultado de ter sido encontrado percevejos, a 
não ser por um período curto, se necessário, devido a aplicação do tratamento pela companhia de controle 
de pragas. 
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Cláusula: Supervisão das Crianças     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 

As crianças devem receber supervisão direta todo o tempo. Supervisão direta significa que os educadores devem 
poder ver e escutar as crianças sem interferência. Nenhuma criança será deixada sozinha em nenhum momento. 

Procedimento: No momento em que a professora da classe notar que a contagem de presença está 
incorreta e/ou uma criança está faltando no grupo: A professora imediatamente ativa o “Código Amarelo”. A 
professora anuncia nas caixas de som do prédio “Código Amarelo” e classe #. Um professor monitora todas as 
outras crianças na classe enquanto o outro professor imediatamente busca pela criança faltante. Todos os outros 
funcionário do Centro, assim que escutarem “Código Amarelo” procurando em suas áreas de trabalho por 
qualquer criança, vão ao corredor, fecham a porta atrás de si e ficam posicionados enquanto buscam pela 
criança. Assim que a criança é localizada, a professora anuncia “Código Esclarecido”. 

No evento da criança não ser localizada: O Gerente Educacional imediatamente notifica o Diretor Executivo 
do Triumph, Inc. e os pais/responsáveis da criança. O Gerente Educacional irá instruir os funcionários a fazer 
mais uma varredura no território e no prédio. Os professores irão ligar para os pais para determinar se alguém 
veio buscar a criança. Se a resposta for não, Educadores ou Gerente Educacional ligarão 911. Os pais serão 
mantidos a par da situação pelo Diretor Executivo. Informações uteis serão dadas à policia, nome da criança, 
descrição física, nome e endereço dos pais/responsáveis. O Gerente Educacional terá todos os funcionários da 
classe envolvidos preencher um relatório de incidente. As autoridades civis tomarão controle da situação e o 
Diretor Executivo do Triumph, Inc. irá notificar as agências como instruído. 

Criança esquecida no ônibus: Os motoristas e monitores dos ônibus seguem procedimentos normais em fazer 
uma busca visual completa do ônibus depois de cada rota para verificar se alguma criança permanece no 
(embaixo do) assento, dormindo ou escondido. Seguindo este procedimento de perto irá prevenir que qualquer 
criança seja deixada no ônibus, no entanto, se uma criança foi esquecida no ônibus implementado o seguinte: 1. 
A pessoa que encontrar a criança notifica o Centro que imediatamente pega a criança do ônibus e notifica o 
supervisor do local, professora da criança, Especialista em Envolvimento Familiar e Diretor Executivo do 
Triumph, Inc. (a “criança encontrada” é trazida para a professora da sua classe). 2. O Supervisor do Local ou 
Diretor do Triumph, Inc. liga para os pais da criança. 3. Um relatório de incidente será preenchido por um 
funcionário aprovado. 4. O diretor Executivo do Triumph, Inc. irá mandar relatórios para as autoridades 
licenciadas se necessário. 

Criança Desaparecida Durante ou Esquecida em Excursão: Os funcionários do Triumph, Inc. são 
responsáveis por todas as crianças em uma excursão fora dos Centros. Se um dos pais acompanhar seu filho(a) 
em uma excursão, este só irá supervisionar seu filho(a). Os professores frequentemente e cuidadosamente 
tomam presença, contando cada criança para assegurar que todas estão presentes. O Triumph fornece itens da 
agência para ajudar a identificar as crianças do Triumph enquanto estão fora. Os professores fazem chamadas de 
novo antes de entrar no ônibus e enquanto saem do ônibus para assegurar que todas as crianças chegaram com 
segurança ao Centro. 

Caso uma criança ter sido esquecida na excursão, a professora imediatamente notifica o Gerente Educacional. A 
professora imediatamente liga para o local da excursão para alertar seu pessoal e pedir assistência em localizar 
a criança perdida. Se a criança está no local da excursão, um funcionário do Triumph, Inc. 
(professora/Especialista em Envolvimento Familiar de preferência alguém que conhece a criança) irá buscá-
lo(a). O Gerente Educacional irá notificar os pais e fará com que todos os funcionários do Triumph, Inc. 
envolvidos preencham um Relatório de Incidente. O Diretor Executivo irá notificar as autoridades licenciadas 
conforme o necessário. 

Se a criança não estiver no local da excursão, a Policia será notificada imediatamente (a Policia encarregada do 
local da excursão), continua seguindo os procedimento para criança perdida. 

Comunicação com a Mídia: Em todos estes eventos, a ÚNICA pessoa que pode comunicar com a mídia é o Diretor 
Executivo do Triumph, Inc. Nenhum outro funcionário dará qualquer informação à mídia. 
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Cláusula: Cláusula de Nutrição     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 

Normas de Nutrição: 

Nutrição – A hora das refeições nas nossas classes é uma parte importante do dia. Nós estamos 
comprometidos a oferecer refeições nutritivas servidas em um ambiente relaxante que encoraja 
independência. Para a segurança das nossas crianças, o Triumph, Inc. é um ambiente sem qualquer tipo de 
derivado de castanhas/nozes. Nós levamos a alergia alimentar muito à serio e oferecemos alternativas para 
todas as dietas medicas e religiosas documentadas. Leite integral liquido é dado para as crianças de 1 a 2 
anos de idade. Leite desnatado ou 1% é dado para as crianças de 2 anos acima. Todos os sucos são 100% 
suco de frutas. Oferecemos frutas frescas, vegetais e grãos integrais para satisfazer as Metas Nutricionais 
para Americanos estabelecidas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EU, o Health People 
2010 Objectives estabelecidos pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenções e a Academia Americana 
de Pediatria. Nossos alimentos não são excessivos na quantidade de açúcar ou sal e ricos em fibras. As 
crianças são encorajadas a provar todos os alimentos, mas nunca são forçadas a comer. São preparadas 
substituições para as crianças com alergias diagnosticadas pelos médicos. Alimentos novos são 
introduzidos durante o ano como parte na nutrição e currículo da classe quando apropriado. O Triumph, 
Inc. oferece as refeições de acordo com as orientações do Plano de Cuidados Alimentares de Adultos e 
Crianças (CACFP). Todas as refeições e lanches são servidos estilo família. Os pais que identificarem 
preferência na comida por cultura, religião, étnica ou pessoal como vegetarianismo e dietas por prescrição 
médica serão levadas em consideração quando for preparado o cardápio. 

Para que possamos preparar a quantidade correta de comida para alimentar as crianças, os pais 
devem notificar o Triumph, Inc. até as 9:00am se a criança for chegar depois das 9:30am. Todos os 
educadores recebem um treinamento básico reconhecido pelo USDA em requerimentos nutricionais e 
perigos de engasgar. 

Os alimentos são preparados sob condições higiênicas por pessoal treinado em procedimentos do 
manuseio de alimentos higienizados. Para ter certeza da segurança, higienização e cumprimento das 
regras estaduais e federais de segurança, e para satisfazer as orientações nutricionais, alimentos 
feitos em casa NÃO SÃO PERMITIDOS que sejam trazidos por seu filho(a). Os pais são bem vindos a 
juntar-se a seus filhos para almoçar no Centro e presenciar como a hora das refeições são exploradas. Favor 
avisar a professora se você gostaria de juntar-se a nós na hora do almoço, assim você será incluído na nossa 
contagem diária do almoço. 

Early Head Start e Mulheres Grávidas – Nós oferecemos orientações nutricionais para ajudar você a fazer 
a melhor escolha alimentar para seu bebê em crescimento. Nós trabalhamos com o WIC, que irá oferecer 
classe de amamentação no peito pré-natal, grupos de apoio para amamentação no peito pós-parto e irá 
ajudar a conseguir uma bomba para tirar leite e planejar o retorno ao trabalho ou escola. O Triumph, Inc. 
oferece à você um plano alimentar saudável levando em consideração a sua preferência, cultura e religião 
para que as refeições planejadas sejam especificamente para você. 

