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REGULAMENTO MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Termos Relacionados:  IEA, IEB, IED, IFB-RA, IKA-RA, IOA 
Gabinete Responsável: Desenvolvimento de Instrução e Programa 

 
 

Educação de Alunos Dotados e Talentosos 
 
 
I. PROPÓSITO 

 
Fornecer procedimentos para implementar a política de educação de alunos dotados e 
talentosos 

 
II. PROCEDIMENTOS 

 
Permitir que a equipe forneça um programa abrangente de dotados e talentosos para alunos 
de MCPS, os seguintes procedimentos se aplicam. 

 
A. Programa 

 
1. MCPS oferecerá uma variedade de programas de ensino para atender toda 

a gama de alunos dotados e talentosos.  Esses programas incluem programas 
escolares, Centros para Superdotados e programas special (especial) e 
magnet (imã). 

 
a) A Divisão de Instrução Aprimorada e Inovadora divulgará aos 

diretores os componentes mínimos que compreendem instrução 
eficaz para dotados e talentosos para escolas primárias e 
secundárias.  Os componentes evidenciarão sensibilidade às 
necessidades especiais de alunos de grupos mal atendidos e sub-
representados. 

 
b) Cada escola desenvolverá e descreverá, por escrito, programas 

claros e explícitos, que incluem: 
 

(1) Fornecer instrução acelerada e enriquecida para alunos 
dotados e talentosos em cada área e nível de série, K-12, 
consistente com os objetivos descritos na Seção D 
(currículo), consistente com a filosofia da política de 
educação de alunos dotados e talentosos, e incorporar 
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totalmente os componentes mínimos que compreendem a 
instrução eficaz de dotados e talentosos 
 

(2) Garantir que as provisões para agrupamento e horários 
facilitem a entrega do programa e evitem o isolamento dos 
alunos que atingem o nível mais alto 

 
(3) Envolver os pais no planejamento e desenvolvimento do 

programa para alunos dotados e talentosos, de acordo com o 
processo do Plano de Gerenciamento de Melhorias Escolares 

 
(4) Comunicar-se, de forma eficaz, com os pais sobre o 

conteúdo do programa e os critérios objetivos e subjetivos 
usados para determinar a colocação, o ritmo da instrução e 
os materiais apropriados  

 
c) O Departamento de Programas Acadêmicos e as escolas buscarão 

ativamente parcerias e programas de colaboração com empresas, 
agências governamentais, faculdades e universidades e outros 
grupos comunitários que oferecem experiências para alunos dotados 
e talentosos; e se esforçará para integrar essas experiências ao 
programa educacional completo do aluno. 

 
2. Diretores de escolas com Centros para Superdotados e diretores e 

coordenadores de escolas com programas especiais revisarão anualmente 
seus programas em colaboração com o Escritório de Administração Escolar 
e o Departamento de Programas Acadêmicos e refinarão esses programas 
de forma consistente com uma meta de melhoria contínua.  

 
3. Os diretores revisarão, anualmente, seu programa local para dotados e 

talentosos por meio do plano de gerenciamento de melhoria escolar e 
refinarão esses programas de forma consistente com uma meta de melhoria 
contínua. 

 
4. A Divisão de Instrução Aprimorada e Inovadora colaborará com o 

Escritório de Serviços de Pessoal para aplicar critérios de triagem e auxiliará 
na seleção de professores para garantir a qualidade da seleção e avaliação 
de pessoal em programas especiais. 

 
B. Identificação 
 

1. A Divisão de Instrução Aprimorada e Inovadora é responsável por 
estabelecer padrões e diretrizes para a identificação de alunos dotados e 
talentosos e por auxiliar as escolas na implementação do processo.  Ela irá: 
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a) Divulgar, para todas as escolas do ensino fundamental I (elementary 

schools), diretrizes para professores nas séries Pré-K, 1 e 2 para 
identificação informal de alunos dotados e talentosos 

 
b) Divulgar, para todas as escolas do ensino fundamental I, 

procedimentos para uma triagem ampla de todos os alunos na 2ª 
série e reavaliação anual de alunos nas séries do ensino primário 
posteriores 

