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Queridos Pais/Cuidadores, 
 
 
Por mais de 40 anos, o ACCEPT de Educação Colaborativo tem estabelecido parceiros 
de confiança com nosso distrito loval para fornecer programas inovadores de alta 
qualidade e serviços para maximizar o potencial de estudantes, familiares, educadores 
escolas e comunidade. Esse guia de recurso foi desenvolvido como parte do nosso 
grupo-iniciativa de Conselho de Analista de Comportamento Certificado (BCBA) para 
fornecer informações para familias e cuidadores relacionado a muitos suportes e 
serviços da comunidade disponiveis na área de Metro-West Boston. Enquanto a 
informação é oferecida nesse guia de recursos, nós não temos a intenção de dar 
recomendação e endossos a qualquer agencia ou serviços especificos, muitos das 
familias servidas pelo nosso distrito escolar tem expressado a necessidade para 
disponibilidade de informação dos recursos da comunidade e nós temos desenvolvido 
esse guia como resposta a essa necessidade.  
 
Dezessete BCBA de dez distrito escolars participaram do desenvolvimento desse guia 
de recursos, com distritos representados incluindo: Ashland, Franklin, Framingham, 
Holliston, Hopkinton, Marlborough, Medfield, Natick, Sudbury, and Watertown. Nós 
estamos extremamente agradecidos pelas informações de todos os que participaram 
do desenvolvimento desse guia, e espero que você como pais/cuidadores achem isso 
como um recurso valioso de suporte e serviços para a sua criança.  
 
 
Sinceramente, 

 
 

Anne C. Donovan, M.Ed., BCBA 
Coordinador de Consulta Escolar & Serviços de Avaliação 
Colaborativo de Educação ACCEPT  
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Lista de Recursos de Suporte para  Familia 
 
Fala Autismo 
O Fala Autismo é uma organização conhecida nacionalmente que é cometida a 
fornecer suporte a familias de individuos com autism. Eles tem desenvolvido uma série 
de Conjuntos de Ferramentas que podem ser baixadas gratuitamente, na qual inclui 
informações sobre saude relacionados a topicos como: 

- O Conjunto de 100 Dias (para familias que tem crianças sido diagnosticadas 
recentemente) 

- Sindrome de Asperger & Conjunto de Ferramentas de Altoi Funciionamento 
de Autismo 

- Conjunto de Ferramentas de Desafios de Comportamento 
- Conjunto de Ferramentas de Suporte para Familia (para Pais, Irmãos, Avós, 

e Amigos) 
- Conjunto de Ferramentas de Transição (para familais de estudantes de 14-22 

anos de idade) 
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits  
 
 

Laços de Familias de Massachusetts 
Os LAÇOS de Familia Programa de Pais para Pais fornecem um tipo único de suporte 
junto com pais que tem a mesma experiencia de vida. Através desse programa, os pais 
tem a oportunidade de aprender de experiencias praticas de outros pais. 
www.massfamilyties.org  
  
 

A Federação para Crianças com Necessidades Especiais 
A Federação é um centro para pais e organização de pais que trabalham juntos para 
crianças com necessidades epeciais e a suas familias. A Federação oferece oficinas e 
treinamento, gerenciamento e recursos para pais de crianças com necessidades 
especiais e os profissionais quem as servem. O Treinamento de Pais e  o Centro de 
Informação fornecem informação, suporte, ajuda tecnica e oficinas para as familias de 
Massachusetts gratuitamente quem tem crianças com disabilidades e os profissionais 
quem trabalham com elas. 
www.fcsn.org  
  
 

Pais Dando Suporte a Pais, Wrentham, MA 
O Pais Dando Suporte a Pais, é um forum confidencial e seguro para pais que mostram 
suas preocupações de suas crianças como diferente, seus irmãos e suas familias. Os 
oradores convidados falam ocasionalmente durante o ano.   
http://health.groups.yahoo.com/group/Parents_Supporting_Parents/  
 
 