Early Head Start e Bebês – Nós encorajamos e recomendamos amamentação no peito como o melhor 
alimento para o seu bebê, mas reconhecemos que você pode escolher dar formula. Nós oferecemos fórmula 
e uma variedade de comidas de bebê. Uma lista de fórmulas fornecidas será entregue à você na sua 
primeira visita domiciliar da professora do seu filho(a). Se o seu bebê necessita de uma fórmula que não 
seja fornecida pela agência, você deverá entregar um atestado médico para a Saúde Pediátrica e o Gerente 
de Segurança. Nenhum alimento deve ser trazido de casa, com exceção do leite materno, o qual 
guardaremos com prazer. Nós aceitamos leite materno trazidos em mamadeiras limpas e então guardamos, 
depois aquecemos usando água morna da torneira em uma ambiente higienizado. Qualquer porção não 
usada da mamadeira é jogada fora depois de amamentar. Luvas são usadas por todos os funcionários no 
manuseio do leite materno. 
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Os bebês são amamentados de acordo com a fome. Eles tem um instinto natural de nos dizer quando e quanto 
querem comer. Nós não controlamos o quanto consomem. A única exceção é se o bebê tem horários restritos por 
condições médicas. Nós servimos leite materno e formulas para os bebês e crianças de até 12 meses. Se você está 
instruído(a) a dar para seu filho(a) produtos de leite, fórmula com pouco ferro ou cereal, então iremos precisar 
do formulário MSDM preenchido pelo Pediatra. Favor, procure a nutricionista para pegar uma cópia deste 
formulário.      

As crianças ficam no colo e falamos com elas enquanto amamentando. As mamadeiras não são ajeitadas ou 
dadas para os bebês no berço. Os bebês podem começar a comer cereais e outras comidas sólidas aos 4 meses se 
os pais começarem a introduzir em casa. Uma vez que o bebê começou a comer comidas solidas, os pais 
precisam preencher o formulário de introdução de alimentos. Este formulário precisa ser preenchido a cada 
duas semanas até que a criança tenha experimentado todos os alimentos do nosso cardápio. Um formulário de 
“Plano de Avaliação/Cuidado do Desenvolvimento Nutricional Infantil” será preenchido pelo Nutricionista 
ou designado. Isto irá monitorar o progresso do bebê no sentido de comer sozinho e oferece recomendações 
especificas para seu filho(a). Nós introduzimos o copo para a criança aos 5 meses de idade e encorajamos seu 
esforço de fazer o mesmo em casa. Para crianças com 1-2 anos de idade será dado leite integral. As crianças que 
já andam e de 2 anos de idade serão servidas uma variedade de alimentos no prato. Talheres e um copo plástico 
pequeno são introduzidos em cada refeição. É encorajado que comam sozinhos. Com o esforço de prevenir 
alergias, nós não servimos ovos ou peixes no primeiro ano de vida. Também bebês não recebem bacon, linguiça, 
salsichas ou carnes fritas porque contem muita gordura ou sal e menos proteínas do que outros alimentos. 

Infantes: As crianças terão suas refeições em horários regulares durante o dia. Café da manhã será servido entre 
as 7:30-9:00am conforme seu filho(a) chega. Lanche da manhã é dado aproximadamente 10:00am, almoço é 
servido 11:30am – 12:00pm e o lanche da tarde 2:00pm. As crianças são servidas no estilo família. São usados 
talheres e copos pequenos de plástico. É importante permitir a bagunça/sujeira para que a criança desenvolva 
uma habilidade nova. As crianças se tornam bem habilitadas em comer sozinhas através da prática. As crianças 
de 2 anos terão a oportunidade de se servirem das travessas e colocarem seu próprio leite no copo, assim como 
as professoram também auxiliam. Eles podem participar da limpeza depois da refeição limpando seus pratos, 
passando pano na mesa e lavando suas próprias mãos e rosto. 

Head Start e Pré-Escolar: O café da Manhã e o almoço serão oferecidos diariamente a todos matriculados. As 
crianças que ficam no programa o dia todo também recebem o lanche da tarde. Nós empregamos uma 
Nutricionista que monitora a saúde nutritiva de cada criança e conduz treinamentos para os pais e funcionários 
em vários tópicos relacionados à nutrição durante o ano escolar. 

O Nutricionista também irá rever o peso e altura do seu filho(a), se ele(a) estiver abaixo ou acima da média 
recomendada, ela irá entrar em contato com você para conversar sobre os hábitos alimentares do seu filho(a) e 
sugerir algumas recomendações para melhorar. 

As Crianças recebem 3-5 refeições, incluindo leite 1%, frutas frescas, vegetais, grãos integrais e proteínas.  

Alturas e Pesos: Nós medimos o crescimento duas vezes ao ano para avaliar o crescimento da criança. Se seu 
filho(a) estiver abaixo ou acima do peso, a Nutricionista irá oferecer a você mecanismos de ajuda e uma consulta 
gratuita a seu pedido. 

Panfletos de Nutrição: Uma variedade de panfletos estão disponíveis por solicitação em inúmeros tópicos. 

Visitas Domiciliares da Nutricionista: Visitas domiciliares estão disponíveis a pedido. Nós iremos visitar sua 
casa, oferecer sugestões incluindo ajuda na cozinha, como as refeições estilo família e instruções de cozinhar. 

Educação Nutricional: Educação Nutricional está disponível durante o ano escolar para seu filho(a). Fique de 
olho no nosso cardápio mensal, o qual lhe informará quando acontecerão. 

Oportunidade para Voluntários: Conselho de Nutrição: Nós temos um Conselho de Nutrição três vezes ao ano. 
Nós compartilhamos um refeição e planejamos lições de nutrição e o cardápio juntos. Opiniões dos pais são 
necessárias e sempre nos divertimos juntos. 

Workshop Comunitário: O Triumph, Inc. tem como público alvo a nossa comunidade. Nós oferecemos Serviços 
de Nutricionista, incluindo palestras, ajuda em organizar eventos para combater a fome e apresentar mesas 
nutritivas em eventos da comunidade.    
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Cláusula: Descanso     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
O Triumph, Inc. segue os regulamente para creche do EEC Departamento de Educação e Cuidados Infantis 
que requerem um período de sono estendido, descanso ou atividades silenciosas sejam fornecidas para as 
crianças em cuidado para mais que quatro horas. As crianças que escolherem não dormir ou acordarem 
cedo devem ser oferecidas atividades silenciosas pelo restante do período do sono ou descanso. As 
atividades silenciosas devem ser de desenvolvimento apropriado para a criança. A criança que não dormir 
também pode desfrutar de uma variedade de atividades de mesa, silenciosas. Assim como os adultos usam 
o tricô, pinturas, leitura, recortes e outras atividades para descansar e relaxar, atividades apropriadas para 
o desenvolvimento, silenciosas irão apoiar o crescimento e desenvolvimento da criança também, assim 
como sua necessidade de descansar e relaxar, também irá prevenir de que a criança veja a hora de 
descansar como uma punição. 
 
