
O Bear River Head Start é um 

programa para mulheres  

grávidas e crianças de 0 a 5 

anos, incluindo as que têm  

necessidades especiais. 

Preschool   

Early Head Start  

(Bom Começo Pré-escolar Inicial) 

Serviços com base no lar  

Para cada candidatura, são exigidos  

documentos de verificação de nascimento 

e renda. 

Outras circunstâncias podem se qualificar 

para elegibilidade. 

São utilizadas as diretrizes federais de  

renda mais recentemente publicadas. 

Para obter mais informações,  

entre em contato conosco: 

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

Hablamos Español 

www.brheadstart.org  

 

São aceitas candidaturas 
durante todo o ano. 

Nossa missão  

O Bear River Head Start (Bom Começo 

da Bear River) tem o compromisso de 

oferecer oportunidades de formação e 

crescimento a crianças, famílias, equipe 

e comunidade, em um ambiente de 

acolhimento e apoio. O BRHS alcançará 

isso com integridade, respeito e 

honestidade.  

Bear River Head Start  

NÃO envie as crianças de ônibus para a 
escola nem da escola para casa 

 

Alternativas de transporte: 

 Programa com base no lar 

 Os pais do Head Start podem se  
organizar em sistema de carona 

 Transporte público 

 Ônibus do distrito escolar para  
algumas regiões. 

Portuguese 

http://www.brheadstart.org/


O Early Head Start atende mulheres grávidas 

e crianças de 0 a 3 anos. 

   O programa com base no Centro do Early Head 

Start oferece um refúgio e cuidado infantil de 

qualidade a mães grávidas e crianças de até três 

anos de idade. O centro opera com uma 

proporção de quatro crianças para cada educador. 

Todos os educadores recebem treinamento sobre 

o desenvolvimento na primeira infância, para 

oferecer o mais alto padrão de cuidados. O Early 

Head Start concentra-se em desenvolvimento 

infantil, criação de filhos/apego, nutrição, saúde, e 

em fornecer informações sobre alfabetização, 

empregabilidade e como alcançar objetivos 

educacionais. 

Famílias de bebês/crianças pequenas com 

deficiências ou atraso de desenvolvimento recebem 

serviços coordenados com fornecedores de “Parte C”. 

O Preschool Head Start atende crianças de 3 

a 5 anos de idade.   

  O programa com base no centro é uma experiência 

em sala de aula para crianças de 3 e 4 anos de 

idade (a criança deve ter completado 3 anos até o 

primeiro dia de setembro do ano escolar corrente ou 

ter pelo menos 3 anos de idade). Cada criança é 

tratada como um indivíduo único e tem permissão 

para crescer e desenvolver-se em seu próprio ritmo. 

As crianças crescem, aprendem e se desenvolvem 

em um ambiente enriquecido, com uma equipe 

cuidadosa que deseja que eles tenham sucesso. 

Cada sala de aula tem de 14 a 18 crianças 

(dependendo do tamanho da sala), com um 

educador e um assistente. As aulas ocorrem de 

segunda a quinta-feira. Há opções de aulas pela 

manhã, tarde e dia ampliado (6,5 horas), 

dependendo da região. 

A opção do programa com base no lar tem como 

base a crença de que os pais são os primeiros e 

mais importantes professores dos filhos. 

O aprendizado ocorre primeiramente em casa, no 

ambiente mais natural. Os pais estão sempre 

ensinando! Com essa filosofia em mente, famílias 

que matriculam os filhos no programa com base 

no lar recebem serviços de Head Start por meio 

de uma abordagem concentrada nos pais. Os 

serviços para crianças são prestados no lar, em 

visitas semanais de um Educador Familiar. Os 

pais e os filhos têm a oportunidade de participar 

das atividades sociais. 

 

 Opções de formação no Centro Pré-escolar, no  

Centro do Early Head Star ou com Base no Lar 

 Suporte pré-natal 

 Planos de aprendizagem individualizados 

 Um defensor da família que dá apoio à  

família em suas necessidades. 

 Triagem de desenvolvimento 

 Triagem de audição e visão 

 Refeições nutritivas 

 Apoio à saúde mental 

Opções com base no Centro Early Head Start:  

 Logan (South Center) 

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Logan (North Center) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

Horário do EHS: de segunda a sexta, das 8:00 às 

14:00.  

 

Opções com base no Centro Preschool Head Start: 

Logan, Brigham, Hyde Park, Hyrum, Malad,  
 
Richmond, Smithfield, Tremonton, Preston, Paris 

Com base no lar 

Early Head Start  Preschool Head Start Os serviços do Bear River Head Start  

Os programas Early Head Start e Preschool Head 
Start oferecem cuidados com base no lar nos 
seguintes distritos: Box Elder, Cache, Rich, Bear 
Lake, Caribou, Franklin, Oneida e South Bannock 


