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   Como o MTSS/RtI vai afetar o meu filho? 
 

• O Sistema de Apoio de Múltiplos Níveis (MTSS) assegura que o seu filho receba 
vários níveis de apoio acadêmico e de comportamento, conforme a sua 
necessidade.  

• O seu filho será incluído na identificação precoce de problemas acadêmicos ou 
de comportamento, de modo que o auxílio possa ser fornecido aos primeiros 
sinais de dificuldade. 

• O auxílio para o seu filho será aumentado ou reduzido, dependendo da 
necessidade. 

• Recomenda-se a sua participação e envolvimento no planejamento e 
fornecimento de intervenções para ajudar o seu filho. 

• Você receberá atualizações constantes sobre o progresso do seu filho. 
 

http://www.browardprevention.org/mtssrti/rti/

Broward County Public Schools 
Diversity, Prevention & Intervention Department 

Guia para Pais sobre MTSS/RtI 
(MTSS/RtI Parent Guide) 

 
 
 O MTSS (Multi-Tiered System of Supports) é um termo usado para descrever um modelo de 

educação baseado em evidências que integra o ensino acadêmico e de comportamento e a 
intervenção para promover o êxito de todos os estudantes. 

 

O Que é o Sistema de Apoio de Múltiplos Níveis (MTSS)? 

O Que é a Resposta à Intervenção (RtI)? 

Nível  

 
 
 
 
 
Nível  

TODOS 
 

Nível  

alunos necessitam 

A RtI (Response to Intervention) é a prática de fornecer ensino de alta qualidade e intervenção 
que correspondem às necessidades do aluno, acompanhando de perto como o aluno responde 

aos diversos tipos de ensino e de apoio. 
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http://www.floridarti.org/parentResources/index.htm 

Como posso participar do 
MTSS/RtI? 
 

As famílias desempenham um 
papel fundamental no apoio à 
aprendizagem de seus filhos na 
escola. Quanto mais os pais se 
envolvem na aprendizagem do 
aluno, melhor será o seu 
desempenho. Esclareça as suas 
dúvidas para saber mais sobre o 
MTSS/RtI na escola do seu filho: 
• O meu filho está indo bem? 

Como fico sabendo? Se não, 
por quê, e o que podemos 
fazer de diferente? 

• Se necessário, como será 
fornecida a ajuda adicional? 
Por quem? Com que 
frequência? Por quanto 
tempo? 

• Como posso participar da 
resolução de problemas 
referentes ao meu filho? 

• O que posso fazer em casa 
para ajudar nas intervenções 
para o meu filho? 

• Como posso saber se as 
intervenções estão tendo 
resultado? 

O que devo fazer se eu 
achar que o meu filho está 
tendo dificuldades? 
 

• Fale com o professor do seu 
filho. 

• Revise e ajude com as lições 
de casa. 

• Solicite reuniões periódicas 
com o professor do seu filho.  

• Comemore os êxitos do seu 
filho. 

• Informe-se mais sobre o 
currículo, as avaliações e as 
intervenções sendo 
utilizadas na escola do seu 
filho. 

• Participe das reuniões e das 
sessões de resolução de 
problemas referentes ao seu 
filho. 

Recursos para os Pais 
 

Este vídeo para pais apresenta o 
uso de resolução de problemas e 
como isso pode afetar o seu filho. 
http://www.florida-rti.org/parent 
Resources/videos.htm 
 

Para descobrir a verdadeira 
realidade por trás de mitos 
comuns sobre RtI e MTSS, visite 
o link a seguir: 
http://www.florida-
rti.org/parentResources/myths/ind
ex.htm 
 

Para obter mais informações, 
entre em contato com o 
departamento de Diversity, 
Prevention & Intervention pelo 
telefone 754-321-1655, ou visite 
www.browardprevention.org 
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