Dormir – Infantes dormem de acordo com seus próprios horários. Se um infante dorme enquanto no colo, 
balançado ou no carrinho, ele(a) será colocado no seu berço para continuar o sono. Conforme a criança 
cresce e amadurece, será encorajado dormir na caminha. Isto irá auxiliar seu filho(a) na transição de salas 
de infantes para sala de crianças quando acontecer. Crianças dormem em caminhas. Crianças pequenas e 
pré-escolares em período integral terão um tempo de descanso de 45 minutos, mas não excederá 2 horas. 
Todos os lençóis para os bebês são fornecidos e lavados pelo Centro. Os lençóis para os berços e caminhas 
são lavados uma vez por semana ou quando necessário. Os lençóis na pré-escola são enviados para casa 
toda sexta feira para serem lavados antes de retornarem para escola na segunda feira. Quando alguma 
enfermidade for mais frequente, os cuidados com os lençóis serão mais frequentes, Depois de cada troca de 
lençóis, as caminhas ou colchões dos berços são desinfetados. Há uma lavadora e secadora em cada Centro. 
Brinquedos de pelúcia dos bebês são capazes de serem lavados o quanto necessário para prevenir 
infestação de germes. 
 
Práticas Seguras para Dormir: Bebês serão postos de barriga para cima para dormir no berço. No 
Triumph, Inc., os bebês tem um colchão firme, justo em um berço que satisfaz as normas atuais de 
segurança. Não serão colocados travesseiros, mantas, protetores, edredons, bichos de pelúcia ou outros 
produtos fofos no berço. Duas crianças nunca dividem o mesmo berço na mesma hora. Um lençol de 
elástico é fornecido para seu bebê. Os pais podem fornecer um saco de dormir. O Triumph, Inc. assegura 
que os vãos da grade dos berços não são maiores que 2 polegadas de abertura. Estas práticas são apoiadas 
pela Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor e da Academia Americana de Pediatria. Estas 
práticas são requerimentos do padrão de licenciamento do Educação e Cuidados Infantis de Massachusetts.    
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Cláusula: Orientação para a Saúde Geral da Criança     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 

Orientação para a Saúde Geral da Criança: As práticas saudáveis serão levadas a todas as localizações do 
Triumph, Inc. seguindo todos Padrões de Performance do Head Start e dos Regulamentos do Departamento de 
Educação e Cuidados Infantis de Massachusetts. Uma atenção especial é dada aos tópicos adicionais listados 
abaixo. 

Desenvolvimento e Saúde Oral: O Triumph é comprometido com um sorriso feliz e saudável de todas as 
crianças. É um requerimento que todas as crianças matriculadas no programa Head Start/Early Head Start 
tenham um exame dental, tratamentos de flúor e limpeza dental dentro de 90 dias do inicio da escola. Todas as 
crianças são encorajadas a visitar o dentista para um exame com 1 ano de idade, ou ao sair o 1o  dente. Isso ajuda 
a criança a se familiarizar com o dentista, a cadeira, o consultório, etc. Isto também permite que o dentista veja 
se está começando uma decomposição (isto é notado quando a criança vai dormir com uma mamadeira de leite). 
Ajudar a criança a deixar a mamadeira pode ser um desafio, e o AAP recomenda desmamar antes dos 18 meses 
de idade. Caso contrário, o uso prolongado da mamadeira pode causar a decomposição dos dentes e pode 
encorajar as crianças a beber mais leite do que necessitam. Quando o bebê chega a 1 ano, nós começaremos a 
substituir a mamadeira por um copo com bico. Iremos tentar um copo de treinamento com bico, ou colocar um 
pouco de liquido em um copo regular. 

O Head Start trabalha de perto com dentistas locais. Nós iremos ajudar de toda maneira possível para que seu 
filho(a) tenha um dentista e uma rotina de cuidados bucais.  

Esperamos que os pais cuidem bem dos dentes de seus filhos limitando a quantidade de açúcar e assegurando 
que escovem bem os dentes antes de dormir. 

Bebês e Crianças Pequenas 

Chupetas 
O Triumph, Inc. apoia o desenvolvimento social e emocional e entende que algumas crianças necessitam de um 
apoio externo para pegar no sono ou se confortar. Serão permitidos chupetas para as crianças. Todas as 
chupetas precisam ser esterilizadas e guardadas em um container fechado, etiquetado com o nome da criança. O 
Triumph, Inc. não fornece chupetas e os pais são responsáveis em fornecer um container etiquetado e 
apropriado. 

Ensino do Uso do Banheiro 
A crianças pequenas que mostrarem sinais de estarem prontos para usar o toalete, terá um plano para ajudar no 
treinamento. O plano será feito junto com os pais da criança para que o plano seja consistente e continue tanto 
em casa quanto no Centro. O Triumph acredita fortemente que a criança necessita estar fisicamente, 
emocionalmente e cognitivamente pronta para iniciar o plano de treinamento do uso do banheiro, por isso nós 
não iniciamos formalmente o ensino do uso do banheiro até que a criança tenha 24 meses de idade ou mostre 
sinais nas três áreas. Nós encorajamos os pais e professores a se comunicarem quando a criança começar a 
mostrar sinais de estar pronto(a): estar seco(a) for um período longo (pelo menos 2 horas), intestino regular e 
previsível, curiosidade sobre o toalete e roupa interior, a criança indica através de palavras, expressões faciais 
ou postura quando está prestes a urinar ou fazer cocô, habilidade de tirar/por as calças e ir/sair do banheiro, a 
criança mostrar desconforto com a fralda suja. Nenhuma criança será excluída do programa indiferente de estar 
ou não pronto para usar o banheiro. 

Ambiente Descalços nas Salas dos Bebês – Com bebês normalmente no chão, o Triumph, Inc. quer oferecer 
um ambiente limpo, seguro e saudável nas salas dos bebês. Nós praticamos uma norma de estar “descalços” 
nestas salas. Pedimos que todos os adultos, entrando nestas salas coloquem uma proteção de sapatos. Nós 
tomamos esta providencia para prevenir que germes de fora sejam trazidos para a sala enfestando o chão. 

Mordidas – Mordidas em classes de bebês e crianças pequenas não é incomum e é uma fase normal de 
desenvolvimento. Causa mais um sentimento aborrecido do que qualquer outro comportamento na creche do 
centro. Todos os professores e pais querem que este comportamento acabe o mais rápido possível. Crianças de 
até 2 anos aprendem através de “objetos na boca” e pessoas. Um dos nossos objetivos primários é oferecer um 
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ambiente seguro e amoroso para nossas crianças nos Centros do Triumph. Quando acontecer uma mordida, nós 
levamos isso muito a sério e tentamos extinguir o comportamento o mais rápido possível ajudando a criança a 
desenvolver uma habilidade positiva. Confidencialidade de todas as crianças é sempre mantida, tanto se o seu 
filho(a) for o mordido(a) ou mordedor(a). Os pais serão notificados apropriadamente no que diz respeito à 
criança envolvida. 

Toda criança nas classes de bebês/crianças pequenas podem ser possíveis mordedores ou mordidos! 

Lavar as mãos – No Triumph, Inc. nós levamos a sério as práticas saudáveis. Lavar as mãos é a melhor maneira 
de diminuir transmissão de germes. Todos os funcionários em todas as classes do Triumph, Inc. seguem técnicas 
apropriadas ao lavar as mãos durante o dia, incluindo, mas não limitando a: quando entrar na sala, antes e 
depois de manusear alimentos, comer, antes e depois de alimentar uma criança, antes e depois de trocar fraldas 
e manuseando ou limpando líquidos corporais – limpar o nariz, bumbum, machucados, depois de atividades fora 
e até mesmo dentro da classe. As crianças várias vezes também se envolvem na lavagem das mãos durante o dia. 
Nós pedimos que os pais mantenham as unhas das crianças cortadas. Não é permitido que nós cortemos as 
unhas das crianças, quando estão compridas e afiadas causam arranhões nas crianças e em seus colegas. Unhas 
compridas também são um ótimo lugar para os germes se esconderem, crescerem e espalharem mais doenças. 

