
Guia de Recursos para a 
Primeira Infância

• Escolha da Creche
• Programas de Creche & Pré-escolas

• Preparando Seu Filho para o Kindergarten
• Recursos úteis da comunidade

A Aliança da Primeira Infância de Framingham (Early  Childhood Alliance of 
Framingham) é financiada pelo de Departamento de Educação Básica de 

Massachusetts e pela subvenção do Cuidado Coordenado de Engajamento da 
Família e da Comunidade (Care Coordinated Family and Community 

Engagement), administrada pelas Escolas Públicas de Framingham, e 
gentilmente apoiada por parceiros da comunidade.



6 meses

12 meses (1 ano)

18 meses (1 ano e meio)

2 anos

3 anos

4 anos

Imita sons

Começa a se 
sentar sem apoio

Gosta de brincar 
com os outros, 
especialmente 
com os pais

Junta as vogais ao 
balbuciar (“ah”, 
“eh”, “oh”)

Responde 
ao próprio  
nome

Fica 
empolgado 
com 
outras 
crianças

Fala frases com 
2-4 palavras

Segue 
orientações 
simples
Chuta uma bola

Aponta para coisas ou 
fotos quando elas são 
nomeadas

Copia adultos e amigos 
(como correr quando 
outras crianças correm)

Escala bem 

Tem conversas 
usando 2-3 
frases 

Brinca de faz-de-
conta com 
bonecas, animais 
e pessoas

Mostra 
afeto pelos 
amigos 
sem 
estímulo 

Responde a 
solicitações 
simples faladas

Imita gestos

Se apoia para 
ficar em pé

Faz gestos simples como 
mexer a cabeça em sinal 
negativo ou dar “tchau”

Diz 
“papai” e 
“mamãe”

Do 
hospital 

para casa

Sabe para que servem 
coisas simples; por exemplo, 
telefone, escova, colher

Brinca de faz-de-
conta simples

Fala diversas 
palavras isoladas

Aponta para 
mostrar coisas 
interessantes 
para os outros 

Anda 
sozinho

Pula de um pé só e fica 
de pé em um pé só por 2 
segundos
Brinca  cooperativamente

Desenha uma 
pessoa com 2-4 
partes do corpo 

Prefere brincar 
com outras 
crianças a brincar 
sozinho

Conta 
histórias

Estou com 5 anos!
Bem-vindo(a) ao jardim de infância!

Essas são algumas das muitas etapas importantes a buscar. Para mais listas completas por idade, visite 
www.cdc.gov/ActEarly ou ligue para 1-800-CDC-INFO.

O desenvolvimento da primeira infância do seu Filho é uma jornada
Marque as etapas que seu filho já alcançou e compartilhe o progresso com o médico a cada consulta.



Recursos Durante Sua Jornada
O que fazer, aonde ir e passos úteis ao longo do caminho.

• Obstetra/Ginecologista
• Pediatra
• WIC
• Enfermeiro Visitante
• Healthy Families

• Federação Biblioteca para  
Crianças com Necessidades  
Especiais

• Aliança da Primeira Infância de 
Framingham

• Intervenção Precoce 0-3

6-12 meses

• Assistência Financeira 
para Creche

• Atividades  
enriquecedoras

• Biblioteca Pública de 
Framingham

Paradas Comuns ao Longo da Estrada
Lugares em Framingham que podem desempenhar papeis chave no seu caminho da aprendizagem 

e do seu(sua) filho(a).

