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 O Que é o Sistema de Apoio de Múltiplos Níveis? 
 

 
  

 O que aconteceu com a RtI?  
• Sistema de Apoio de Múltiplos Níveis (MTSS) é um termo mais correto que se 

refere a uma estrutura integrada que fornece vários níveis de apoio acadêmico e 
comportamental para alunos, de acordo com a sua necessidade.  

• O termo RtI tem sido usado para se referir à estrutura de apoio de múltiplos 
níveis.  

• RtI refere-se à 4ª etapa do processo de planejamento/resolução de problemas.  
• O MTSS é usado para promover a linguagem correta e coerente para transmitir 

a forma de trabalho da Flórida.  
• As escolas podem optar por se referir ao seu sistema como uma estrutura RtI. 

 
 

http://www.florida/rti.org/parentResources/index.htm  

MTSS é um termo usado para descrever um modelo de ensino baseado em evidências, 
que utiliza resolução de problemas com base em dados para integrar o ensino e a 
intervenção acadêmica e comportamental.  O ensino e a intervenção integrada são 
aplicados aos alunos em vários níveis de intensidade, de acordo com a necessidade do 
aluno.  O objetivo é prevenir os problemas e aplicar a intervenção a fim de que os 
alunos possam ser bem-sucedidos.   
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As famílias desempenham um 
papel fundamental ao apoiar o 
que os seus filhos estão 
aprendendo na escola. Quanto 
mais os pais se envolvem na 
aprendizagem de seu filho, 
melhor será o desempenho dele.  
Faça perguntas para se informar 
mais sobre o MTSS na escola do 
seu filho: 

 O meu filho é bem-sucedido? 
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? 

 O que posso fazer para 
participar da resolução 
de problemas a respeito 
do meu filho? 

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

 Como posso saber 
se as intervenções 
estão tendo 
resultado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O que posso esperar do MTSS? 
 Atualizações frequentes do 

progresso do aluno.  

 Identificação precoce de 
problemas acadêmicos ou de 
comportamento aos primeiros 
sinais de dificuldade. 

 Ajuda para o seu filho, que 
aumenta ou diminui dependendo 
de suas necessidades. 

 Informações e participação no 
planejamento e prestação de 
intervenções para ajudar o seu 
filho. 

 Informações sobre como o seu 
filho está respondendo às 
intervenções sendo prestadas. 

 

  O que devo fazer se eu acreditar que 
o meu filho está tendo dificuldades?  
 Converse com o professor do seu filho. 
 Examine e ajude nos deveres 

de casa. 

 Solicite relatórios frequentes 
de progresso. 

 Comemore os sucessos do 
seu filho.  

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

 Participe de conferências e outras 
reuniões a respeito do seu filho.  

 

 

 

http://www.florida/rti.org/parentResources/index.htm  