Higiene Geral & Sanitária -  Os brinquedos colocados “na boca” nas classes dos bebês e crianças pequenas são 
desinfetados todos os dias, durante todo o dia. Os professores colocam um brinquedo no container designado 
depois da criança colocá-lo na boca para que seja limpo no próximo período. No final do dia, outro equipamento 
e materiais serão limpos e higienizados também. O trocador de fraldas é desinfetado depois de cada uso e um 
papel novo é usado para cada criança. Uma solução de água sanitária com água e/ou detergente é usado para 
desinfetar geral. 

Hora ao ar livre e ar fresco – Todas as crianças do Triumph brincam ao ar livre a não ser que esteja chovendo, 
nevando e o índice de calor esteja maior que 90 ou no inverno quando a temperatura com efeito do vento está 
abaixo de 32 graus. Levar as crianças para fora é considerada uma prática saudável em um programa de creche 
de qualidade. É claro que bebês e crianças pequenas não são tão livres para se movimentar e brincar na neve 
como os pré-escolares. Levá-los para caminhadas curtas no carrinho para oferecer ar fresco e luz solar é o que 
eles precisam. Os pais não devem pedir que seus filhos fiquem dentro do Centro enquanto o resto do grupo está 
ao ar livre. Espera-se que todos os professores do Triumph, Inc. incluam experiências ao ar livre durante todas 
as estacoes. As crianças se beneficiam de ar fresco que tem menos germes do que dentro da classe. Exercícios ao 
ar livre aumentam a condição física e resistência em geral a infecções. As crianças são encorajadas a aprender e 
explorar sobre ciências e mudanças do tempo enquanto fora. 

Exames ou avaliações físicas invasivas não emergenciais – Em geral, o Triumph, Inc. não irá conduzir 
exames físicos em um aluno sem o consentimento dos pais ou ordem judicial, a não ser que a saúde ou segurança 
do aluno ou de outros esteja em questão. Os pais tem o direito de proibir seu filho(a) de fazer qualquer exame 
ou avaliação física e invasiva não emergencial que seja (1) requerimento como uma condição de presença; 
(2) feita pela escola e agendada pela escola adiantada; e (3) não necessária para proteger a saúde e segurança 
imediata do aluno, ou de outros alunos. No inicio do ano escolar, o Triumph, Inc. irá informar os pais da 
aproximação das datas quando qualquer exame ou avaliação física e invasiva não emergencial será efetuada. Um 
exame físico e invasivo não inclui audição, visão, exame de escoliose. Testes de visão e audição são feitos e 
podem ser conduzidos para verificar escolioses e piolhos. Os pais/responsáveis serão notificados de datas e 
horários em que tais exames serão conduzidos e irão receber uma notificação por escrito de qualquer resultado 
que indique uma condição que possa interferir ou tenda a interferir com o progresso do aluno. Exames Físicos 
documentados e datados são necessários que sejam feitos anualmente em todos os alunos pré-escolares 
matriculados no Triumph, Inc. e mantidos por um ano da data de vencimento. Consultas rotineiras são 
necessárias e mantidas aos 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses de idade em todos os bebês e crianças pequenas 
matriculadas no Triumph, Inc., documentações e datas estão no requerimento do agendamento do 
Massachusetts EPSDT. O não cumprimento de manter os exames físicos atualizados pode resultar na exclusão da 
escola.           
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Cláusula: Prevenção de Acidentes     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Prevenção de Acidentes: 
 
Os seguintes procedimentos e práticas são seguidas por todas as localizações para assegurar a prevenção 
de acidentes: 

 Consumo de bebidas alcoólicas e fumar cigarros, cigarros eletrônicos e qualquer outro produto de 
tabaco nas instalações da escola ou durante o horário de cuidado das crianças é proibido; 

 Um kit de primeiros socorros é fornecido a cada classe e acompanha a classe no playground, 
excursões, ônibus e fora das instalações; 

 Informações atualizadas de contato da família são mantidas para cada criança nos livros de 
presença localizado com os kits de primeiros socorros, nas corridas dos ônibus e mantidos na nossa 
base de dados acessível através da recepcionista quando a criança é pega; 

 Informações sobre alergias e condições medicas são mantidas etiquetadas e dentro dos armários de 
remédios em cada sala de aula e são atualizadas mensalmente ou quando necessário de acordo com 
mudanças; 

 Medicamentos de emergência ou para salvar vidas, como inaladores e injetores de epinefrina, para 
qualquer criança os quais tenham sido prescritos estão localizados na classe de tal criança, dentro 
do armário trancado. O gabinete estará aberto durante o horário escolar para fácil acesso; 

 Números dos telefones de serviços de emergência estão localizados ao lado de todos os telefones. 
 Autorizações para cuidados de emergência para cada criança são mantidos no arquivo; 
 Especialistas da Saúde mantem suprimentos para primeiros socorros adequados, mas limitando a 

fita adesiva, band aids, gazes, luvas descartáveis sem látex, saco de gelo instantâneo, pinças, 
termômetros e mordedor de ressuscitação cardiopulmonar; 

 Os funcionários das classes mantem um relatório de qualquer incidente anormal ou sério incluindo, 
mas não limitando a incidentes de comportamento, machucados, destruição da propriedade ou 
emergências. Estes relatórios são revisados pelo supervisor do local e pelo Especialista de Saúde 
mensalmente; 

 Os funcionários fazem uma verificação diária das roupas das crianças para ter certeza que não há 
cordões, laços ou joias que possam estrangular ou enroscar nos equipamentos do playground e 
apresentar qualquer perigo de estrangulamento; 

 Os funcionários das classes protegem as crianças do frio, calor e queimaduras do Sol monitorando a 
temperatura e condições do tempo antes de atividades do lado de fora, e colocando protetor solar 
quando necessário com a permissão dos pais; 

 Os funcionários das classes fazem verificações diárias ao playground para assegurar que não há 
materiais ou condições perigosas.       
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Cláusula: Controle de Doenças Infecciosas      
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Controle de Doenças Infecciosas: 
 
O Triumph, Inc. adere à cláusula de exclusão por enfermidades sérias, doenças contagiosas e doenças 
transmissíveis de acordo com os regulamentos e recomendações estabelecidos pela Divisão de Controle de 
Doenças Transmissíveis, Departamento de Saúde Pública. 
 

 Os pais serão notificados de acordo com as recomendações do Departamento de Saúde Pública 
quando qualquer doença transmissível ou condição tenha sido introduzida ao programa; 

 Os educadores seguem as recomendações do Departamento de Saúde Pública com relação ao uso 
de repelentes de insetos.  
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Cláusula: Controle de Infecções     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Controle de Infecções: 

Diretrizes de Procedimentos para Limpeza e Higienização das Classes e Materiais das Classes. 

É responsabilidade de todos os professores principais do Triumph, Inc., programas de cuidados infantis 
de ler e implementar estas diretrizes para assegurar que todos os funcionários da classe, incluindo os 
voluntários, estejam cientes, entendam, e usem estas diretrizes para assegurar a saúde e segurança para 
todas as crianças nos nossos programas. 

Limpeza e Desinfecção  

Por que:  Os germes se espalham pela superfície e objetos, sendo assim, superfícies e objetos devem ser 
limpos e desinfetados. 

Definições: Limpar é o uso de água e sabão esfregando manualmente para lavar/esfregar sujeiras visíveis e 
vários germes. 

 Desinfetar/Higienizar: é o uso de uma solução especial para matar germes que restam na 
superfície depois da limpeza. Desinfetantes só são efetivos se a sujeira visível que abrigam os 
germes é limpa primeiramente. 

Como: Limpando: a solução de limpeza é feita diariamente pela professora: 1 colher de detergente 
para 1 quarto de água (garrafa de spray). 

 Esta solução é usada nas mesas e outras áreas grandes para limpar antes de desinfetar e para 
remover qualquer sujeira visível. 

 Esborrife a solução na mesa e passe o papel ou esborrife no papel toalha que é usado para 
limpar as mesas. 