12-18 meses

1 1/2 - 2 anos

2-3 anos

• Grupos que brincam, 
aprendem e crescem juntos

• Programas de Educação da 
Primeira Infância (creche)

• Intervenção Precoce 
• Healthy Families
• Atividades enriquecedoras

• Grupos que brincam, 
aprendem e crescem juntos

• ParentChild + Visita  
domiciliar

• Programa de Educação da 
primeira infância (creche)

• Intervenção precoce
• Healthy Families
• Atividades enriquecedoras 

• Grupos que brincam, 
aprendem e crescem juntos

• ParentChild + Visitas  
Domiciliares

• Programas de Educação da 
Primeira Infância (creche)

• Healthy Families
• Atividades enriquecedoras

• Grupos que brincam, 
aprendem e crescem juntos

• Programas pré-escolares
• Programas de Educação da 

Primeira Infância (Creche)
• B.L.O.C.K.S. Preschool 

- seleção da pré-escola 
(quando ocorre a transição 
da intervenção precoce 
para a Educação Especial)

• Grupos que brincam, 
aprendem e crescem juntos

• Programas Pre K
• Parceiros para Aprendizes 

da Primeira Infância (PEL)
• B.L.O.C.K.S. Preschool 

- seleção da pré-escola 
(quando ocorre a transição 
da intervenção precoce 
para a Educação Especial)

3-4 anos

Consulte o Guia de Recursos para a Primeira Infância para mais recursos da infância em nossa comunidade.

Siga lendo para mais detalhes!
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Introdução

1

Nossa visão é uma comunidade receptiva para famílias e profissionais que 
forneçam recursos abrangentes e apoio para o crescimento e 

desenvolvimento saudáveis de nossas crianças.

As crianças dependem de cuidadores educadores para enriquecer seu ambiente com atividades que 
cultivem o aprendizado precoce. As primeiras experiências essenciais são aquelas de empoderamen-
to, orgulho e amor pela exploração que faz com que as crianças tenham vontade de descobrir con-
forme crescem. 

A Aliança da Primeira Infância de Framingham encoraja você a levar quanto tempo quiser para fazer 
sua própria exploração ao considerar um ambiente de aprendizagem precoce. Um de nossos obje-
tivos é fazer com que o processo de seleção da creche seja menos sobrecarregado e mais eficiente. 
Esperamos que a informação nessas páginas sejam uma ferramenta útil e que a escolha que você 
fizer forme a base para muitos anos bem-sucedidos de aprendizagem. 

Outra prioridade ECAF é dar aos educadores da primeira infância oportunidades de fazer network e 
melhorar seus programas. Nosso dedicado Conselho consiste em diretores, educadores, pais e inter-
mediários da comunidade que orientam a Aliança no desenvolvimento e implementação de iniciativas 
que fortalecerão a entrega dos serviços para jovens crianças e suas famílias. 

Nós da Aliança da Primeira Infância de Framingham estamos orgulhosos de fazer com que o cuidado 
de crianças de qualidade seja mais acessível. Ficamos felizes em conversar sobre como você pode 
buscar um ambiente de aprendizagem precoce de qualidade!



NOSSA 
HISTÓRIA

• 1993 – O Departamento de 
Educação de Massachusetts 
apresentou o programa de 
subvenção Parceira Comunitária 
para Crianças (CPC, na sigla em 
inglês) para o apoio de  
comunidades locais em seus 
esforços de desenvolver  
programas abrangentes e 
serviços para crianças de 3 
a 5 anos. Em Framingham, o 
programa era conhecido como 
Central da Família. 

• 2001- foram recebidos  
fundos para a implementação do 
Programa Parent-Child Home 
(PCHP, na sigla em inglês),  
agora conhecido como  
ParentChild+, um programa 
nacionalmente conhecido de 
alfabetização de domiciliar.

• 2005 – o Departamento da 
Primeira Educação e Cuidado 
(EEC, na sigla em inglês) foi 
estabelecido e o programa CPC 
tornou-se de responsabilidade 
da nova agência. 

• 2009 – O EEC iniciou um esforço 
de consolidação ao trazer os  
antigos programas de  
primeira infância do CPC, 
serviços e fluxos de fundos em 
conjunto para dar-lhe o novo 
nome Subsídio da Família  
Coordenada e Envolvimento da 
Comunidade (CFCE, na sigla em 
inglês). O CFCE de Framingham, 
sob os auspícios das Escolas 
Públicas de Framingham, lançou 
uma iniciativa em colaboração 
com os parceiros da  
comunidade, educadores da 
primeira infância e famílias para 
identificar e responder às  
necessidades da comunidade da 
primeira infância sob a  
recentemente formada Aliança 
da Primeira Infância de  
Framingham (ECAF).