Associação de Asperger de New England, Watertown, MA  
A missão da Associoação de Asperger de New England (AANE) é promover o 
conhecimento, respeito, aceitação e suporte para individuos com AS e condições 
relacionadas e suas familias. O AANE oferece um arranjo compreensivo de programas 

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits
http://www.massfamilyties.org/
http://www.fcsn.org/
http://health.groups.yahoo.com/group/Parents_Supporting_Parents/
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e serviços, incluindo informações e resursos gerais, suporte de grupo de pais, oficinas 
e concessão de programas.  
www.aane.org  
  
 
A Aliança de Autismo do MetroWest, Inc., Natick, MA 
Fornece a familias da area do MetroWest com informações, educação e suporte. Eles 
planejam e implementam programas e eventos que ajudam essas familias enquando 
aumenta o conhecimento do publico em relação ao autismo. Os programas inclui 
educação da comunidade, grupos de suporte de irmãos, grupos de suporte a pais, 
oficinas, biblioteca de emprestimos, ginásio aberto, sessões de natação, e mais. 
www.autismalliance.org  
  
 

o Centro de Recurso de Autismo do Central Massachusetts, West Boylston, MA 
o ARCCM fornece suporte a familias com crianças com Disordem de Espectro de 
Autismo, para capacitar familias a criar suas crianças a ser membros da sua 
comunidade. Eles oferecem inumeros grupos de suporte, bem como oficinas e 
conferencias. 
www.autismresourcecentral.org  
  
 

O MetroWest para Crianças e Adultos com Dificuldade de Atenção/Disordem de 
Hiperatividade, Wayland MA 
Para crianças e adultos com Dificuldades de Atenção/Disordem de Hiperatividade 
(CHADD), é uma organização sem fins lucrativos nacional,  isento de imposto que 
fornece educação, gerenciamento e suporte para individuos com  ADHD. O MetroWest 
CHADD  oferece grupos de suporte mensal, linkes local de recursos, e uma linha de 
informação para suporte direto. 
www.chadd.net/467  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aane.org/
http://www.autismalliance.org/
http://www.autismresourcecentral.org/
http://www.chadd.net/467
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INFORMAÇÃO SOBRE “ARICA”: UM ATO RELEVANTE 
PARA COBERTURA DE SEGURO PARA AUTISMO 

 
Apartir de Janeiro de 2011, as empresas de seguro agora devem fornecer serviços de 
ABA de casa-baseado para individuos com autismo baseado no projeto de lei ARICA 
aprovado de Massachusetts (“Um Ato Relativo de Covertura de Seguro para Autismo”) 

• Destaques do Projeto de lei da ARICA: 
o O estudante deve ter um documento de diagnostico de Autismo (incluindo 

Atrazo Desenvolvimental Penetrante, como PDD-NOS) 
o Os serviços devem ser de “necessidade médica”—uma carta formal do 

pediatra da criança ou de outro fornecedor medico (como exemplo de 
neurologista) é necessaria para iniciar que a criança precisa de serviços 
de ABA em casa e que a criança precisa de cuidado medico 

o Não há limites no numero de horas que a familia por acessar 
o Não há idade limite para estudante 

 

PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS: 
Qual empresa de seguro cobre o ABA? 
 

- Privada (ex. BCBS, Harvard Pilgrim, Beacon): as empresas privadas precisam seguir 
o mandato do estado 
- Empregados Auto-Segurado podem escolher fora desse beneficio  
-  Mass Health: não é necessario seguir o mandato, mas as familias podem ter o ABA 
através da iniciativa de saúde comportamental de crianças  
 
Como eu acesso os serviços casa-baseado do ABA através do seguro privado? 
 

