NOVA JERSEY

SISTEMAS DE APOIO MULTINÍVEIS

ACOMODAÇÕES
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3º NÍVEL
2º NÍVEL
1º NÍVEL

O1º nível é formado por ambientes de aprendizagem, currículo
comprovado e práticas institucionais de alta qualidade,
além de intervenções e apoios contínuos oferecidos em
salas de educação geral e bilíngues, por professores
treinados e com o apoio de outros profissionais.
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O 2º nível é formado por intervenções e apoios complementares
que podem ser oferecidos na forma de instruções de pequenos
grupos, na classe de aula em geral ou durante um período de
intervenção. As intervenções incluem práticas e intervenções
instrucionais comprovadas que podem aumentar em
intensidade, frequência e duração dependendo dos
resultados da revisão de dados durante os intervalos
regulares de acompanhamento de progresso do aluno.

Obtenha mais informações sobre a NJTSS on-line.
http://www.state.nj.us/education/njtss/
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O 3º nível é formado por intervenções e apoio intensivos que
podem ser oferecidos individualmente, dentro ou fora da sala
de aula, logo após a apresentação da instrução principal. Podem
ocorrer adaptações à assistência e intervenção prestadas
dependendo do rendimento aluno, obtido a partir da revisão
dos dados durante os intervalos de acompanhamento de
progresso do aluno.

acompanhamento regular do progresso do aluno e do processo
de tomada de decisões baseado em dados realizados pela equipe
de resolução de problemas, juntamente com a intervenção e o
apoio contínuos oferecidos de acordo com o desempenho do
aluno, a NJTSS oferece uma grande variedade de práticas
comprovadas que melhoram o rendimento e promovem
resultados positivos para os alunos.
O sistema em níveis envolve o desenvolvimento sistemático
de nove componentes essenciais em escolas para que
a estrutura seja implementada de forma efetiva com
confiança e sustentabilidade. Os componentes incluem:
1.  Liderança acadêmica e distrital efetiva;
2.  Engajamento da família e da comunidade;
3.  Cultura e ambiente escolar favoráveis;
4.  Ambientes de aprendizagem, currículo e práticas
institucionais de alta qualidade;
5.  Classificação universal;
6.  Processo de tomada de decisões baseado em dados;
7.  Equipes colaborativas de solução de problemas;
8.  Acompanhamento de progresso; e
9.  Desenvolvimento profissional da equipe.
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A NJTSS

é um sistema de intervenção e apoio acadêmico
e comportamental criado para melhorar o rendimento escolar dos
alunos com base nos principais componentes dos Sistemas de
assistência ao aluno, conhecidos como MTSS (Sistemas de apoio
multinível), e na lógica de prevenção da RTI (Resposta à
intervenção) de três níveis. Com base na forte liderança acadêmica
e distrital, na cultura e no ambiente escolar favoráveis e no
engajamento familiar e da comunidade, a NJTSS utiliza I&RS
(serviços de intervenção e orientação) e oferece às escolas
a estrutura ideal para suprir necessidades socioemocionais,
acadêmicas, comportamentais, de aprimoramento e de saúde
de todos os alunos.
A estrutura em níveis foi desenvolvida em colaboração com
partes interessadas de Nova Jersey, como educadores,
administradores de distritos que estão implantando um modelo
de RTI/MTSS, além de especialistas em ensino superior e pais
de alunos. Com base nos modelos de RTI e MTSS mais bemsucedidos do país, a NJTSS oferece às escolas e distritos uma
forma sistemática de abordar as diferenças entre todos os
alunos e motivá-los na aprendizagem dos Padrões de
Aprendizagem de Nova Jersey.
A NJTSS aprimora o uso eficiente de recursos para melhorar
o apoio aos professores e define as intervenções para cada
aluno, dependendo das suas necessidades. Por meio do

Cultura e ambiente escolar favoráveis

Os três níveis de apoios e intervenções são sustentados pela liderança escolar e distrital, comprometida com a implementação do
sistema, com a criação de uma cultura e um ambiente escolar favoráveis, que fomentam o aprendizado e a implementação da
estrutura. Em todos esses níveis, alguns alunos podem necessitar de adequações que favoreçam o acesso à instrução. Esses apoios
não dependem do nível de apoio instrucional do aluno, mas são necessários para o acesso ao conteúdo e para a participação
significativa nessa instrução.