• Fornecemos um ponto de  
entrada para Recursos e 
Serviços para ajudar famílias a 
identificar Programas de  
Educação da Primeira Infância e 
Apoios da Comunidade

• Patrocinamos a assinatura da  
alfabetização precoce  
“Brinquem, Aprendam e 
Cresçam Juntos”

• Asseguramos Educação da 
Primeira Infância de qualidade 
através do Desenvolvimento 
Profissional para Educadores da 
Primeira Infância 

• Colaboramos com os Programas 
de Apoio e Educação das Família 
como Home Visiting (Visitas 
Domiciliares) e Supportive  
Services (Serviços de Apoio)

• Oferecemos visitas domiciliares 
através do ParentChild+

• Orientamos atividades do  
Kindergarten e Transição de  
Educação Especial em  
colaboração com o Welcome 
Center

• Temos um Centro de Recursos 
com Acesso à internet

• Promovemos Esforços  
Ativistas Comunitários que são 
responsáveis pelas atuais  
necessidades das crianças do 
pré-natal até os 8 anos de idade

• Trabalhos com a comunidade 
para patrocinar as Atividades 
Enriquecedoras da Primeira 
Infância 

• Estabelecemos Parcerias  
Híbridas Comunitárias para 
apoiar a comunidade da Primeira 
Infância 

Nossa Visão é uma comunidade 
receptiva para famílias e 
profissionais que forneça recursos 
abrangentes e apoio para o 
crescimento saudável e 
desenvolvimento de nossas 
crianças.

Nossa Missão é promover e apoiar 
o crescimento e desenvolvimento 
saudáveis de crianças do pré-natal 
aos 8 anos fortalecendo famílias e 
defendendo experiências de alta 
qualidade. 

A Aliança cumpre sua missão 
garantindo acesso a:

1. Experiências de  
Aprendizagem Precoce para  
crianças do pré-natal aos 8  
anos

2. Atividades de Idade Escolar
3. Recursos e Informações da  

Primeira Infância 
4. Apoio às Famílias e Educação
5. Desenvolvimento Profissional 

para Educadores da Primeira 
Infância 

6. Defesa Comunitária de  
Assuntos da Primeira Infância

7. Apoios de transição de casa  
para a escola, intervenção  
precoce, pré-escola,  
kindergarten, educação especial 
e tempo extraescolar. 

8. Oportunidades de Liderança 
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Panorama
O QUE 

FAZEMOS
NOSSA VISÃO 

E MISSÃO
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Sobre Nossa Organização e Programas
A Aliança da Primeira Infância de Frammingham é uma colaboração de defensores 

da comunidade que acreditam na e promovem ativamente a primeira educação.

Aliança da Primeira Infância de Framingham (ECAF)
Trabalha em conjunto com os programas abaixo, assim como com um Conselho de Liderança 
dedicado, em benefício da Comunidade da Primeira Infância, para avaliar as necessidades da 
comunidade e assegurar a coordenação dos serviços.

Programa Coordenado de Engajameno da Família e da Comunidade (CFCE)
Patrocina a assinatura da alfabetização precoce “Brinquem, Aprendam e Cresçam Juntos” para a 
educação e apoio das famílias, recursos e comissões, idade escola e atividades de transição para 
famílias com crianças do pré-natal aos 8 anos.   

ParentChild+ Possibilidades Equalitárias desde o começo
Um programa de alfabetização nacionalmente reconhecido que fornece visitas domiciliares para 
trazer atividades de alfabetização a famílias com crianças de 18 meses a 3 anos de idade.

Serviços de Apoio ao Educador e Servidor 
Oferece aos diretores e educadores de primeira infância acesso a oportunidades de 
desenvolvimento profissional pelas quais eles podem receber, compartilhar e trocar informações 
através de uma variedade de meios como: um Coletivo de Diretores, email e redes de apoio entre 
colegas, trocas de currículos, palestrantes convidados, e comunicação contínua que fornece 
conexões com a comunidade, recursos regionais e estatais.