 Desinfetar/Higienizar: a solução com água sanitária para os Centros é feita diariamente pela 
primeira professora da manhã como parte da “rotina de abertura”. 

 Higienização geral: os funcionários do Triumph irão seguir as diretrizes da solução de água 
sanitária de acordo com o EEC (container etiquetado). Os professores então enchem suas 
garrafas etiquetadas de spray com a solução.  

 A solução de água sanitária é usada nas mesas e equipamentos depois da limpeza. 

Durante o dia, a solução com água sanitária deve ser usada na superfície das mesas permitindo que o ar seque 
antes de usar. 

No final do dia, quando não houver mais crianças presentes na sala, a professora irá esborrifar a solução em 
todos os equipamentos, mesas, garrafas de água vazias, brinquedos, maçanetas, torneiras, etc. deixando tudo 
secar ao ar livre. O restante da solução de água sanitária deve ser descartada na pia e a garrafa deixada secando. 

A solução de água sanitária deve ser seca ao ar livre e nunca com um papel/pano. 

Chão: As salas de aula nunca devem ser aspiradas, ou as cadeiras empilhadas ou os moveis movidos enquanto as 
crianças estiverem presentes. 

Durante o dia, na classe, varrer o que foi derrubado no chão (areia, comida, massinha) é permitido e esperado. 

Lixo: Os funcionários devem esvaziar as lixeiras da classe no final do dia, amarrar o saco de lixo e colocá-lo no 
latão grande. A lixeira da classe deve ser limpa e desinfetada com a solução diariamente e quando necessário. 

Derrame de Líquidos Corporais e Patógenos Transmitidos pelo Sangue 

Por que: Alguns germes podem oferecer risco à vida e necessitam de um cuidado especial para limpar e 
desinfetar. 

Como: Em caso de sujeira com sangue ou líquidos corporais, o Funcionário da Manutenção e outro funcionário 
disponível irá limpar. Quando não houver alguém da Manutenção disponível os professores são treinados para 
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seguir os procedimentos de limpeza que estão postados na dispensa de limpeza de cada Centro e usa o 
equipamento especialmente fornecido para tais eventos. Equipamentos de Proteção Pessoal estão disponíveis 
em cada Centro e devem ser usados para toda a limpeza. 

Equipamentos da Classe: 

1. O tanque de água e areia de brinquedo deve ser esborrifada diariamente. O tanque de água deve ser 
esvaziada depois do uso. 

2. A areia dos tanques de areia deve ser descartada e trocada quando necessário. 
3. Os brinquedos colocados na boca ou sujos por secreções corporais devem ser colocados em um 

container etiquetado especial, limpo e desinfetado antes de usar. 
4. As mesas das classes devem ser limpas usando a solução de sabão então esborrifadas com a solução de 

água sanitária antes e depois de todas as refeições e lanches e depois de qualquer atividade usando as 
mesas. A solução de água sanitária deve ser secada ao ar (nunca com papel/pano). 

5. Fantasias: 
a. Somente chapéus de plástico podem ser usados. Cada um esborrifado com a solução de água 

sanitária no final de cada dia. 
b. Louça de bonecas, comidas de plástico, utensílios e outros brinquedos manipulativos devem ser 

esborrifados diariamente e enviados para cozinha mensalmente para desinfetar (pela máquina de 
lavar louça). 

c. Não é permitido animais de pelúcia, perucas ou chapéus de pano. 
d. As fantasias são lavadas semanalmente. 
e. Os cobertores, travesseiros e brinquedos pessoais de descanso das crianças de período integral, 

devem ser mantidos nas suas caminhas e mandadas para casa no final da semana para serem 
lavados e retornados. Os cobertores do programa serão lavados no programa. 

f. As caminhas devem ser esborrifadas pelo menos semanalmente, se a criança estiver com um 
resfriado, espirando ou tossindo, deve ser feito mais frequentemente. 

Lavanderia do Centro: Cada classe tem um dia designado para que os funcionários lavem as coisas da classe. As 
máquinas de lavar e secar nunca devem ser usadas para objetos pessoais das crianças (ou funcionários). Nunca 
lave roupas ou cobertores pessoais das crianças molhados ou sujos, devem ser colocado em sacos duplos e 
enviados para casa para serem lavados. 

Procedimento para Limpeza & Higienização de Brinquedos para as Classes de Bebês/Crianças Pequenas 

** Todos os brinquedos podem espalhar doenças. Brinquedos podem se contaminar quando as crianças os 
tocam ou colocam na boca. 

** Brinquedos que não podem ser lavados ou desinfetados quando necessário, não podem ser usados no 
Triumph, Inc. 

** Brinquedos colocados na boca e contaminados por secreções ou excreções corporais devem ser 
removidos da área de brincar até que sejam lavados com sabão e água, enxaguados, desinfetados e 
secos. 

** Brinquedos pequenos, de superfície dura devem ser limpos em uma vasilha com sabão e água etiquetada 
“brinquedos sujos” para remover a sujeira. Também, a máquina de lavar louca, que desinfeta louça, pode 
ser usada para lavar e desinfetar brinquedos com a superfície dura. 

** Brinquedos de pano laváveis à máquina devem ser usado somente por uma criança até que seja lavado. 

Solução de Água Sanitária e Água 

Para Uso Geral em Classe: 

 1 colher de água sanitária para 1 galão (4 copos) de água fria 

Feito diariamente e deve ser permitido secar ao ar livre 

Todas as garrafas devem ser etiquetadas com o conteúdo especifico 

Para derramamentos de líquidos corporais: Solução com Água Sanitária 
 
Solução 1:9 (1 parte de água sanitária para 9 partes de água morna)     
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Cláusula: Higiene Pessoal     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Higiene Pessoal: 
 
Os funcionários seguem e dão exemplo de boas práticas de higiene pessoal o tempo todo. 
 

 Quando uma criança necessita ser limpa, lenço úmido descartável individual é usado e descartado 
apropriadamente. Luvas de proteção individuais são usadas por funcionários para proteção e 
também descartadas apropriadamente. 

 Todas as crianças matriculadas em nosso programa devem ter roupas limpas suficientes para 
dentro e fora para serem trocadas se necessário em caso que se sujem ou molhem. Os funcionários 
se asseguram que as crianças estejam vestidas apropriadamente para as atividades do lado de 
dentro e fora e irá substituir as roupas quando apropriado. As roupas do Triumph são lavadas 
depois de cada uso pelas máquinas de lavar e secar do Triumph, Inc. 

 Os educadores auxiliam as crianças a escovar os dentes sempre que estão em seus cuidados por 
mais de quatro horas ou sempre que consumirem uma refeição sob seus cuidados. As crianças usam 
escovas de dentes individuais e etiquetadas, as quais são guardadas em classe fora do alcance das 
crianças de uma maneira segura e higiênica ao ar livre e sem tocarem umas nas outras. 
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Cláusula: Planos de Saúde Individuais     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Planos de Cuidados da Saúde Individuais (IHCP): 
 
O IHCP deve ser revisado e atualizado sempre que a condição de saúde do seu filho(a) mude. É muito 
importante que você notifique a enfermeira da escola imediatamente quando ocorrer uma mudança. O 
IHCP deve ser mantido no arquivo escolar da criança. Se o seu filho(a) recebe educação especial, peça para 
que o IHCP seja anexada ao Plano de Educação Individualizado (IEP) do seu filho(a). Desta forma as 
pessoas que oferecem serviços de saúde e as pessoas que oferecem serviços educacionais possam 
coordenar o cuidado com o seu filho(a). 
 
Todo IHCP deve incluir os seguintes: 

 Descrição da condição crônica que tenha sido diagnosticada por um praticante de cuidados da 
saúde licenciado. 

