
Trabalhando juntos para  
encontrar soluções que promovam  
a participação de todos os alunos



Assabet Valley Collaborative (AVC) fornece serviços únicos e de alta qualidade, para 
capacitar alunos, familiares e distritos escolares a superarem obstáculos e alcançarem 
suas metas. Nossos educadores qualificados e experientes, e os funcionários relacionados, 
estão prontos para dar apoio aos alunos com necessidades sociais/emocionais, intelectuais  
e/ou físicas. Nossos clínicos e terapeutas dedicados e bem treinados estão prontos a ajudar 
as famílias a encontrarem os recursos que precisam para cuidarem de seus filhos e para 
estabelecerem parcerias com as escolas, para alcançarem suas metas. Nossos especialistas 
altamente qualificados colaboram com os distritos escolares em parcerias, pesquisas e 
avaliação dos sistemas, para aumentar a eficiência e a efetividade do apoio de nossos distritos 
ao aprendizado de todos os alunos. 

A AVC utiliza uma abordagem multidimensional para promover o sucesso dos alunos, dar 
apoio aos familiares e para a integração da comunidade. Através de parcerias e colaboração, 
reunimos recursos, identificamos necessidades e criamos programas para apoiar e enfocar de 
forma eficaz e efetiva as necessidades em constante evolução de nossos alunos, seus familiares 
e de nossos distritos escolares. Nossos serviços encontram-se nas categorias de programas 
escolares, serviços de consultoria e colaboração com o distrito. 

“Sozinhos podemos fazer muito pouco; juntos 
podemos fazer muito mais.”  - Helen Keller
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EDUCANDO e CAPACITANDO todos os ALUNOS 
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PROGRAMAS ESCOLARES
Programas Terapêuticos  

Escola Alternativa AVC (AVCAS)
Nossa escola diurna terapêutica oferece abordagem acadêmica e serviços clínicos para alunos da 6ª 
à 12ª série que não tenham feito progresso no contexto de uma escola tradicional. Com forte ênfase 
em temas acadêmicos, serviços clínicos, artes expressivas, apoio vocacional e disciplinas eletivas de 
alto interesse, nossa escola dá apoio aos alunos para superarem os desafios relacionados a sua saúde 
mental e comportamental, a fim de alcançar metas individualizadas. 

•  Instrução em pequenos grupos, por profissionais com título de mestrado 
•  Integração dos conhecimentos acadêmicos, terapia expressiva e habilidades de transição  
•  O modelo de apoio comportamental gradativo constrói habilidades e relacionamentos

Centro de Avaliação SOAR
Esse centro de avaliação colabora de perto com pais e distritos escolares para identificarem apoios 
clínicos e acadêmicos adequados para alunos do ensino médio e do ensino secundário com 
dificuldades sociais/emocionais. Ajudamos as equipes a compreenderem melhor as habilidades e 
necessidades de nossos alunos, para identificarem apoios e estratégias que permitirão o seu progresso 
em um ambiente o menos restritivo possível. 

• Avaliações clínicas e educacionais individualizadas 
• Serviços clínicos e acadêmicos individualizados
• Relatórios abrangentes e recomendações 

Atendendo Alunos com Deficiências Múltiplas Incluindo  
Necessidades Complexas de Saúde

REACH
O programa REACH da Assabet Valley Collaborative fornece uma abordagem multidisciplinar 
para satisfazer as necessidades variadas e complexas no contexto acadêmico, terapêutico e de 
cuidados de saúde de alunos com deficiências múltiplas, com idades entre 5 e 18 anos. REACH 
inspira a comunicação social em todos os programas, com ênfase especial para a tecnologia de 
apoio e comunicação aumentativa.  

•  Terapia de Fala/Linguagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Visual e Musical Incluídas
•  Apoio de Enfermagem Abrangente 
•  Oportunidades de inclusão com colegas típicos

Transição para a Vida Adulta
Evolução (Shrewsbury e Marlborough)
O programa Evolução da Assabet Valley Collaborative está disponível em nossas sedes de 
Shrewsbury e Marlborough. Esse programa de transição é idealizado para alunos entre 18 e 22 
anos que continuam a ser elegíveis para serviços educacionais em sua transição para a vida adulta. 
Evolução mescla oportunidades educacionais com ambientes de mundo real na comunidade. 

