
 
Escolas Públicas de Framingham 
Suportes de recursos para famílias durante o fechamento devido ao Corona 
vírus 
 
Enquanto as escolas estão fechadas, as famílias podem precisar de ajuda de agências comunitárias. 
Abaixo, por favor, veja uma variedade de suportes locais de Framingham. 
 

Se você precisar 
de: 

Contato: 

Alimento/Refeições  Escolas Públicas de Framingham 
A partir de 18 de março, o Departamento de Serviços Alimentares (Department 
of Food Services) da FPS vai preparar os cafés da manhã e almoços para os 
alunos. As famílias poderão dirigir até as escolas (ver abaixo), onde serão 
atendidas por um membro da equipe do Food Service. Pessoas a pé também são 
bem-vindas. Cada criança em idade escolar que estiver presente receberá um 
almoço para esse dia e um café da manhã para a manhã seguinte, por cada 
visita. Segunda à sexta das 10h às 13h. Contato: 508-626-9109 
 
Locais de coleta: 

● Cameron Middle School - 215 Elm Street, Framingham 
● Barbieri Elementary School - 100 Dudley Road, Framingham  
● Fuller Middle School - 31 Flagg Drive, Framingham  
● Woodrow Wilson Elementary School - 169 Leland Street, Framingham 

 
 

Folheto de distribuição de alimentos em inglês 
Folheto de distribuição de alimentos em espanhol 
Folheto de distribuição de alimentos em português  
 
DANIEL’S TABLE 
A partir de terça-feira, 17 de março, o programa Daniel’s Table estará aberto e 
distribuindo alimentos para quem precisar. Terças e sextas das 13:00 às 15:00, 
quarta-feira 17:00 - 19:00 Local de coleta 10 Pearl Street, Framingham. Contato 
508-405-0769. 
 
PROJECT BREAD 
Se você estiver precisando de alimentos, entre em contato com o Project 
Bread pelo telefone 1-800-645-8333. 
 
UNITED WAY OF TRI-COUNTY - PEARL STREET CUPBOARD & CAFE AT PARK 
O programa United Way vai estar aberto para quem precisar. Segunda, quarta, 
sexta-feira; 9:00 – 13:00 (segunda, quarta, sexta-feira), 17:30 – 19:00 
(quarta-feira).  Local para buscar 46 Park Street, Framingham. Contato 
508-370-4921 e 774-200-3556. 
 
A PLACE TO TURN  

https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10116&PageID=1
https://drive.google.com/file/d/1HskHZOQ-a1WZn4byc2S7_mITD4Let7oz/view
https://drive.google.com/file/d/1HfsxG7o1-2RUKVYDttnM7DvZ_NUooCmb/view


 

Aberto a todos os residentes da área MetroWest por encaminhamento. O 
programa. Terça e quinta-feira- 9:30 - 12:30.. Local para buscar 99 Hartford 
Street, Natick MA. Contato 508-655-8868 
 
Para obter informações adicionais sobre recursos alimentares, visite o website 
City of Framingham 
** Para as famílias que tem dificuldade em acessar os sites de distribuição de 
alimentos, a equipe de suporte adiciona nomes de alunos a um arquivo de google 
doc gerenciado por Jacob Hanson. Por favor, inclua o nome do aluno, endereço, 
número de telefone e se os serviços de tradução são necessários, número total de 
pessoas em casa, na escola e a pessoa fazendo o encaminhamento.  

Moradia e suportes 
relacionados a isso 

● Abrigos: O sistema de abrigos ainda está funcionando, mas os escritórios 
locais podem estar fechados. Os pedidos de abrigo devem ser feitos pelo 
telefone 1-866-584-0653. 

● Serviços Jurídicos MetroWest: Está aceitando clientes novos entre as 
10:00 às 13:00 (segunda, quarta, sexta) e das 14:00 às 16:00 (terça e quinta). 
Ligue para o escritório no 508-620-1830 e você será direcionado para onde 
ir. 

● Centro de Recursos Familiares: Atualmente, ainda funciona, mas apenas 
por agendamento. Ligue para (508) 270-4313 para marcar hora. 

● TEMPO Centro de Recursos para Jovens Adultos: Permanece aberto, 
mas atualmente está aceitando visitantes apenas por agendamento. O 
TEMPO atende jovens de 16 a 24 anos e conta com lavanderias, chuveiros, 
acesso ao computador e pode deixar comida para quem precisa. Ligue 
para (508) 879-1424 para marcar hora. 