    Passo 1: O estudante é elegivel?  
- Deve ter um diagnostico de Espectro de Autismo  
- Deve ter um beneficio de plano de seguro de ABA. Para saber, ligue para o 
número atraz do cartão do seguro e pela por elegibilidade de service de ABA  
- Procure por deduziveis e co-pagamentos  
- O Mass Health como seguro secundario pode cobrir co-pagamentos (em 

alguns casos) 
 

    Passo 2: Documentação 
-Adquira a carta do pediatra dizendo o diagnostico da criança e que os serviços 
de ABA são medicamente necessários 
OU 
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-Adquira um relatorio de diagnostico com o diagnostico da sua criança e 
recomendações de serviços de ABA 
 

    Passo 3: Iniciando Serviços 
-Ligue para um fornecedor de ABA para ver se eles aceitam seu seguro ou ligue 
para a seguradora para pedir uma lista de “fornecedores da rede” 

 
 
Como eu acesso os serviços de ABA através do Mass Health?  
 

    Passo 1: O estudante é elegivel?  
-Pode ter um diagnostico de saude mental e/ou diagnóstico de Autismo  
-Deve mostrar comportamento desafiador, risco de saúde, ou risco de segurança  
-Deve ter um tipo correto de Mass Health (Para ver, ligue para o número atráz 
do seu cartão de seguro e pergunte sobre a elegibilidade para Serviços de 
Comportamentais em Casa) 

 
    Passo 2: Documentação 

-Hubs de Referencia:Fornecedores de Cuidado Intensivo, em Terapia em Casa 
(& parceria em familia), ou Ambulatorio Psicologico/Terapeuta  
 -Um Hub de Perdaão pode ser usado quando um hub não for apropriado ou 

escolhas de familias 
 http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunica 

tionMarch2012.pdf 
 

    Passo 3: Iniciando Serviços  
-Ligue para um fornecedor de ABA par aver se eles aceitam o seu seguro ou 
procure por um fornecedor no : www.mabhaccess.com 

 
 
Quem eu contato se eu preciso de ajuda ou tenho perguntas sobre o precesso? 
Centro de Recurso de Seguro de Autismo  
Amy Weinstock: amy.weinstock@umassmed.edu  
https://www.disabilityinfo.org 
774-455-4056 
 
 

http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunicationMarch2012.pdf
http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunicationMarch2012.pdf
http://www.mabhaccess.com/
https://www.disabilityinfo.org/


 
 
 

8 
 

Lista de Fornecedores de Seguro-financiado Casa-Baseado de ABA 
Por favor note que a lista abaixo não é uma lista que inclui todos os fornecedores em 
MA oferecendo serviços de seguro financiado casa-baseado, ou qualquer fornecedor 
listado aqui são endossados pelo ACCEPT Educação Colaborativa ou qualquer 
membro do distrito escolar. Os pais são encorajados em procurar exaustivamente e 
fazer perguntas especificas sobre o ambito de serviços do fornecedor, apolices, 
qualificações de funcionarios e  areas de especialização.  
 
 
1) Applied Behavioral Associates 

 277 Main Street, Suite 308, Marlboro, MA 
 (508) 485-5300 
 www.appliedbehavioralassociates.com/ 

 
2) Advances Learning Center 

o 85 Main Street Suite 102, Watertown, MA  
o (617) 923-7575 
o Contact: Katherine Johnson- kjohnson@advancesonine.com 

 
3) Beacon ABA Services 

 321 Fortune Blvd., Milford, Ma  
 Contact: Mary Benoit- mbenoit@beaconservices.org 
 www.beaconservices.org/  

 
4) Boston ABA 

o 124 Watertown Street, Suite 2-E 
o (617) 272-0212 
o www.bostonaba.com  

 
5) ABLS - Applied Behavioral Learning Services   

 109 Oak Street, Suite G10, Newton, Ma 
 (617) 283-1276 
 www.ablspartners.org 

 
6) Horace Mann Educational Associates (HMEA) 

 Franklin, MA 
 Contact: Michele Mayer- mmayer@hmea.org 
 (508) 528-8635  

 
7) May Institute  

 41 Pacella Park Drive, Randolph, MA 
 Contact: Eileen Porro- (781) 440-0400 or info@mayinstitute.org 
 www.mayinstitute.org/  

 
8)   Amego, Inc.  