 Descrição dos sintomas da condição. 
 Elementos de qualquer tratamento médico que possa ser necessário enquanto a criança está em 

cuidado. 
 Descrições dos possíveis efeitos colaterais do tratamento. 
 Resultados das possíveis consequências à saúde da criança se o tratamento não for feito. 

 
Um educador deve ter completado com sucesso um treinamento relativo ao IHCP da criança. Este 
treinamento deve ser dado pelo praticante de cuidados da saúde licenciado da criança ou, com a 
autorização escrita pelos pais da criança ou pelo consultor de saúde do programa ou LPN. O treinamento 
deve endereçar especificamente a condição médica, medicamentos e outros tratamentos necessários da 
criança. Alguns exemplos de um IHCP incluirá crianças com condições asmáticas, reações alérgicas, TDAH 
ou diabetes. Não é necessário um IHCP para crianças sem condições crônicas necessitando de 
medicamentos orais ou tópicos. 
 
Por ocasião de uma condição inesperada, sem risco de vida que requeira tratamento (como especificado 
no IHCP) o educador deve fazer uma tentativa razoável de contatar os pais/responsável antes de dar o 
medicamento inesperado ou começar o tratamento inesperado. Se não for possível contatar os 
pais/responsável, eles devem ser notificados assim que possível depois do medicamento ser dado ou 
tratamento feito. 
 
Educadores devem assegurar a documentação do medicamento dado ou tratamento feito no diário de 
medicamentos/tratamento da criança. 
 
A autorização dos pais e do praticante de cuidados da saúde licenciado é valida por um ano, a não ser que 
retirada antes e deve ser renovada anualmente, ou quando a condição da criança mude, para que a 
administração de medicamentos e/ou tratamento continue. 
 
Informações adicionais com relação aos Planos de Cuidados da Saúde Individuais: 

 Todos os educadores devem estar cientes de como o inalador ou o injetor de epinefrina serão 
mantidos seguros do acesso de outras crianças do programa. 

 Uma cópia do IHCP deve ser mantido no arquivo da criança. É recomendado que uma cópia do IHCP 
também seja mantido na classe. 

 Deve haver pelo menos uma pessoa treinada na implementação do IHCP da criança enquanto a 
criança estiver aos cuidados do programa. 
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Requerimentos para medicamentos adicionais consideradas: 
Medicamentos de emergência como uma Epi-pen devem estar imediatamente disponíveis para uso. Por 
exemplo, sendo requerimento do 7.11(2)(f), Epi-pens devem ser trazidas com as crianças quando forem 
brincar do lado de fora ou sair para caminhar. Os pais devem fornecer ao programa todas as prescrições em 
embalagens originais para uso no programa e deve ser deixado na escola. 
 
Treinamento por uma praticante de cuidados da saúde licenciado para a especifica administração de uma 
Epi-pen é altamente recomendado, mas não é um obrigatório. 
 
Todos os funcionários que administram medicamentos de qualquer tipo devem ser treinados em 
administração de medicamentos como obrigatório pelo 7.11(1)(b)2. 
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Cláusula: Plano de Emergência Médica     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Plano de Emergência Médica: 

Procedimentos do Cartão de Emergência: O Triumph, Inc. irá manter um “CARTÃO DE EMERGÊNCIA” para 
cada criança. 
Quando um atendimento imediato é necessário, os seguintes procedimentos emergenciais devem ocorrer: 

1. Primeiros socorros e ressuscitação cardiopulmonar (se indicado) devem ser iniciados e a equipe de 
primeiros socorros (911) deve ser chamada. 

2. Pais/responsáveis são notificados imediatamente. Contatos de emergência são notificados se os pais não 
forem encontrados. 

3. Será documentado em formulários apropriados toda enfermidade repentina, machucados ou incidentes.  

Procedimentos: 
1. Procedimentos emergenciais devem ser postados em um lugar próprio em cada classe. 
2. No caso de uma criança sofrer uma lesão ou ficar doente ou estiver envolvido(a) em uma incidente que 

possa ter causado uma lesão não imediatamente aparente, os seguintes procedimentos devem ser 
seguidos para assegurar que a criança receba os primeiros socorros e atenção médica necessária e 
apropriada. 

3. Mantenha a calma. 
Um funcionário deve permanecer com a criança doente ou ferida todo o tempo até a chegada dos 
pais/responsáveis. Todos os outros funcionários cuidam das outras crianças. Funcionários do escritório 
oferecerão auxílio em contatar a família. 
4. Avalia-se a lesão/doença. Não se move uma pessoa severamente lesionada exceto para salvar sua vida!! 

Faça ressuscitação cardiopulmonar (somente se necessário), primeiros socorros como treinado e 
orientado no manual de primeiros socorros. 

5. Se necessário chame a equipe de primeiros socorros 911. 
Se a enfermidade/lesão não for de risco a vida, mas é necessária uma avaliação e tratamento feito por um 
Agente de Saúde (ex. Maioria dos casos de suspeita de fratura simples ou pontos), ligue para que os pais 
transporte seu filho(a) para o hospital. Se os pais não puderem transportar a criança, o funcionário irá ligar 
para 911. A ambulância irá transportar a criança acompanhada de um funcionário ao Morton Hospital (se 
estiverem um uma excursão fora da cidade, será transportado(a) para o hospital mais próximo). O 
funcionário irá levar o CARTÃO DE EMERGÊNCIA e o histórico de saúde da criança do Triumph para o 
hospital. 
6. Se não for possível contatar os pais, outro funcionário irá continuar tentando encontrar os pais 

enquanto notifica o contato de emergência. 
7. Completa-se um relatório  de Incidente ou Sintoma. 
8. Qualquer incidente resultando na criança recebendo atenção médica, necessita-se notificar o 

Massachusetts DEEC (responsabilidade do Gerente de Saúde).  

É de responsabilidade dos pais e funcionários de manter as informações do “CARTÃO DE EMERGÊNCIA” 
atualizado!!!!!!!!! 

Emergência por intoxicação: em caso de uma emergência por intoxicação, o Centro de Controle de Intoxicação de 
Massachusetts deve ser chamado imediatamente. 1-800-222-1222. 
Excursões: no evento de uma enfermidade ou lesão séria ocorrer enquanto estiver em uma excursão, os mesmos 
procedimentos devem ser seguidos. 
Os professores sempre levam os kits de primeiros socorros com os CARTÕES DE EMERGÊNCIA da classe. 
Os ônibus do Triumph, Inc. também são equipados com kits de primeiros socorros. 
Um funcionário familiar fica com as outras crianças para manter a calma e retornar ao Centro do Triumph, Inc. 
Se precisar de transporte para o hospital, 911 será chamado. 

EMERGÊNCIA DENTÁRIA 
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1. Dente arrancado: contate os pais e “guarde o dente”. Não limpe o dente, coloque em um copo com água 
ou leite ou em um pano limpo e molhado. Depois de contatar os pais, leve a criança e o dente para o 
dentista da criança dentro de meia hora (30 minutos). 

2. Dente quebrado ou dor de dente: contate os pais e peça que eles liguem para o dentista rapidamente. 
3. Sangramento em volta do dente: coloque gelo na área assim que possível até que o sangramento pare ou 

diminua. Peça que a criança chupe gelo picado. Notifique os pais que a criança talvez precise ir ao 
dentista. 

4. Dor de dente: ligue para os pais e peça que marquem uma consulta de emergência com o dentista.  

É NECESSÁRIA A DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS INCIDENTES 

Procedimento para um Relatório de Incidente 
Baseado nas diretrizes de melhores práticas, incidentes necessitando de primeiros socorros simples nos Centros 
são documentados e relatados aos pais/responsável da criança dentro de 24 horas do ocorrido. Isto é feito para 
manter os pais/responsável informado de qualquer evento ocorrido que possa ser prejudicial ou perturbador 
para a criança e/ou tenha o potencial de ser, mesmo que não haja sinais ou sintomas no momento. 