• Avaliação de transição, desenvolvimento de carreira e treinamento profissional
• Instruções de base comunitária – viagens, treinamentos, atividades físicas, faculdade, compras 

e recreação
• Instruções de base escolar – relacionamentos saudáveis, culinária, finanças, lavanderia, 

cuidados de higiene



SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Os serviços de consultoria da Assabet Valley Collaborative oferecem a nossos distritos membros 
o conhecimento e a assistência para abordar as amplas necessidades dos alunos e seus familiares. 
Damos a nossos alunos o apoio essencial, seja acadêmico, físico ou emocional. Juntos, podemos me-
lhorar e aprimorar nossos programas, para que satisfaçam as necessidades em constante evolução 
de nossos alunos.

• Equipe altamente treinada
• Programas idealizados para abordar especificamente as necessidades dos alunos
• Os planos são colaborativos e flexíveis

Apoio para Inclusão no Distrito
A AVC emprega especialistas altamente capacitados que são contratados pelos distritos para apoiar 
alunos que são incluídos em suas escolas locais. Nossos esforços de inclusão incluem o fornecimento 
constante de serviços diretamente aos alunos, a realização de avaliações e análises, desenvolvimento 
e implementação de programas individuais e em grupo, e fornecimento de consultoria para os 
funcionários do distrito escolar, pais de alunos e equipes.  

• Terapia Ocupacional e Fisioterapia - incorporado, individual, em grupo e programa
• Consulta Psiquiátrica – conscientização sobre medicações, acesso aos recursos, orientação em 

casos de crise

Transição
Um novo serviço prestado pela AVC, no qual empregamos especialistas em 
transição e profissionais treinados para dar apoio a nossos distritos, para melhorar 
os serviços fornecidos em nível distrital para os alunos nos vários estágios de 
transição para a vida adulta. Nossa equipe pode fornecer serviços diretamente 
para os alunos ou dar apoio aos membros de nossos distritos escolares, para 
aumentarem sua capacidade de servir aos alunos. Esse serviço é adaptável às 
necessidades dos distritos escolares.

• Avaliações vocacionais/de transição, levantamento de interesses, desenvolvimento profissional, 
treinamento profissional

• Treinamento de funcionários, análise de programas, desenvolvimento de programas

Serviços Integrais (Wraparound)  
Parcerias de Sucesso com os Familiares
Nosso programa (Parcerias de Sucesso com os Familiares (FSP) proporciona serviços integrais, 
unificando famílias com os recursos que vão além do âmbito da escola tradicional, para 
satisfazer as necessidades dos alunos em suas comunidades. Estabelecemos parcerias com as 
famílias, para criar um plano amplo, baseado nos pontos fortes, que se adapta da melhor 
maneira possível a cada estudante e sua família. Ao conectar as famílias com os recursos de 
base comunitária, a fim de enfocar suas necessidades não satisfeitas, sejam acadêmicas, sociais/
emocionais ou médicas, somos capazes de preencher as lacunas e disponibilizar um plano que 
aumente as oportunidades de sucesso de cada aluno.

• Ajuda as famílias a coordenarem a cobertura do seguro e a colaboração com os serviços 
escolares

• Conecta famílias com os recursos da comunidade, tais como aconselhamento, representação 
legal e habitação

•  Consultoria aos funcionários da escola, para integrar as recomendações e as necessidades de 
apoio ao aluno



COLABORAÇÃO & PARCERIA COM  
OS DISTRITOS MEMBROS
Desenvolvimento Profissional

A AVC tem o compromisso de satisfazer as necessidades de desenvolvimento profissional 
identificadas por seus distritos membros, através de job alikes, oficinas, cursos e grupos de estudo. 
Nosso desenvolvimento profissional especializado conecta os distritos entre si para iniciativas 
em comum, proporciona uma economia em escala para reduzir custos e encurtar as distâncias 
para treinamento de alta prioridade e indispensável, individualiza oficinas para que satisfaçam 
necessidades específicas dos distritos. 

• Treinamento especializado e personalizado 
• Oficinas e grupos de estudo para educadores, administradores e para-educadores
• Treinador certificado pela Google 

Compras em Cooperativa
A AVC dedica-se a melhorar continuamente a eficiência e a encontrar preços mais econômicos 
através de procura conjunta com nossos quinze distritos membros. Através de compras coletivas 
em grande volume e pelo avançado processo de licitações, nossos departamentos escolares 
participantes têm acesso aos melhores preços possíveis de fornecedores de serviços de tecnologia, 
suprimentos para escritório e papel, pão e lanches, além de outros itens.

Transporte
A AVC fornece serviços de transporte escolar especial seguro, confiável e com ótima relação custo-
eficiência ao contratar prestadores de serviço de transporte para o atendimento de nossos distritos 
escolares membros. A AVC considera o transporte como parte integrante da educação de cada 
aluno e busca contratar prestadores que compartilhem nossa paixão e experiência em servir alunos 
com deficiências. Nosso contrato exige que os prestadores empreguem motoristas e monitores 
altamente treinados, que dirijam veículos novos, limpos e bem equipados, para transportar 
mais de 275 alunos anualmente. Os distritos economizam dinheiro ao contratar os serviços de 
transporte da AVC, mas também se beneficiam da flexibilidade, individualização e experiência 
que oferecemos. 