o 33 Perry Avenue, Attleboro, MA 02703 
o Contact: Sandy Varrieur- 508-455-6207 or svarrieur@amegoinc.org 

 

mailto:kjohnson@advancesonine.com
mailto:mbenoit@beaconservices.org
http://www.beaconservices.org/
http://www.bostonaba.com/
http://www.ablspartners.org/
mailto:info@mayinstitute.org
http://www.mayinstitute.org/
mailto:svarrieur@amegoinc.org
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RECURSOS DE SAÚDE/DENTAL/HIGIENE 
 
Recursos Medico/Cuidado de Saúde: 
 

• Recursos de Dificuldades de Alimentação: 
 O Hospital das Crianças do Programa de Disordem de Engolir  tem 
acesso em diagnostico e tratamento infantil, criança e crianças de idade  
escolar com uma variedade de problemas de alimentação e engolir.  

 

Programa de Problemas de Engolir do Hospital das Crianças 
9 Hope Avenue, Waltham, MA 
(617) 355-7727 

 
• Recursos de Uso de Banheiro:  

O Programa de Melhoramento de Evita do Hospital das Crianças (VIP) 
usa metodos não invasivos, incluindo biofeedback, para ajudar as 
crianças e suas familias a superar uma variedade de preocupações de 
problemas urinarios, incluindo a dificuldade de uso do banheiro, 
incoveniencias durante o dia e a noite e infecções de trato urinario 

Children’s Hospital, Boston   Children’s Hospital, Waltham 
300 Longwood Avenue, Boston, MA  9 Hope Avenue, Waltham, MA 
(617) 355-7796    (617) 355-7796 

 
• Recursos de Disordem de Dormir: 

O Centro de Pediatria de Disordem de Dormir do Hospital das Crianças 
acessa e trata uma variedade de problemas de dormir. Os especialista 
veem pacientes em Boston, Waltham, Lexington, Weymouth, e Peabody.  

 

   Children’s Hospital Center for Pediatric Sleep Disorders 
   (781) 216-2570 
 
 
Fornecedores Dental Especializados em Crianças com Necessidades Especiais:  
 

Children's Hospital Boston –Departamento Dentario 
300 Longwood Avenue,  Boston, MA   
Phone: 617-355-6571  
 
Franciscans Hospital for Children 
Departamento Dentario 
30 Warren St., Brighton, MA 
Phone: 617-254-3800 ext. 3790 
   
 
 
 
 
 

http://www.franciscanhospital.org/index.asp?menu=wp115200493829&page=wp1122200493724
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Lugares de Dental do Tufts Servindo Pessoas com Necessidades Especiais: 

 

Glavin Regional Center 
214 Lake St 
Shrewsbury, MA 01545   
(508) 845-9111 
 
Northwoods Medical Center   
2007 Bay St. #1 
Taunton, MA 02780 
(508) 880-2771 
 
Tufts Dental 
200 Trapelo Rd 
Waltham, MA 02452 
(781) 899-6020 
 
Wrentham Developmental Center   
131 Emerald St 
Wrentham, MA 02093 
(508) 384-3116 

  
        Pediatric Dental Healthcare 
        16 Washington St. 
        Plainville, MA 02762 
        (508) 695-2064 
 
 
Recurso de Visitas a Dentista e Cuidado Dental:  
O Fala Autismo tem colocado uma equipe com a Colgate e Philips-Sonicare para criar 
um guia dental gratuito e um video para fornecer dicas para melhoramento de higiene 
oral em casa, bem como informações sobre como os pais e profissionais pode fazer 
uma visita ao dentista com menos stress e mais produtividade. Esse recurso é gratuito 
e pode ser baixado no:  
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/dental-tool-kit 
 