 
c) Divulgar, para todas as escolas do ensino fundamental II (middle 

schools), procedimentos de identificação e articulação para a 
colocação de alunos dotados e talentosos 

 
d) Divulgar, a todas as escolas do ensino médio (high schools), os 

procedimentos de seleção para a colocação de alunos em classes de 
Honras (Honors) 

 
e) Disseminar, para todas as escolas, diretrizes para identificar alunos 

dotados com deficiência de aprendizado cujas deficiências podem 
ser exibidas em qualquer nível de série; e alunos de grupos sub-
representados que atendem à definição de MCPS de dotados e 
talentosos, ou que mostram potencial para desempenho em altos 
níveis de realização quando comparados com outros de sua idade, 
experiência ou ambiente e que, de outra forma, poderiam não ser 
assim identificados 

 
f) Revisar os procedimentos de identificação regularmente 

 
2. Os diretores irão: 

 
a) Implementar, anualmente, um processo de identificação usando as 

diretrizes prescritas atuais, incluindo o uso de  
 

(1) Vários critérios, incluindo estratégias de avaliação que 
envolvem testes padronizados, observações e notas dos 
professores, portfólios dos alunos, listas de verificação e 
inventários, testes com perguntas abertas e produtos que 
demonstram o progresso do aluno 

 
(2) Um processo com um comitê de seleção, conforme descrito 

nos procedimentos de identificação 
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b) Garantir que todos os alunos com capacidade, motivação ou 
potencial para aceitar o desafio de tal programa tenham a 
oportunidade de fazê-lo 

 
c) Garantir que as colocações dos alunos e o ritmo instrucional 

permaneçam consistentes com seu crescimento e desenvolvimento 
 

C. Alcance Estendido e Incentivo a Alunos Sub-representados e Mal Atendidos 
 

1. A Divisão de Instrução Enriquecida e Inovadora, em colaboração com 
outras divisões do Departamento de Programas Acadêmicos, irá: 

 
a) Divulgar e monitorar a implementação de procedimentos para 

garantir a defesa e colocação de dotados e talentosos para alunos em 
populações tradicionalmente mal atendidas e sub-representadas em 
programas de dotados e talentosos 

 
b) Fornecer programas de extensão e incentivo de longo prazo, como 

o PADI ou o projeto Javits Multiple Intelligence 
 

c) Divulgar estratégias de divulgação e incentivo em todo o condado 
para todos os alunos, K-12 

 
d) Implementar intervenções no ensino fundamental I e II para 

aumentar a participação em álgebra na 8ª série 
 

2. Os diretores garantirão que estratégias de divulgação e incentivo sejam 
usadas com os alunos, especialmente aqueles das populações 
tradicionalmente mal atendidas e sub-representadas. 

 
D. Currículo 

 
1. O Departamento de Programas Acadêmicos é responsável por fornecer um 

currículo apropriado para a educação de dotados e talentosos e fará o 
seguinte: 

 
a) Divulgar a todos os funcionários uma estrutura para documentos 

curriculares que esclareça as diretrizes, estratégias e conteúdo 
apropriado para as necessidades de alunos dotados e talentosos 

 
b) Incluir um escopo e uma sequência de objetivos e atividades, bem 

como materiais que acelerem e enriqueçam o currículo regular em 
todas as áreas acadêmicas do Pré-K à 8ª série; ou seja, os livros 
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principais designados para um nível de série podem ser usados antes 
da série designada com alunos dotados e talentosos 

 
c) Incluir abordagens curriculares apropriadas à primeira infância do 

Pré-K à 3ª série para acelerar e enriquecer a instrução de alunos 
dotados e potencialmente dotados 

 
d) Implementar processos de pré-avaliação que facilitem a aceleração, 

o enriquecimento, a colocação adequada e o ritmo instrucional em 
todas as áreas curriculares 

 
e) Divulgar, para todas as escolas do ensino fundamental I, critérios 

objetivos e subjetivos utilizados para aprimorar o ritmo instrucional 
de alunos dotados e talentosos 

 
f) Divulgar, para todas as escolas do ensino fundamental II, critérios 

objetivos e subjetivos usados para aprimorar o ritmo de ensino de 
alunos dotados e talentosos 