● Departamento de Serviços Transitórios (DTA): Auxilia indivíduos e 
famílias de baixa renda a atender às necessidades básicas, melhorar sua 
qualidade de vida e alcançar a autossuficiência econômica a longo prazo. 
O programa DTA está aberto para ajudar com assistência econômica 
direta (benefícios financeiros) e assistência com alimentos (benefícios 
SNAP), mas os escritórios estão fechados. O Telefone de Ajuda DTA é (877) 
382-2363 e está disponível de 8:00 - 16:45 PM  (segunda a sexta-feira). 

 
Envie um e-mail para Jacob Hanson no jhanson@framingham.k12.ma.us para 
ajuda, se necessário 
 

Creche emergencial ● MetroWest YMCA: está oferecendo serviços de creche para trabalhadores 
essenciais, se houver necessidade.  Clique aqui para mais informações. 

Perguntas ou 
preocupações 
sobre o Corona 
vírus 

● Se você tem sintomas leves de resfriado ou gripe, recomenda-se que você 
fique em casa, descanse e pratique o distanciamento social. 

● Se você tiver sintomas de resfriado ou gripe, ligue para o médico clínico 
geral. Se você não tem um médico seu ainda, considere visitar um centro 
de atendimento de urgência local. Aqui estão alguns centros de 
atendimento de urgência:  

o Carewell Urgent Care, 50 Worcester Rd #3, Framingham: (508) 861-7375 
o ConvenientMD Urgent Care, 236 Cochituate Rd, Framingham: (774) 

244-3227 

https://www.framinghamma.gov/CivicAlerts.aspx?AID=2025
mailto:jhanson@framingham.k12.ma.us
https://www.metrowestymca.org/regional-education/covid-19-emergency-childcare


 

o Natick Urgent Care, 4 Mercer Rd, Natick: (508) 318-4466 
o Partners Urgent Care, 219 North Main St, Natick: (774) 231-1977 
o AFC Urgent Care Natick, 945 Worcester St, Natick: (508) 650-6208 
● O Estado lançou numero de telefone de ajuda 2-1-1 estadual em todo o 

estado para que os moradores obtenham informações atualizadas sobre 
prevenção, testes e encaminhamentos para assistência local. Quem discar 
2-1-1 vai ouvir um menu automatizado de opções. Depois, poderá apertar 
2-6 para corona vírus ou visitar o website www.mass211.org. 

● Ligue para o Framingham Board of Health local: (508)-532-5470 
● Ligue para o Department of Public Health, Epidemiology de Massachusetts 

(617) 983-6800  
 
Folha de informações do CDC se você estiver doente: Inglês e Espanhol 

Suporte para 
Saúde Mental  

Wayside Youth & Family Support Network 
A Wayside continua fornecendo uma gama de serviços, incluindo 
aconselhamento, serviços de emergência psiquiátrica (PES) e grupos de apoio. 
Por favor, clique no link 
Wayside Youth & Family Support Network para maiores informações. 
Suporte para Crises  
Ajuda com Emergência Psiquiátrica (Advocates Psychiatric Emergency Services 
/PES)  508-872-3333 
Pessoal para advogar em seu favor (Advocates) 1-800-640-5432 
Prevenção de Suicídio (National Suicide Prevention Lifeline) 1-800-273-8255 
Telefone para deficientes auditivos (TYY) 1-800-799-4889 
The Trevor Project (LGBTQ) 1-866-488-7386  
Samaritanos 1-877-870-4673 (conversar ou mensagem de texto) 
Programa contra violência (Voices Against Violence) 1-800-593-1125 
Ligue para conversar 1-508-532-2255 ou mande mensagem de texto para 741741 

Recursos para 
conversar sobre 
COVID-19 com as 
crianças   

As crianças procuram orientação para os adultos em tempos estressantes. A 
forma como administramos nossos próprios medos e preocupações quando as 
crianças estão presentes pode influenciar sua mentalidade e suas reações. 
Dentro do máximo possível, quando nós, como adultos, projetamos calma e 
confiança na frente das crianças, ajuda a reduzir suas ansiedades. Muitas 
crianças acham confortante saber que há comportamentos dentro de seu 
controle para diminuir o risco de contrair o COVID-19. 