 
Recursos de Corte de Cabelo:  
O Autismo Fala tem parceria com o Snip-its e Melmark New England para desenvolver 
um guia de treinamento de cortar cabelo para fornecer informações a familias e 
estilistas de como fazer a esperiencia de cortar o canelo mais positiva para crianças 
com autismo. Há também informações para familias e cuidadores sobre como preparer 
para um corte de cabelo, e um horario visual para ser baixado e usado para ajudar as 
crianças a entender os passos que envolvem a cortar o cabelo. Esse recurso é de 
graça e pode ser baixado no:  
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/tips-successful-haircuts 

http://www.tufts.edu/home/feature/?p=special_needs
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/dental-tool-kit
http://www.snipits.com/
http://www.melmarkne.org/
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/tips-successful-haircuts


 
 
 

11 
 

 
Locais do Snip-Its em MA:  
 

CANTON      FRAMINGHAM 
95 Washington Street     1 Worcester Road (Shoppers World) 
Canton, MA       Framingham, MA 
(781) 821-1900     (508) 370-0006 
 
CHESTNUT HILL     NORTH ATTLEBORO 
25 Boylston Street     429 S. Washington Street 
Chestnut Hill, MA     North Attleboro, MA 
(617) 566-7647     (508) 695-9900 
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SEGURANÇA EM CASA E NA COMUNIDADE 
 
Guia de Recurso de Segurança: 

• “Big Red Safety Toolkit” – Conjunto de Ferramenta de Segurança Grande 
Vermelho 
A Associação Nacional de Autismo tem desenvolvido um recurso gratuito para 
familias com crianças com autism quem tem risco de  vaguear longe de 
ambientes seguros, ou aqueles que o diagnostico pode interferir com a suas 
habilidades de reconhecer perigo e ficar seguro. A informação esta incluida no 
conjunto de ferramenta incluido uma Lista de Checar do Cuidador, Plano de 
Emergencia de Vaguear da Familia, formulario de Perfil de Responder Primario, 
exemplo de Historias Social, e uma lista de ferramentas acessiveis juntos com 
outros recursos. Esse conjunto de ferramentas pode ser baixado no :  
http://nationalautismassociation.org/docs/BigRedSafetyToolkit.pdf  

 
 

Produtos de Segurança: 
• SafetyNet pelo Lojack—sistema de rastreamento de GPS para individuos com 

risco de vaguear/sair correndo 
o http://www.lojack.com/People-at-Risk  
o *o departamento de policia da cidade deve der uma caixa de transmissão 

de GPS com o dispositivo para trabalhar. As comunidades locais que 
tenha a tecnologia disponivel inclui:  Ashland, Framingham, Franklin, 
Marlborough, Medfield, Medway, Natick, e Sherborn 
 

• KeepMeSafe ID bracelets—pulseiras com digitalização-habilitado para 
informações pessoais designado para esturantes com Autismo 

o http://www.keepmesafeid.com/about.php  
 

• Tattoos With A Purpose—tatuagens temporiais lavaveis com a identificação 
pessoal do estudante  (alternativa boa para estudantes que não usa a pulseira 
com identificação pessoal)  

o http://www.tattooswithapurpose.com/  
 
 

*Por favor visite o website do Autism Speaks – Fala Autismo para a lista complete dos 
produtos de segurança disponiveis para familias de crianças com autismo disabilidade 
desenvolvimentais relacionadas:  http://www.autismspeaks.org/family-
services/resource-library/safety-products  
 
 
 

http://nationalautismassociation.org/docs/BigRedSafetyToolkit.pdf
http://www.lojack.com/People-at-Risk
http://www.keepmesafeid.com/about.php
http://www.tattooswithapurpose.com/
http://www.autismspeaks.org/family-services/resource-library/safety-products
http://www.autismspeaks.org/family-services/resource-library/safety-products
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RECURSOS DE GRUPOS DE HABILIDADE SOCIAL 
 
 
Academy MetroWest, Natick, MA 
O Academy MetroWest tem como objetivo adotar o desenvolvimento de crianças geral 
criando um ambiente onde eles possam ser fisicamente ativo, construir auto-
confidencia e desenvolver habilidades sociais através de brincadeiras cooperativas e 
colaborativas fisicas. 
www.academymetrowest.com  
 