 
g) Garantir que os documentos curriculares e outros materiais 

necessários para a implementação da política sejam revisados, 
avaliados e prontamente disponíveis para cada professor por meio 
do diretor 

 
h) Implementar processos de avaliação que indiquem o cumprimento 

dos objetivos de aceleração e enriquecimento curricular de cada 
escola; esses processos devem incluir, mas não se limitar a, 
observações e anotações dos professores, portfólios dos alunos, 
listas de verificação e inventários, testes com perguntas abertas e 
produtos que demonstrem o progresso do aluno 

 
i) Disseminar sugestões para escolas, professores e pais para 

acomodações curriculares e instrucionais para alunos dotados com 
deficiência(s) de aprendizado e de populações mal atendidas 

  
2. Os diretores implementarão instrução totalmente acelerada e enriquecida 

em cada nível do Pré-K à 12ª. 
 

3. Os diretores garantirão que cada professor seja totalmente informado sobre 
a disponibilidade de material curricular apropriado e a expectativa de que 
esses materiais sejam usados rotineiramente. Esses materiais incluem a 
estrutura curricular do Departamento de Programas Acadêmicos, o escopo 
e a sequência de objetivos e atividades, bem como materiais que aceleram 
e enriquecem o currículo regular em todas as áreas disciplinares. 
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E. Comunicação 

 
1. A Divisão de Instrução Aprimorada e Inovadora fornecerá às escolas e à 

comunidade informações atualizadas sobre as tendências atuais de pesquisa, 
componentes que compreendem instrução eficaz para dotados e talentosos 
e oportunidades relacionadas à educação de dotados e talentosos. 

 
2. Os diretores irão: 

  
a) Comunicar claramente aos pais as metas e objetivos do programa 

para dotados e talentosos e as medidas de realização 
 

b) Desenvolver e implementar estratégias de divulgação para pais de 
populações carentes e sub-representadas 

 
c) Fornecer estratégias que extraiam informações dos pais e 

oportunidades para apoiar o programa educacional de seus filhos 
 

d) Relatar, regularmente, o progresso dos alunos de acordo com o 
Regulamento IKA-RA, Notas e Relatórios, para indicar instrução 
acelerada e enriquecida 

 
e) Resolver, rapidamente, qualquer preocupação sobre a identificação 

de um aluno, programa ou ritmo de instrução por meios informais, 
como uma conferência com o professor ou diretor; e se a resolução 
não for alcançada na escola local, informar os pais, prontamente, 
sobre canais informais adicionais, que incluem entrar em contato 
com o Escritório de Administração Escolar ou com a Divisão de 
Instrução Enriquecida e Inovadora 

 
f) Se as preocupações não puderem ser resolvidas informalmente, 

informar os pais, imediatamente, sobre outras soluções 
administrativas que podem ser empregadas 

 
F. Treinamento 

 
1. O Departamento de Programas Acadêmicos, em coordenação com o 

Escritório de Administração Escolar, a Unidade de Treinamento de 
Melhoria Escolar e a Unidade de Treinamento de Todo o Sistema, irá: 

 
a) Disponibilizar aos diretores e professores o desenvolvimento 

profissional (por meio de cursos e atividades em serviço) necessário 
para implementar um programa que aborde as áreas críticas de 
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desenvolvimento cognitivo, emocional e social exclusivo de alunos 
dotados e talentosos.  Os tópicos podem incluir, mas não estão 
limitados a: 

 
(1) Características de alunos dotados 

 
(2) Aceleração e enriquecimento 

 
(3) Pré-avaliação e padrões curriculares 

 
(4) Identificação, estratégias de divulgação e educação de todos 

os alunos, incluindo alunos dotados com deficiência de 
aprendizado e de populações mal atendidas e sub-
representadas 