Informações de contato:
Early Childhood Alliance of Framingham

Framingham, MA 01702
508-782-6932

jcohen@framingham.k12.ma.us
http://www.framingham.k12.ma.us/Page/2587



4

Tipos de Programas de Educação da Primeira 
Infância

Localizados no Centro Creche familiar Outros Programas 
AutorizadosOs centros atendem as crianças 

em meio período ou integral em 
grupos ou salas de crianças. As 
crianças geralmente são 
agrupadas por idade:

• Bebês: do nascimento aos 2 
anos e 9 meses de idade

• Creche-escolas, Pré-escolas 
e Pré-K: 2 anos e 9 meses ao 
kindergarten   

• Iniciação / Domicílio: de três 
anos ao Pré-K cujas famílias 
recebem assistência públi-
ca, crianças portadoras de 
deficiência e famílias de baixa 
renda

A creche familiar é feita na 
residência do servidor. As 
crianças em um ambiente de 
creche familiar podem variar de 
idade, de bebês à idade escolar 
e os programas podem servir no 
máximo de seis a dez crianças 
(com um assistente adicional).

Alguns servidores da Creche 
Familiar fazem parte de um 
Sistema de Creche Familiar, que 
fornece apoio adicional para os 
servidores e famílias.

A EEC também autoriza pro-
gramas que são isentos de 
licença, como os Programas de 
Pré-escola da Escola Pública.

Para descobrir se sua Escola 
Pública local oferece um pro-
grama de primeira infância, ligue 
para nossa escola pública local 
ou visite o site do Departamento 
de Educação: 
www.profiles.doe.mass.edu

Informações de Licença
Licenciamentos estaduais e mais

Procure pela Licença da ECC
A Licença da ECC significa que:
• Os programas devem ser saudáveis, seguros e oferecer atividades que ajudem seu filho a crescer e se 

desenvolver. 
• Os servidores têm treinamentos em primeiros socorros e certificados em Ressuscitação Cardiopulmonar
• Os servidores têm treinamento especializado no desenvolvimento infantil e implementação de currículo.
• Todos os funcionários passam por uma verificação de antecedentes criminais.
• Os programas devem manter proporções adequadas entre professores e alunos. 

Para ver o regulamento da licença da EEC e exigências de professores e servidores, por favor acesse: 
www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-education-and-care

A licença estadual atual para todos esses programas será publicada em uma locação proeminente, então pro-
cure pela licença. Você também pode ver um credenciamento adicional e nacionalmente reconhecido no local 
da Associação Nacional para a Educação de Crianças Pequenas (NAEYC, na sigla em inglês), ou da Associação 
Nacional da Creche Familiar (NAFCC, na sigla em inglês).

Para saber mais sobre essas agências de credenciamento, visite seus sites:
Associação Nacional para a Educação de Crianças Pequenas: www.naeyc.org
Associação Nacional da Creche Familiar: www.nafcc.org
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“Trabalho de casa” da família
Passo 1: Pense nas suas 
opções

Passo 2: Comece Sua 
Pesquisa Cedo 

Passo 3: Pense na sua agenda 

Passo 4: Considere sua 
situação financeira

Passo 5: Comunique-se com 
os cuidadores

Você é quem melhor conheceu seu filho. Faça uma 
lista de suas necessidades e de como ele ficaria 
mais satisfeito. Isto pode lhe ajudar a tomar uma 
decisão a respeito do ambiente mais apropriado 
para seu filho. Você tem muitas opções, tais como:

Centros de creche são programas de primeira 
educação onde seu filho está em um ambiente 
de grupo com crianças da mesma idade e 
diversos servidores de creche.

A creche familiar, onde seu filho ica na casa de 
alguém e a idade das crianças pode variar.

Cuidado familiar, quando um servidor de creche 
vai à sua casa e cuida do seu filho.

Creches ou pré-escolas em que seu filho fica 
em um grupo que geralmente não dura o ano 
todo ou não é em período integral e tem 
atividades educacionais planejadas. 