 
Barrett Family Wellness Center, Northboro, MA 
O Barrett Family Wellness Center foi fundado em bases de fornecimento de terapia e 
serviços de bem estar que enriquecer a vida. Os serviços incluem Terapia de Fala, 
Terapia Ocupacional e Linguagem Pragmatica & Grupos Sociais.  
www.barrettfamilywellness.com  
 
 
The Friendship Network for Children, Northborough, MA 
O Friendship Network para Children fornecem atividades de socialização terapeutica 
bem como  treinamento para pais para aumentar as interações da criança com amigos, 
familia e comunidade. Eles oferecem varios grupos semanais para crianças de 3 anos 
para cima com espectro de autismo ou com preocupações de aprendizagem social.   
www.networkforchildren.org  
 
 
Social Smart Kids, Westford, MA 
O Social Smart Kids é um web site designado para ajudar crianças a melhor suas 
habilidades sociais. Eles fornecem suporte online para crianças quem  são desafiadas 
por interações sociais. O site tem intensão de fornecer ajuda para crianças com todas 
habilidades e melhorar as suas habilidades sociais. O Social Smart Kids tmabém 
oferece Grupos de Habilidades Sociais para crianças de 7-10 anos de idade e 
adolescentes de 13-15 anos de idade, bem como acampamentos de verão para 
crianças de 4-6 e 7-12 anos de idade. 
www.SocialSmartKids.com    
 
 

Confidence Connections, Needham, MA 
A Confidence Connections usa principios  basicos de Analise de Comportamento 
Aplicado (ABA) para metas de habilidades sociais criando situações de motivação  e 
reforçando comportamento social positivo. 
www.confidenceconnection.org/  
 
 

 

http://www.academymetrowest.com/
http://www.barrettfamilywellness.com/
http://www.networkforchildren.org/
http://www.socialsmartkids.com/
http://www.confidenceconnection.org/
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LISTA DE RECURSOS DE ATIVIDADES RECREACIONAL 
 
ACEing para  Autismo 
Tennis adaptado para crianças com autismo 
Locais em  Wayland, MA e Weymouth, MA 
http://www.aceingautism.com/ 
 
Athletes 4 autism  
Programs de Tuturia de esportes 
http://theautismresearchfoundation.org/announcing-athletes-4-autism/ 
 
Autism Alliance of Metro west 
        Ginasio abre aos Domingos 
        http://www.autismalliance.org/sundaygym.htm  
 
        Discovery Museu: fechado ao publico, aberto para estudantes com autismo e suas familias 
        http://discoverymuseums.org/EspeciallyForMe  
 
        Filmes sensoriais amigaveis 
        https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films  
 
        Natação 
        http://www.autismalliance.org/servicesoffered.htm  
 
Minute Man Arc 
Atividades a tarde para idade de 7-21 anos 
http://www.minutemanarc.org/programs/family-services-recreation/minutekids-afterschool  
978-287-7936 
dheller@minutemanarc.org 
 
McKeon Dance and Gym 
Dança e lições de ginasio para estudantes com necessidades especiais 
3 Spaceway Ln, Hopedale, MA 
(508) 473-8166 
http://www.mckeondanceandgym.com/ 
 
Regal Cinemas  
Bilhete gratuito para acompanhante de filme com crianças que tem disabilidades 
*perguntar pelo serviços na hora da compra 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/NeedhamSEPAC/conversations/topics/1673  
 
Stretch What Matters Yoga 
Lições de Yoga privado e semi-privado para estudantes com necessidades especiais de idade  
6 para cima 
Natick, MA 
stretchwhatmatters.com 
 
Special Olympics 
http://www.specialolympicsma.org/ 
 
 
Therapeutic Horseback Riding 

http://www.aceingautism.com/
http://www.autismalliance.org/sundaygym.htm
http://discoverymuseums.org/EspeciallyForMe
https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films
http://www.autismalliance.org/servicesoffered.htm
http://www.minutemanarc.org/programs/family-services-recreation/minutekids-afterschool
mailto:dheller@minutemanarc.org
http://www.mckeondanceandgym.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/NeedhamSEPAC/conversations/topics/1673
http://stretchwhatmatters.com/
http://www.specialolympicsma.org/