 
(5) Avaliação formal e informal contínua em sala de aula para 

determinar o nível de instrução do aluno e a colocação 
apropriada 

 
b) Desenvolver oportunidades de treinamento em torno das 

necessidades específicas 
 

c) Disponibilizar um ciclo formativo de apoio ao enquadramento 
curricular do Departamento de Programas Acadêmicos, que incluirá 
meios de aceleração e enriquecimento no ensino interdisciplinar e 
disciplinar 

 
d) Dar apoio ao treinamento da equipe de funcionários para escolas 

com foco na criação de programas que fornecem instrução acelerada 
e enriquecida 

 
e) Fornecer e incentivar treinamento sobre grupos especiais, como o 

de alunos dotados com deficiência de aprendizado 
 
2. Os diretores irão: 

 
a) Identificar as necessidades de treinamento anualmente por meio do 

processo do Plano de Gestão de Melhorias Escolares 
 

b) Incentivar os professores de alunos dotados e talentosos a aproveitar 
o treinamento apropriado 
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G. Responsabilidade 
 

1. O Departamento de Programas Acadêmicos, em colaboração com o 
Departamento de Responsabilidade Educacional e grupos comunitários 
apropriados, estabelecerá procedimentos para avaliar a implementação 
desta política, que incluirá: 

 
a) Atualização anual do Cronograma para a implementação da 

Política de Dotados e Talentosos 
 

b) Desenvolvimento de referências acadêmicas e avaliações autênticas 
para o programa para garantir práticas de currículo e avaliação que 
desafiem alunos dotados e talentosos 

 
c) Desenvolvimento de medidas para avaliar com alto grau de 

confiabilidade o nível em que cada escola está implementando esta 
política; e relato dos dados de todo o condado sobre medidas 
selecionadas, como a conclusão de Álgebra 1 e notas de Colocação 
Avançada 

 
2. A qualidade dos programas para dotados e talentosos em todas as escolas 

será monitorada regularmente para fins de implementação total da política.  
A Secretaria de Administração Escolar irá: 

 
a) Monitorar e garantir, rotineiramente, a implementação da política, 

incluindo o processo de identificação do aluno, entrega do 
programa, estratégias e ritmo de ensino, dados relacionados ao 
desempenho acadêmico e fornecimento de extensão e inclusão no 
programa das populações estudantis mal atendidas e sub-
representadas 

 
b) Monitorar, rotineiramente, as escolas para garantir que estratégias 

de avaliação envolvendo observações e anotações dos professores, 
portfólios dos alunos, listas de verificação e inventários, testes com 
perguntas abertas, produtos e outros indicadores que demonstrem o 
progresso dos alunos sejam implementados 

 
c) Monitorar, anualmente, a supervisão e gestão do diretor do 

programa de dotados e talentosos por meio do processo do Plano de 
Gestão de Melhoria Escolar para garantir que o programa seja 
claramente definido para fornecer provisões específicas para 
desafios, agrupamentos/cronogramas dos alunos para instrução e 
comunicação do programa aos pais bem como para garantir a 
entrega contínua do programa 
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d) Intervir, rotineiramente, de maneira informal ou formal para garantir 

a implementação imediata e completa da política e regulamentação 
em qualquer escola quando um problema na implementação for 
identificado 

 
e) Fornecer dados ao Escritório de Instrução e Desenvolvimento de 

Programas, com documentação de apoio, que descreva a 
necessidade de suporte no desenvolvimento de programas  

 
f) Fornecer o retorno necessário para o apoio ao desenvolvimento do 

programa fornecido por escritórios e departamentos apropriados 
para as escolas para a sua implementação  

 
3. A Divisão de Instrução Enriquecida e Inovadora trabalhará com 

coordenadores de programas especiais e diretores de escolas com Centros 
para Superdotados para avaliar seus programas. 

 
4. Uma revisão formal será conduzida de todos os programas para dotados e 

talentosos pelo menos a cada três anos. 
 

5. Ao avaliar o progresso do aluno, as escolas usarão uma variedade de 
instrumentos, procedimentos e fontes de informação (incluindo alunos e 
pais) e incluirão: 

 
a) Domínio do conteúdo, usando relatórios como o Perfil do Aluno 

MCPS em Matemática, distribuído semestralmente 
 

b) Demonstração de habilidades de pensamento de nível superior 
 

c) Realização nas áreas específicas do programa 
 

 
Histórico do Regulamento:  Novo Regulamento, 2 de novembro de 1995. 