Se possível, comece a visitar ambientes de 
educação infantil antes do tempo. Peça para ver 
a licença do servidor para operar, saúde escrita, 
segurança e procedimentos de segurança, 
qualificações e requisitos dos funcionários, 
incluindo Primeiros Socorros/ Ressuscitação 
Cardiopulmonar, verificações de antecedentes 
criminais e proporção crianças/funcionários. 
Depois de peneirar suas escolhas, planeje uma 
visita com o seu filho e veja se ele se sente 
confortável e como interage com as outras 
crianças e servidores.

Certifique-se de que o ambiente da creche 
satisfaça as necessidades da sua agenda, se é 
facilmente acessível para você, seja qual for o 
meio de transporte que você usa, e é uma 
localização conveniente para o trabalho ou a casa.

Certifique-se de que o ambiente que você 
escolher fornece cuidado de qualidade que seja 
acessível para você. Entenda o calendário anual, a 
programação da mensalidade e penalidade caso 
você precise se mudar ou deixar o servidor. Não 
deixe necessariamente que sua situação afete 
sua escolha. Há programas como o Child Care 
Resources, Inc. (www.sevenhills.org) que podem 
ajudar você a pagar pela creche ou lhe dar um 
cupom. Você pode acessar https://www.mass.
gov/orgs/executive-office-of-education para 
encontrar sua agência local de recurso para 
educação e referências e perguntar a respeito da 
ajuda financeira. 

Não tenha medo de fazer muitas perguntas, afinal, 
o cuidador que você escolher vai cuidar de alguém 
muito importante para você. É importante se 
comunicar com servidores de creches a respeito 
de seu filho. Faça com que eles saibam da 
personalidade da criança, do que ela gosta ou não 
gosta, necessidades médicas, hábitos de 
alimentação e sono e outras informações que os 
ajudarão a conhecer e interagir com ela. 
Certifique-se de entrar em contato com eles 
regularmente para perguntar como o seu filho 
interage com outras crianças, como ele se 
comporta e o que está fazendo.
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Visitas e entrevistas
PELO QUE PROCURAR NA SUA VISITA:

POSSÍVEIS PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA COM OS 
POTENCIAIS PROVEDORES DE CUIDADO INFANTIL:

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

6

A licença da ECC!

Espaço limpo e acolhedor.

Você consegue imaginar seu filho 
aprendendo e se divertindo.

O nível das atividades do programa 
corresponde à personalidade do(a) 
seu(sua) filho(a)

Política de gerenciamento do 
comportamento do programa é 
compatível com sua filosofia parental. 

A rotina diária inclui brincadeiras dentro 
e fora do prédio e uma mistura de 
atividades ativas e quietas. 

Professores são qualificados para 
trabalhar com crianças e são calorosos e 
receptivos.

Lanchinhos e refeições são nutritivos e 
bem equilibrados.

Se os pais são convidados a 
desempenhar um papel ativo.

Os funcionários envolvem as crianças 
nas atividades e conversas. 

 Livros e brinquedos correspondem à 
idade das crianças.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

O seu programa tem a licença 
EEC ou é isento da licença?

Vocês têm outras credenciais 
como a da Associação 
Nacional para a Educação de 
Crianças Pequenas (National 
Association for the Education 
of Young Children) ou da 
Associação Nacional de 
Creches Familiares (National 
Association of Family Child 
Care)?

Qual a sua formação e 
experiência educationais?

Você tem um Certificado de 
Bacharel em Desenvolvimento 
Infantil (Child Development 
Associate Certificate - CDA) ou 
algum diploma relacionado à 
primeira infância?

Você tem vagas abertas? 

Qual o horário de 
funcionamento?

Quais as idades das outras 
crianças em cujo grupo meu 
filho estaria?

Qual é a proporção de adultos 
para crianças?

Há feriados ou outras datas em 
que o programa fecha?

Vocês oferecem meio período 
ou horários flexíveis?

Qual o plano de cuidados 
no caso de o cuidador ficar 
doente?