● Mantenha-se calmo e capaz de confortar as crianças  

● Esteja a disposição quando necessário  

● Monitore o que a criança tem acesso na televisão e mídias sociais 

● Mantenha uma rotina normal na medida do possível 

● Seja honesto e preciso 

● Conheça os sintomas do COVID-19 

http://www.mass211.org/
https://www.framinghamma.gov/290/Public-Health
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aOAmop9F_aOe0XyCqDr1F-YhJtiASC6XenzpOB2GLD4/edit?usp=sharing
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1


 

● Revise e mostre as práticas básicas de higiene e estilo de vida saudável para 
proteção 

Lembre-se de manter as explicações apropriadas para a idade 

● As crianças do ensino fundamental precisam de informações simples e breves 
que devem equilibrar os fatos do COVID-19 com garantias adequadas de que 
suas escolas e casas estão seguras e que os adultos estão lá para ajudá-los a 
mantê-los saudáveis e a cuidar deles se ficarem doentes. Dê exemplos simples 
dos passos que as pessoas tomam todos os dias para parar os germes e 
manter-se saudável, como lavar as mãos. Use linguagem como "os adultos estão 
trabalhando duro para mantê-lo seguro". 

● As crianças do ensino fundamental I e II vão fazer mais perguntas sobre se 
elas realmente estão seguras e o que acontecerá se o COVID-19 vier à sua escola 
ou comunidade. Eles podem precisar de ajuda para separar a realidade do boato 
e da fantasia. Fale sobre os esforços dos líderes escolares e comunitários para 
evitar que os germes se espalhem. 

● Estudantes do ensino fundamental II e ensino médio podem discutir o assunto 
de forma mais aprofundada (semelhante a adultos) e podem ser encaminhados 
diretamente para fontes apropriadas de fatos do COVID-19. Forneça informações 
honestas, precisas e factuais sobre o status atual do COVID-19. Ter esse 
conhecimento pode ajudá-los a ter um senso de controle.  

Recursos em inglês 
● Talking to Children About COVID-19- A Parent Resource: NASP 
● Managing Reactions to the Corona vírus: Riverside Trauma Center 
● How to Talk to Children about the Corona vírus: Harvard Medical School 
● Parent/Caregiver Guide to Helping Families Cope With the Corona vírus 

Disease 2019: The National Child Traumatic Stress Network   
● How to talk to Your Kids About COVID-19- Parent Tips and Advice: PBS Kids 
● Just for Kids, A Comic Exploring the New Corona vírus: NPR 
● Autism Speaks Resource 

 
Recursos em espanhol 
● Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Corona vírus) Un recurso para padres: 

NASP  
● Guía de ayuda para padres y cuidadores para ayudar a las famílias a 

enfrentar la enfermedad Corona vírus 2019 (COVID-19): NCTSN  
 
Recursos em português  
● Como cuidar das reações do vírus corona: Riverside Trauma Network 
● Como Falar Com as Crianças Sobre o COVID-19 (Corona vírus) Um Manual 

para os Pais: NASP  
● Como cuidar de sua saúde comportamental: DICAS PARA LIDAR COM 

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DURANTE UM SURTO DE UMA DOENÇA 
CONTAGIOSA: AFASTAMENTO SOCIAL, QUARENTENA E ISOLAMENTO: 
SAMHSA 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
http://riversidetraumacenter.org/wp-content/uploads/2020/03/Managing-Reactions-to-the-Coronavirus.pdf?fbclid=IwAR006DoUSn1mgkIto9ojyBMzpQ87gkte7NLbhjT6lQS1Dg3nbH_xL3haFsk
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/1622/NCTSN%20Caregiver%20Guide%20to%20Helping%20Families%20Cope%20with%20COVID-19.pdf
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/1622/NCTSN%20Caregiver%20Guide%20to%20Helping%20Families%20Cope%20with%20COVID-19.pdf
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR0pZCn6vDyxvQr4Gn8XTX9NDdJ4Mbaxs9l2d2E8YJBo-4TIREPjgyvsRtw
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/flu_teaching_story_final%20%281%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XCy4Gw-bFhZX6DkRw7tV4TA3j2VyTszy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XCy4Gw-bFhZX6DkRw7tV4TA3j2VyTszy/view?usp=sharing
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://drive.google.com/file/d/132d2LDEOl7dCPYwwG4US-MZ0UjUolWTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GUaK3wJORJwk6yavhLBM5KvWaqL-7zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GUaK3wJORJwk6yavhLBM5KvWaqL-7zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f