Formulários do Mass EEC para Relatar Incidentes devem ser usados qualquer e todos os relatórios de incidentes. 

Com relação ao relato de incidentes, se qualquer incidente no Triumph, Inc. resultar na criança recebendo 
tratamento médico emergencial ou hospitalização, o Gerente de Saúde será informado a cumprir com a regra do 
Mass EEC onde devemos relatar o evento ao escritório. 

Favor completar todas as informações no Relatório de Incidente, se alguém precisar de auxílio, por favor peça. 
Uma cópia é colocada no arquivo da criança e outra é dada ao Gerente de Saúde. No final de cada mês, é 
responsabilidade do Gerente de Saúde registrar todos os relatórios de incidentes e todos os relatórios de 
sintomas dos professores e crianças. O Gerente de Saúde avalia tendência de doenças ou acidentes e endereça 
qualquer problema. 

Relatar Sintomas: Relatório de Sintomas do Head Start são usados se uma criança tem sintomas de uma doença 
ou vem para o Centro com uma enfermidade ou lesão inexplicável. O Trabalhador do Envolvimento Familiar ou o 
Gerente de Saúde irá verificar com a família para documentar e acompanhar. 

Informação do Cartão de Emergência: Na matricula, você irá completar um Cartão de Informações de 
Emergência que incluirá informações importantes que a escola possa precisar em caso de emergência. Se em 
qualquer momento houver uma mudança nas suas informações, favor contatar o seu assistente social ou 
professora imediatamente. Todas as mudanças devem ser por escrito. Para garantir a segurança do seu filho(a), 
todas as pessoas autorizadas por você para buscar seu filho(a) devem ter uma identificação com foto válida no 
momento de buscar a criança. Não é permitido que qualquer criança saia da propriedade sem que seja 
apresentada uma identificação apropriada que corresponda às informações fornecidas por você no arquivo. 
Favor informar a professora do seu filho(a) ou assistente social se houver alguma mudança por escrito a ser 
feita. Se aplicável, favor fornecer papéis de autorização e/ou ordem restritiva. Pode haver ocasiões durante o 
ano escolar onde ocorrerá uma situação de emergência e precisaremos que você venha buscar seu filho(a) 
imediatamente. É imprescindível que possamos contatar você ou um responsável designado, em qualquer 
momento durante o dia escolar. Os contatos de emergência fornecidos devem ser capazes de buscar a criança 
dentro de 30 minutos. Se você não retornar nossas chamadas, os seguintes procedimentos serão seguidos: 

1. Um professor principal ficará com a criança. 
2. Os funcionários do programa trabalharão como uma equipe fazendo ligações para encontrar alguém que 

possa buscar seu filho(a). 
3. Nós tentaremos todos os números no cartão de emergência do seu filho(a). O cartão de emergência deve 

ser atualizado frequentemente para que tenhamos as informações atuais. 
4. Nós tentamos falar com a professora ou Especialista em Envolvimento Familiar do seu filho(a) que 

talvez tenha mais informações relevantes sobre sua família ou idéias de quem chamar. 
5. Nós chamaremos um gerente de pessoal para nos ajudar a ter ideias para o próximo passo. Nós faremos 

o possível para encontrar um lugar seguro para seu filho(a), baseado nas informações acima. Se todas as 
tentativas falharem, seguiremos para o próximo passo. 

6. O Gerente de serviço e o funcionário cuidando do seu filho(a) irão decidir juntos se devem ligar para 
DCF ou para a polícia. O Diretor Executivo será notificado.  
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Cláusula: Administração de Medicamentos     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Administração de Medicamentos: 
 
Procedimentos: 
 
Medicamentos, tanto com prescrição ou sem, serão dadas nos Centros do Triumph, Inc. quando necessário 
e somente quando um Plano de Medicamentos tenha sido preenchido pelo agente de saúde e os pais 
tenham assinado uma autorização para a administração de tal. A administração de medicamentos pesa na 
responsabilidade dos funcionários e no programa e ter medicamentos na propriedade é um perigo de 
segurança, portanto, sempre que possível as famílias devem pedir ao Agente de Saúde da criança que 
planeje o horário das doses que não envolvam as horas em que a criança esteja no Centro. O Gerente de 
Saúde & Segurança ou Especialista em Saúde irá rever cada pedido para administração de medicamentos e 
o remédio pedido pelo agente de saúde da criança com os pais/responsáveis. Somente os remédios tópicos, 
cremes e pomadas sem prescrição precisam somente de uma autorização assinada dos pais. Todos os 
planos de medicamentos e autorizações sem prescrição são preenchidas pelo Gerente de Saúde & 
Segurança ou Especialista em Saúde. Listas do IHCP e medicamentos/sem prescrição são postados em 
todas as classes nos dois Centros e agem como referência à funcionários para identificar as crianças que 
possam precisar de atenção medica, medicamentos ou tratamento. Estas listas são atualizadas 
mensalmente ou quando necessário dependendo de mudanças no plano da criança ou no desenvolvimento 
de novos planos. O Triumph, Inc. nunca irá dar a primeira dose de remédio para uma criança a não ser que 
seja notado que o remédio é um medicamento de emergência e os pais/responsável derem uma 
autorização assinada para fazê-lo. Qualquer remédio a ser dado “quando necessário” (PRN) com a 
permissão escrita do médico, não será dado sem antes ligar para o responsável (exceção à regra em caso de 
Epi-pen ou outros remédios emergenciais, estes serão dados quando necessário, então 911 e os pais serão 
chamados). Se o responsável não estiver disponível, a decisão é da enfermeira. 
 
Os seguintes procedimentos devem ser seguidos quando for extremamente necessário dar um 
medicamento para um criança enquanto estiver em cuidado do Triumph, Inc. 
 

1. Os pais/responsável e o Especialista em Saúde e/ou Gerente de Saúde & Segurança se reúnem para 
discutir a necessidade de um plano de medicamento para a criança e para assegurar a autorização 
necessária seja preenchida corretamente e assinada tanto pelos pais/responsável quanto pelo 
Agente de Saúde. Medicamentos devem sempre ser transportados para os Centros pelos 
pais/responsáveis e trazido para o Escritório de Saúde. Se a criança receber transporte pelo 
Triumph, Inc., os pais/responsáveis devem entregar o remédio para o motorista ou monitor do 
ônibus. Medicamentos nunca devem ser colocados na mochila da criança ou enviado com a criança. 

 
2. Todos os medicamentos devem estar na embalagem original, etiquetada pela farmácia. Os pais 

devem pedir à farmácia que prepare uma embalagem pequena do medicamento para ser deixada no 
Triumph, prevenindo o transporte do remédio de/para o Centro, isto irá prevenir perda, estragos, 
uso inapropriado ou esquecimento. 

 
a. Medicamentos com Prescrição: O remédio deve estar na embalagem original, à prova de 

crianças com a etiqueta da farmácia que inclui o nome da criança, o nome do remédio, a dose, 
frequência, modo de usar, nome do agente que prescreveu, data que a prescrição foi preenchida 
e data de validade. 

b. Medicamentos Sem Prescrição: O remédio deve estar na embalagem original com a etiqueta 
desobstruída com o nome do medicamento e as instruções do modo de usar. O container 
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também deve ter o nome da criança e a data que foi trazido ao Centro. O educador irá informar 
os pais no final de cada dia, por escrito no diário entregue, sempre que o remédio tópico foi 
aplicado à assadura. 

 
3. De acordo com os requerimentos do Mass EEC, os funcionários que fizeram o treinamento de Cinco 

Direitos na Administração de Medicamentos pode ser designado a dar, manusear, guardar e 
documentar os remédios às crianças no Triumph, Inc. Este treinamento online é apresentado e 
disponível no website do Massachusetts EEC. Cada vez que um novo Plano Individual de Saúde ou 
um plano de medicamento é criado, é de responsabilidade do Especialista em Saúde ou do Gerente 
de Saúde & Segurança de instruir os professores da classe de maneira apropriada de administrar o 
medicamento, incluindo observar possíveis efeitos colaterais. 