Quais atividades meu filho 
experimentaria?

Como vocês acomodarão 
meu filho com 
necessidades especiais?

Qual é o regulamento 
quando uma criança fica 
doente?

Vocês têm uma política de 
disciplina escrita?

Que tipo de atividades são 
fornecidas dentro e fora da 
sala de aula?
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Preparando seu filho para a pré-escola 
Começar a pré-escola é um dos muitos marcos empolgantes da infância. No entanto, pode também 

ser uma época estressante tanto para os pais quanto para os filhos, especialmente se for a 
primeira vez que seu filho vai para a escola. Se você fizer alguns passos para preparar você mesmo e 
seu filho para esta nova experiência, você pode aliviar um pouco da ansiedade que vocês podem ter 

em relação ao início da pré-escola.

Prepare seu filho com cuidado

Mantenha todos calmos

Faça uma visita

Conheça outros pré-estudantes

Entre numa rotina

Use livros para se preparar

Comece a preparar seu filho ao menos uma 
semana antes de começar a deixá-lo na creche. 
Veja se consegue levar a criança para visitas 
curtas algumas vezes antes de ele começar a 
programação da pré-escola. Fale com seu 
filho sobre as atividades que ele fará, e onde na 
agenda, por exemplo, depois de uma soneca ou 
do almoço, você o buscará. Permita um pouco 
mais de tempo ao deixar a criança na escola nas 
primeiras semanas, caso ele ou ela tenha 
dificuldade em se despedir. Mesmo que seu filho 
esteja chateado, é importante que ele saiba que 
você está partindo em vezes de fugindo quando 
ele estiver distraído. Desenvolva e pratique uma 
rotina para se preparar para ir embora para que 
nem você nem a criança fiquem estressados 
durante a manhã.

É natural que o seu filho expresse medo e 
ansiedade em relação a ir para a pré-escola e 
que você fique nervoso também. Converse com 
seu filho sobre a ida à pré-escola e o que ele 
ou ela fará lá. Se você tiver filhos mais velhos, 
filhos ou amigos ou sobrinhos e sobrinhas, peça 
que eles compartilhem suas histórias com seu 
quase-pré-estudante. Tente fazer com que 
essas conversas sejam casuais para que seu 
filho não se sinta intimidado ou sobrecarregado.

Descubra se a pré-escola do seu filho tem um 
dia de visitas ou de orientação para pais e filhos. 
Essa é uma oportunidade para você conversar 
com os professores sobre a pré-escola, 
atividades diárias e qualquer outra coisa a 
respeito da qual você possa ter perguntas, 
e para que a criança tenha a experiência da 
pré-escola com você presente. 

Se possível, organize uma ou duas festinhas com 
crianças que estarão na sala da pré-escola do(a) 
seu (sua) filho(a). Você talvez já conheça famílias 
com crianças da mesma idade que a sua, ou pode 
conhecer algumas ao visitar a escola. Você 
também pode perguntar à pré-escola se há 
quaisquer famílias perto de você ou que também 
sejam novas na escola. Desta forma, nem todo 
rosto na sala será estranho quando seu filhofor 
para a pré-escola no primeiro dia, e você pode 
encontrar outros pais com quem compartilhar 
experiências.

Comece a ajustar os horários de refeições e sono 
do seu filho paulatinamente nas semanas 
anteriores ao primeiro dia de pré-escola. Isto 
pode ajudar a suavizar a transição e deixa-lo mais 
confortável quando a escola finalmente começar 
e você tenha de sair em determinada hora. Você 
pode até criar um horário durante a semana, 
semelhante àquele que seu filho vai ter na 
pré-escola, para deixá-lo familiarizado com a 
estrutura de mudança de atividades e ter horário 
certo para o almoço, lanche, soneca etc. 