 • Rádios bidirecionais   
  monitorados, GPS e   
  monitoramento por vídeo 
 • Motoristas e monitores   
  previamente selecionados e   
  especialmente treinados
 • Transporte dentro e fora do   
  distrito McKinney-Vento,   
  excursões e serviços após o   
  horário das aulas 



Através do programa Evolução da AVC, Liam e 
Dolly tiveram a oportunidade de participar do 
curso de Microsoft Office no Quinsigamond 
Community College. Esse curso com duração de 
quatro semanas apresentou a eles os programas 
Word, Publisher, Excel e PowerPoint da 
Microsoft. Os alunos criaram diversos projetos, 
incluindo cartões de aniversário, pôsteres 
e tiveram a oportunidade de desenvolver e 
mostrar uma apresentação em PowerPoint sobre 
um tópico escolhido por eles. A dedicação e o 
esforço com que esses alunos realizaram o curso 
superaram todas as expectativas. Esperamos que 
mais alunos sejam capazes de aceitar esse desafio 
e obtenham sucesso, da mesma forma que Liam 
e Dolly foram bem sucedidos. 

Aluna da AVC recebe o título de Voluntária do Ano do United Way of Tri-County
Gabby trabalha no Programa Pré-Escolar CHAPS em Hudson, Massachusetts, acumulando mais de 
200 horas de serviço com alunos da pré-escola com idades entre 2,9 e 5 anos. Durante esse tempo, 
Gabby trabalhou muito para apreender as dicas naturais/suporte no ambiente escolar. Ela está 
capa-citada para trabalhar de forma independente, tomar iniciativas para preparar lanches, varrer, 
limpar mesas, montar quebra-cabeças e jogos, e para sentar com as crianças e interagir com elas. Os 
funcionários da escola dizem que sempre é possível encontrar Gabby sentada no chão, brincando 
sorridente com as crianças. É comum vê-la com um livro e algumas crianças sentadas ao seu redor, 
olhando para ela como uma mentora.

Graças a seus esforços, Gabby foi indicada pelo CHAPS e recebeu o Prêmio de Voluntária do Ano da 
United Way! Temos muito orgulho dela. O Prêmio de Voluntária do Ano da United Way reconhece 
as pessoas que fazem o bem por sua comunidade, por seu compromisso com o trabalho voluntário e a 
paixão por criar mudanças positivas na comunidade.

HISTÓRIAS DE SUCESSO DA AVC

Opiniões dos membros do CHAPS:

“Gabby gosta de estar aqui e de ser parte 
da nossa equipe. Ela tem muita vontade de 
aprender mais sobre como ser útil em uma 
sala de aula. Ela é muito valiosa para todos 
nós!”

“Gabby é extrovertida, divertida e mostra-se 
sempre alegre quando está aqui. Ela sempre 
está disposta a ajudar em tudo o que nós 
fazemos.”

“Gabby segue as instruções recebidas e 
tem muita vontade de fazer bem as tarefas 
que atribuímos a ela. Ela quer deixar todo 
mundo feliz.”

“

“

Os alunos do Evolution concluem 
com sucesso o curso de computação

Assabet Valley Collaborative (AVC) 
atua em parceria com alunos, 
familiares e distritos escolares 
membros, para disponibilizar 
experiência e recursos altamente 
especializados, para capacitar ainda 
mais todos os alunos.

MISSÃO



Assabet Valley Collaborative
28 Lord Road, Suite 130 • Marlborough, MA 01752 

(508) 460-0491 • www.avcollaborative.org

Entenda como podemos 
estabelecer parcerias 

para promover mudanças 
significativas e duradouras 

para nossos alunos.   

ENTRE EM CONTATO  
HOJE MESMO

(508) 460-0491
Cathy Cummins, Ed. D.

Diretora Executiva 
ccummins@avcollaborative.org

www.avcollaborative.org

Fornecendo serviços efetivos e eficientes para satisfazer as necessidades 
atuais e em desenvolvimento dos distritos escolares membros:

AVC-POR-10/2016

Região de Assabet Valley • Região de Berlin/Boylston • Berlin • Boylston 
 Grafton • Hudson • Marlborough • Maynard • Millbury • Região de Nashoba 

Northborough • Região de Northborough/Southborough  
Southborough • Shrewsbury • Westborough