 
4. Documentação: O funcionário do Triumph, Inc. deve documentar a administração de medicamentos 

em crianças sob nosso cuidado e preencher o Diário de Administração de Medicamentos. Este 
diário deve conter o nome, data de nascimento da criança, nome do Centro, número da classe, o 
remédio, data e hora que o remédio deve ser dado, a dose, a forma e a assinatura do funcionário 
administrando o remédio. Este diário também contem uma sessão para comentários onde qualquer 
efeito colateral, preocupações ou problemas são anotados. Qualquer erro cometido enquanto 
administrado o medicamento à criança, deve ser documentado no Relatório de Incidente com 
Medicamentos. 

 
5. Medicamentos Controlados: Somente um Profissional da Saúde (LPN) ou um Gerente Treinado deve 

administrar um medicamento controlado a uma criança. Todos os remédios controlados são 
mantidos no Escritório de Saúde. Pais/Responsáveis devem trazer os remédios controlados ao 
Centro do seu filho(a); este não pode ser transportado no ônibus. Na hora de tomar, tanto os pais 
quanto o Profissional da Saúde devem ter atenção na quantidade de remédio e assinar o diário de 
medicamentos. O Profissional da Saúde deve verificar diariamente qualquer e todos os remédios 
controlados e assinar o diário. Deve-se haver uma testemunha em toda verificação diária e esta 
testemunha também deve assinar o diário. Na falta da enfermeira, o Gerente de Saúde ou o gerente 
apropriadamente treinado pode dar o remédio. O gerente treinado irá assinar o formulário de 
treinamento médico. 

 
6. Excursões: Se a criança estiver longe do Centro na hora em que o remédio deve ser tomado, os 

professores da classe irão assegurar de que o remédio seja trazido junto com o kit de primeiros 
socorros, ainda assegurando a temperatura apropriada, segurança e higiene. Todos os remédios 
emergenciais devem acompanhar a criança na classe. 

 
7. Erros de Medicamentos e Emergências: Um erro de medicamento inclui qualquer falha ao dar o 

remédio conforme prescrito para a criança, incluindo não dar o medicamento. Se ocorrer um erro 
no medicamento, o funcionário imediatamente deve dizer ao Gerente de Saúde & Segurança, 
Profissional de Saúde ou outro gerente na ausência de um competente da saúde. Informar 
imediatamente os pais da criança e documentar todas as tentativas feitas para contatar os 
pais/responsáveis. Se for dado o remédio errado para a criança, O Centro de Controle de 
Intoxicação deve ser chamado. Se houver um risco de dano à criança, institua procedimento 
emergenciais conforme o necessário. Erros de medicamentos devem ser documentados pelo 
Gerente de Saúde & Segurança ou Profissional da Saúde no Relatório de Incidente de 
Medicamentos. O Gerente de Saúde & Segurança, o funcionário que cometeu o erro, os pais da 
criança e o Gerente de Educação devem assinar o formulário e uma cópia deve ser enviada 
imediatamente para o Departamento de Educação e Cuidados Infantis de Massachusetts. O 
formulário também é mantido no histórico da criança e uma cópia mantida no arquivo do 
funcionário. Toda administração suspeita ou adulteração de drogas devem ser reportadas para o 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Divisão de Alimentos e Drogas. 
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8. Criança Recusa o Medicamento: Uma criança nunca deve ser forçada ou coagida a tomar seu 

remédio. A pessoa dando o remédio irá usar um tempo para encorajar a criança a concordar, 
porém, se a criança realmente recusar, o funcionário irá contatar o Gerente de Saúde & Segurança 
ou o Profissional da Saúde para contatar os pais/responsáveis da criança imediatamente e dar ao 
pais a opção de ir ao Centro e dar o remédio ao seu filho(a) ou dar autorização para omitir o 
medicamento desta vez. Isto deve ser documentado no Diário de Medicamentos. O momento em 
que os pais são contatados deve ser documentado juntamente com as tentativas feitas para contatar 
os pais/responsáveis. 

 
9. Reações ao Medicamento: Se a criança tiver sintomas de enfermidade ou mudança de 

comportamento depois do remédio ser dado o Gerente de Saúde & Segurança ou O Profissional da 
Saúde deve ser contatado e os pais/responsáveis devem ser chamados. Os professores devem 
documentar a reação no Diário de Medicamentos. Todo esforço feito para contatar os 
pais/responsáveis deve ser documentado; medidas emergenciais devem ser executadas, se 
necessário. 

 
10. Armazenamento de Medicamentos: Os remédios são sempre guardados nas embalagens originais, 

etiquetados, trancados em um gabinete etiquetado em cada classe. Os remédios que precisam ser 
refrigerados são mantidos na geladeira do programa na sua embalagem original etiquetada. Se a 
criança tem uma prescrição para uma EPI PEN Jr. para o ônibus, a EPI PEN deve ser mantida com o 
celular do ônibus e transportada dentro e fora do ônibus. A EPI PEN não deve ficar no ônibus pois é 
sensível a temperaturas quentes e frias. 

 
11. Descarte de Medicamentos: Pais/Responsáveis devem levar o medicamento da criança para casa 

quando não houver mais necessidade de ser tomado, quando a criança deixa o programa, ou 
quando o remédio venceu. Quando os pais não levam o remédio para casa e todas as tentativas 
foram feitas para contatar os pais, o Gerente de Saúde ou o Profissional de Saúde irá descartar o 
medicamento usando o seguinte procedimento: 

 
 Medicamento não usado será misturado com granulados de controle de vômito ou grãos de 

café (se disponível). 
 Colocar este material em uma embalagem fechada ou saco de zip-lock. Jogar a embalagem 

em um lixo comum fora das salas de aula. 
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Cláusula: Política de Serviços de Babá     
Aprovado por: 
Conselho de Diretores: Setembro de 2016  
Conselho de Normas: Setembro de 2016 
 
Normas de Serviços de Babá: 
O Triumph, Inc. reconhece a importância dos pais confiarem o cuidado de seus filhos a nossos professores e 
o laço que ocorre entre os professores e a criança. No entanto, não é permitido que os funcionários tirem as 
crianças do território escolar a não ser que seja uma parente da família e os pais tenham pedido que o 
empregado seja adicionado à lista de autorizados. Nós pedimos que todos os pais sigam esta norma e não 
iniciem a necessidade de serviços de babá dos nossos funcionários pois poderá ser causa de demissão para 
o funcionário. 
 
Os pais são lembrados desta política durante a orientação ao iniciar o programa e os funcionários são 
lembrados disto anualmente no serviço e antes do contrato. 
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Contato do Diretor Executivo 
 
Nome do Diretor Executivo: Karen M. Ennis 
Endereço: 100 Honorable Gordon Owen Riverway, Taunton, Ma 02780 
Telefone: 508 822 5388 
Fax: 508 822-4894 
E-mail: kennis@triumphinc.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kennis@triumphinc.org


www.triumphinc.org 

 89 

Página de Assinatura 
 
 
Data: 
 
 
Eu, _______________________________, pai/mãe/responsável de ________________________, verifico ter recebido do 
Triumph, Inc. o Manual dos Pais e entendo que é minha responsabilidade ler e seguir as normas e 
procedimentos contidas enquanto meu filho(a) estiver matriculado(a) no programa do Triumph, Inc. 
 
 
Assinatura do pai/mãe: _______________________________________ 
 
 
Data: _____________________ 
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Observações:  
 

 
    
 
  
 
 
 
 
 

 
     
 