DECLARAÇÃO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO DE MCPS
Montgomery County Public Schools (MCPS) proíbe a discriminação ilegal com base em raça, etnia, cor, ancestralidade, país de origem, 
nacionalidade, religião, status migratório, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, estrutura familiar/status 
parental, estado civil, idade, habilidade (cognitiva, social/emocional e física), pobreza e status socioeconômico, idioma ou outros atributos ou 
afiliações protegidos legal ou constitucionalmente. A discriminação mina os esforços de longa data da nossa comunidade para criar, fomentar 
e promover a equidade, inclusão e aceitação para todos. O Conselho proíbe o uso de linguagem e/ou a exibição de imagens e símbolos que 
promovam o ódio e possam causar interrupções substanciais nas operações ou atividades escolares ou distritais. Para mais informações, por 
favor revise a Política ACA do Conselho de Educação do Condado de Montgomery, Não Discriminação, Equidade e Proficiência Cultura. Essa política 
afirma a convicção do Conselho de Educação de que cada aluno é importante e, em particular, de que os resultados educacionais nunca devem ser 
previsíveis de acordo com características pessoais reais ou percebidas de qualquer indivíduo. A Política também reconhece que a equidade requer 
medidas proativas para identificar e corrigir preconceitos implícitos, práticas que têm um impacto desigual injustificado e barreiras estruturais e 
institucionais que impedem a igualdade de oportunidades educacionais ou profissionais. MCPS também fornece acesso igual para os escoteiros/
escoteiras e outros grupos designados voltados aos jovens.**

Para perguntas ou reclamações sobre discriminação contra 
alunos de MCPS*

Para perguntas ou reclamações sobre discriminação contra 
membros da equipe de MCPS*

Director of Student Welfare and Compliance
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215
SWC@mcpsmd.org

Human Resource Compliance Officer
Office of Human Resources and Development 
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2500, Rockville, MD 20850 
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

Para solicitação de acomodações para um aluno sob a 
Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973

Para solicitação de acomodações para membros da equipe sob 
a Lei dos Americanos com Deficiência

Section 504 Coordinator 
Office of Academic Officer
Resolution and Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850
240-740-3230
RACU@mcpsmd.org

ADA Compliance Coordinator
Office of Human Resources and Development 
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2500, Rockville, MD 20850 
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

Para perguntas ou reclamações sobre discriminação sexual sob o Título IX, incluindo assédio sexual, contra alunos ou membros da equipe*

Title IX Coordinator
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215
TitleIX@mcpsmd.org

* Reclamações de discriminação podem ser apresentadas a outros órgãos, tais como: Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA U.S. (Equal
Employment Opportunity Commission - EEOC), Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD 21201, 1-800-
669-4000, 1-800-669-6820 (TTY);  Comissão de Direitos Civis de Maryland (Maryland Commission on Civil Rights - MCCR), William Donald Schaefer Tower, 6
Saint Paul Street, Suite 900, Baltimore, MD 21202, 410-767-8600, 1-800-637-6247, mccr@maryland.gov; ou Departamento de Educação dos EUA, gabinete de
Direitos Civis (U.S. Department of Education, Office for Civil Rights - OCR), The Wanamaker Building, 100 Penn Square East, Suite 515, Philadelphia, PA 19107,
1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ou www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

**Esta notificação está em conformidade com a Lei Federal de Educação Primária e Secundária, conforme alterada.

Este documento está disponível, mediante solicitação, em outros idiomas além do inglês e em um formato alternativo de acordo com a  Lei dos Americanos 
com Deficiência (Americans with Disabilities Act), através de solicitação ao Gabinete de Comunicações de MCPS nos seguintes contatos 240-740-2837, 
1-800-735-2258 (Maryland Relay), ou PIO@mcpsmd.org. Indivíduos que precisarem de interpretação em linguagem de sinais ou transliteração de fala
com complementos podem entrar em contato com o Escritório de Serviços de Interpretação de MCPS (Office of Interpreting Services) nos seguintes
contatos 240-740-1800, 301-637-2958 (VP), mcpsinterpretingservices@mcpsmd.org, ou MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org.

Junho de 2022
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