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Serviços à Criança e à Família

Usar a função de busca em Child Care Choices
(Opções para Cuidados às Crianças) é um passo
apenas no processo de encontrar cuidados para as
crianças; há muito mais recursos para o ajudar a
procurar e a tomar a sua decisão. Poderá encontrar
informações acerca de:
• Classificações escalonadas de Quality for ME
(Qualidade para Maine), que é o sistema de
classificação de qualidade e de melhoramentos
do estado de Maine
• Listas de verificação para usar quando visitar
programas;
• Informações para famílias acerca do
desenvolvimento das crianças e dos cuidados
para crianças com necessidades especiais.
Esta publicação foi possibilitada pelo Financiamento
Número 90TP0028 do Gabinete de Cuidados às
Crianças, Administração para Crianças e Famílias,
Departamento Americano de Saúde e Serviços
Humanos (Office of Child Care, Administration for
Children and Families, U.S. Department of Health
and Human Services). O seu conteúdo é da
responsabilidade unicamente dos autores e não
representa necessariamente a visão oficial do
Gabinete de Cuidados às Crianças, da
Administração para Crianças e Famílias, nem do
Departamento Americano de Saúde e Serviços
Humanos
.

Portuguese (1/21)

Tipos de Cuidados

Como fazer a Busca

Estes são os tipos de programas que estão incluídos
na função de busca (search) nos Child Care Choices:

A função busca (search feature) permite-lhe
buscar por:

Cuidados para Crianças na Família: Estes
programas funcionam dentro de uma residência
privada e frequentemente servem grupos de
diversas idades.
Centro de Cuidados para Crianças: Estes programas
funcionam numa instalação designada para cuidar
de crianças. As crianças são muitas vezes agrupadas
de acordo com a idade, em centros de cuidados a
crianças.

O que é Child Care Choices?
Child Care Choices (Opções para Cuidados às
Crianças) é o recurso online do estado de
Maine para ajudar as famílias a procurar e a
informar-se acerca das suas opções para os
cuidados às crianças.
Pode usar a ferramenta de busca (search)
para procurar (Look for) cuidados para
crianças que satisfaçam as necessidades da
sua família. No website pode informar-se
(Learn) sobre:
• Os tipos de cuidados a crianças em Maine
e os recursos para o ajudar a escolher um
programa que esteja certo para a sua
família
• Quality for ME (Qualidade para Maine),
que é o sistema de classificação de
qualidade e de melhoramentos do estado
de Maine

Escola Pré-Primária: Estes programas oferecem
programação para crianças durante não mais de 3
horas por dia. Algumas escolas pré-primárias
oferecem sessões tanto de manhã como de tarde,
mas as crianças só podem participar numa sessão
por dia.
Head Start (Arranque Antecipado): Head Start é
um programa federal que promove a preparação
das crianças para a escola nas idades desde o
nascimento até aos cinco anos, de famílias de
baixos rendimentos, realçando o seu
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. O
Head Start serve crianças de idade pré-escolar e as
suas famílias. Muitos programas Head Start
também proporcionam Early Head Start (Head Start
Precoce), que serve bebés, crianças pequenas,
mulheres grávidas e as suas famílias que tenham
rendimentos abaixo do nível de pobreza federal. Os
programas podem ser para o dia inteiro ou para
parte do dia.

• Informações sobre as licenças para
cuidados a crianças
• Recursos para famílias, incluindo se vai
precisar de ajuda para pagar pelos
cuidados a crianças

Siga-nos no Facebook:
facebook.com/childcarechoicesmaine

• Tipo de cuidados (cuidados às crianças em
família ou centro de cuidados às crianças);
• Endereço e distância;
• Cidade ou código postal;
• Classificação escalonada com Quality for
ME;
• Idades servidas.

Os resultados são fornecidos num mapa e como
uma lista que pode transferir (baixar) e que inclui:
• Nome do programa, endereço e número de
telefone;
• Tipo de programa e idades servidas;
• Classificação escalonada com Quality for
ME;
• Instruções para deslocar-se em carro;
• Detalhes das licenças.
Se tiver perguntas acerca da sua busca de
cuidados para crianças telefone para 1-8776805866 para falar com o Departamento de
Cuidados a Crianças e Encaminhamento (Child
Care Resource and Referral Department) no
Departamento de Maine de Saúde e Serviços
Humanos (Maine Department of Health and
Human Services), Gabinete de Serviços às
Crianças e Famílias (Office of Child and Family
Services).

Contacte-nos
Maine Roads to Quality Professional
Development Network
childcarechoices@maine.edu
Visite-nos na web:
https://childcarechoices.me

