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Pesquisa de Experiência em Educação Infantil 
 

Coloque um X ao lado da opção que melhor descreve a experiência pré-escolar de seu filho durante o ano letivo anterior ao 
ingresso no jardim de infância. Selecione apenas uma opção e indique o horário, quando aplicável. Obrigado! 

Nome da criança: Data de Nascimento:  

□ Meu filho não teve nenhuma experiência formal em um programa para a primeira infância. 

□ Meu filho não teve uma experiência formal de programa para a primeira infância, mas participou em serviços do 

“Coordinate Family and Community Engagement (CFCE)”       

□ Meu filho não teve uma experiência formal com o programa da primeira infância, mas participou em serviços do “Parent-
Child Home Program (PCHP)”. 

□ Meu filho não teve experiência formal com o programa da primeira infância, mas participou de AMBOS “Coordinated 

Family and Community Engagement (CFCE)” E “Parent-Child Home Program (PCHP) services”. 

□ Meu filho frequentou um Provedor de Cuidados Infantis “Licensed Family Child Care Provider”. (Indique o horário abaixo)
por menos de 20 horas por semana por mais de 20 horas por semana 

□ Meu filho frequentou um “Center Based Program”. (Indique o horário abaixo) por menos de 20 horas por semana 
por mais de 20 horas por semana 

□ Meu filho frequentou AMBOS  “Licensed Family Child Care Provider” E o “Center Based Program”. (Indique o horário 

abaixo) por menos de 20 horas por semana por mais de 20 horas por semana 
Definições: 
“Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) Services”: programas locais que atendem famílias com filhos do 
nascimento até a idade escolar (por exemplo, grupos de brincar para pais/filhos, atividades entre pais e filhos). 

Parent-Child Home Program (PCHP): programa modelo de visita domiciliar financiado pelo Departamento de Educação e 
Cuidados na Primeira Infância. 

Licensed Family Childcare:refere-se a creche licenciada pelo EEC em um ambiente de grupo em uma casa. Pode incluir 
cuidados na casa de um membro da família se o provedor for ambos, um parente e um provedor de creche licenciado pelo 
EEC, fornecendo assistência a crianças de várias famílias. 

Center-Based Care: refere-se a cuidar de crianças em um ambiente de grupo, incluindo pré-escolas públicas e privadas, Head 
Start, creches e pré-escolas públicas integradas. 
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