 
 
 

15 
 

Breezy Hill, Holliston, MA  
Donna Kramer, Owner  
(508) 429-6626 
www.bhfhorses.com  
 
Love Lane- Programa de Andar à Cavalo para Crianças com Necessidades Especiais 
40 Baker Bridge Rd, Lincoln, MA 
(781) 259-1177 
http://www.lovelane.org/ 
 
TOPSoccer 
Programas de futebol adaptativo 
Local de participação da comunidade inclui: King Philip região (Norfolk, Plainville, Wrentham), 
Newton, Norwood, Wellesley,  
http://www.mayouthsoccer.org/topsoccer.aspx  
 
YMCA 
Lição de natação para crianças com necessidades especiais 
Locais que servem essas lições inclui Marlborough, Needham, Newton, Waltham 
http://nationalautismassociation.org/resources/autism-safety-facts/swimming-instructions/  
 
Mt. Wachusett, MA 
Programa adaptatico de Esquiar 
https://www.wachusett.com/SkiSBSchool/DailyLessons/AdaptiveLessons/tabid/163/Default.aspx  
 
Loon Mountain, NH 
Programa adaptatico de Esquiar 
http://www.loonmtn.com/info/winter/adaptive.aspx  
 
Ability PLUS  
Esquiar adaptativo, snowboarding, e programas de esportas disponiveis no Mount Snow, VT, e 
Mount Washington Valley, NH 
http://www.abilityplus.org/  
 
Senseability Gym 
Salas de ginasticas e horas abertas de serviços de para ginasticas para estudantes com 
necessidades especiais 
8 Charlesview Road #4 
Hopedale, MA 
http://www.senseabilitygym.com/ 
 
 
 
 
*Por favor cheque o departamento de recreação da sua cidade para programas adaptativos e 
inclusivo da estação disponiveis em adição a lista acima 

http://www.bhfhorses.com/
http://www.lovelane.org/
http://www.mayouthsoccer.org/topsoccer.aspx
http://nationalautismassociation.org/resources/autism-safety-facts/swimming-instructions/
https://www.wachusett.com/SkiSBSchool/DailyLessons/AdaptiveLessons/tabid/163/Default.aspx
http://www.loonmtn.com/info/winter/adaptive.aspx
http://www.abilityplus.org/
http://www.senseabilitygym.com/


 
 
 

16 
 

PARENT TRAINING RESOURCES 
 
 
Autism Internet Modules  
Autism Internet Modules (AIM) is designed to provide high-quality information and 
professional development for anyone who supports, instructs, works with, or lives with 
someone with autism. Each module guides you through case studies, instructional 
videos, pre- and post-assessments, a glossary, and much more. AIM modules are 
available at no cost. If you would like to receive credit for your time on AIM, certificate 
and credit options are available for a fee. 
http://www.autisminternetmodules.org/  
 
 
Discovering Behavioral Interventions: A Parent’s Interactive Guide to Applied 
Behavioral Analysis 
Developed by UMASS Medical School’s Kennedy Shriver Center, this is a self-paced, 
10-module learning guide that uses real-life situations to help inform parent decision-
making and provides a comprehensive understanding of Applied Behavior Analysis 
(ABA). The course is available through a subscription-based service called 
UDiscovering, an online learning platform offering products and tools to help parents 
and professionals caring for people with intellectual and developmental disabilities. 
http://www.udiscovering.org/news/2013/05/03/umass-medical-school-creates-online-
resource-parents-children-autism  
 
 

 

 

  

 

 
 
 

http://www.autisminternetmodules.org/
http://www.udiscovering.org/news/2013/05/03/umass-medical-school-creates-online-resource-parents-children-autism
http://www.udiscovering.org/news/2013/05/03/umass-medical-school-creates-online-resource-parents-children-autism