 

● Guia aos pais/cuidadores para auxiliar as famílias a lidarem com a doença 
coronavírus 2019 (COVID-19): NCTSN 

● Todo mundo fica doente às vezes: Autism Speaks 

Recursos para dar 
suporte a saúde 
mental, social e 
emocional das 
crianças  

● Supporting Your Children's Social Emotional and Mental Health During   
       the COVID-19 Pandemic 
● Free SEL Activities and Practices (via Greater Good in Education) 
● Homeschool Plan: Novak Education 

Medidas 
preventivas: 
distanciamento 
social  

● Distanciamento social é a prática de aumentar deliberadamente o espaço 
físico entre as pessoas para evitar a propagação de doenças. Ficar pelo 
menos 1,80 m de distância de outras pessoas diminui suas chances de 
pegar o COVID-19. 

● O distanciamento social no contexto das crianças em idade escolar seria: 
o Não ter brincadeiras entre crianças, festas infantis, ter 

famílias/amigos visitando uns aos outros nas casas e 
apartamentos. Precisamos tentar criar distância entre cada família 
e entre os indivíduos. Mesmo se você escolher apenas um amigo 
para te visitar, você está criando novos links e possibilidades para o 
tipo de transmissão que todos esses fechamentos de eventos 
escolares/trabalho/público estão tentando impedir. 

o Os sintomas do corona vírus levam de quatro a cinco dias para se 
manifestarem.. Alguém que vem ao seu encontro parecendo estar 
bem pode estar transmitindo o vírus. 

○ Compartilhar comida é particularmente arriscado — e não deve ser feito fora 
da família ou com quem vive com você habitualmente. 
 
Recursos em inglês  
● Tips for Social Distancing, Quarantine, and Isolation During an Infectious 

Disease Outbreak: SAMHSA  
● Mental Health and Coping During COVID-19: CDC  

 
Recursos em espanhol  
● Cómo cuidar de su salud conductual: CONSEJOS PARA LIDIAR CON MEDIDAS 

DE PRECAUCIÓN DURANTE UN BROTE DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA: 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CUARENTENA Y AISLAMIENTO: SAMHSA  

● Distanciamiento Social 
 
Recursos em português 

● Distanciamento Social 

Medidas 
Preventivas: 
Recomendações do 
CDC para proteger 
sua família   
 

Você pode praticar hábitos saudáveis em casa para ajudar a proteger contra a 
propagação do COVID-19: 
● Tossir ou espirrar em um lenço de papel ou no cotovelo. Se espirrar ou tossir 
em um lenço de papel, jogue-o no lixo imediatamente. 
● Mantenha as mãos fora da boca, nariz e olhos. Isso ajudará a manter os 
germes fora do seu corpo. 
● Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Siga estes 
cinco passos — molhar, fazer espuma (fazer bolhas), esfregar (uma mão na 

https://drive.google.com/file/d/1c3LPC64vz4VMFViaTLiWY5HqL9TnGoeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3LPC64vz4VMFViaTLiWY5HqL9TnGoeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nW94bk0Niaa_poxJikfsK3a4l6lfQwPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZIGgx9VqMJvC0-incv1GIYzDFOp4Sm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZIGgx9VqMJvC0-incv1GIYzDFOp4Sm/view?usp=sharing
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11&duration=17&sort=rating
https://www.novakeducation.com/novak-homeschool-plan-coronavirus-2020/
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://octo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/Social-Distancing-SPANISH.png
https://drive.google.com/file/d/1Fz1pdyx8goEi7ufTB8WdTXS6iRZrmGLN/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html


 

outra), enxaguar e secar. Você pode cantar a música "Feliz Aniversário" por duas 
vezes enquanto lava as mãos. 
● Se não tiver água e sabão, use produto que desinfete as mãos. 
● Mantenha tudo limpo. Crianças mais velhas podem ajudar os adultos em casa 
a limpar as coisas que mais tocamos, como mesas, maçanetas, interruptores de 
luz e controles remotos.  
 
Para obter mais informações, visite o site do CDC: inglês e espanhol 
 

 
 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document, LUCCA 03/21/2020 PORTUGUESE 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq-sp.html