Inclua alguns livros de criança sobre o primeiro dia 
de escola junto a outros livros que você e seu filho 
leem juntos. Isto dará à criança a oportunidade de 
fazer perguntas e expressar quaisquer medos que 
ela possa ter. Você pode pedir recomendações 
aos professores ou ao bibliotecário na biblioteca 
pública.
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Preparando Seu Filho para a Pré-escola
Pratique se despedir Dê tempo ao tempo 
Crie uma “rotina de despedida” com seu filho 
antes do primeiro dia de escola e fale a 
respeito do que vai acontecer. Isto pode ser algo 
tão simples quanto um beijo ou um abraço, um 
aperto secreto de mão, ou uma maneira especial 
de se despedir. Quando for a hora de você partir, 
faça questão de dizer adeus mesmo que possa 
ser difícil para vocês dois. Sair de fininho da sala 
quando seu filho não estiver olhando fará com 
que a transição seja muito mais difícil para ele e 
ele poderá ficar assustado e aborrecido quando 
perceber que você se foi.

Separe bastante tempo no primeiro dia para 
chegar à escolar e se preparar para passar algum 
tempo na sala com seu filho. Algumas 
pré-escolas até pedem que os pais fiquem na 
sala no primeiro dia com seus filhos, ou ao menos 
uma parte do dia. Espere alguns altos e baixos 
nas primeiras semanas de escola conforme seu 
filho se ajusta. Até as crianças podem ter dias 
ruins.

Agradecimento ao Departamento de Primeira Educação e Cuidado de Massachussetts (EEC) e trechos de 
Um Trabalho Difícil, uma marca do Fundo Fiduciário das Crianças de Massachussetts, por dar permissão para 
replicar informações de “Escolhendo a Creche”, “Tipos de Creche”, “Preparando seu filho para a pré-escola” e 

“Preparando Seu Filho para o Kindergarten” para este manual.

Sobre Nossos Educadores da Primeira 
Infância

A ECAF tem o orgulho de fornecer às famílias uma abrangente lista local de oportunidades de 
educação da primeira infância de alta qualidade em uma variedade de ambientes que atendem às 
necessidades individuais da criança e da filosofia da família para cada primeira aprendizagem. Os 
servidores de creches em centros e em casas de família dedicam-se para alcançar o mais recente das 
melhores práticas listandas no campo da primeira infância e da Associação Nacional para a Educação 
de Crianças Pequenas (NAEYC). Alguns dos servidores listados aqui já receberam credenciais além 
dos requisitos para a licença estadual e merecem o reconhecimento por sua dedicação em manter os 
rigorosos padrões para obter essas credenciais.

Damos atenção especial àqueles programas de primeira educação que vão além dos padrões de 
licença da ECC. Estes programas demonstram um compromisso com os objetivos da ECAF através 
de suas conquistas de credenciamento NAYEC e contínua participação ativa e suporte ao Coletivo de 
Diretor e do Conselho da ECAF. Preste atenção à logo da NAYEC ao fazer sua pesquisa. 

Nós patrocinamos eventos educacionais e acesso a atividades de desenvolvimento profissional para 
enriquecer a comunidade da primeira infância. Estes parceiros valiosos fornecem qualificações em 
relação à orientação da direção do campo de aprendizagem precoce para que possamos permanecer 
nos modernizando no desenvolvimento do currículo, melhores práticas padrão, oportunidades de 
crescimento profissional para educadores e mais. Seus esforços colaborativos apoiam a missão da 
ECAF de dar a TODAS as crianças uma experiência de aprendizado de qualidade. Temos sorte em 
ter esses educadores que nos dão um verdadeiro pulso das necessidades da comunidade de primeira 
infância, a fim de desehar programas de aprendizagem precoce ágeis para nossas crianças e famílias.
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Programas de Creches e Pré-Escolas 
localizadas em centros – Framingham

Centros da Primeira Infância onde seu (sua) filho (a) está em um conjunto de grupos com crianças da 
mesma idade e diversos servidores cuidadores.

Alguns programas aceitam os vouchers da ajuda financeira EEC para o cuidado infantil.

A Aliança da Primeira Infância não apoia quaisquer programas. Nosso propósito é fornecer apenas 
informações educacionais e sobre recursos.

 Para uma lista abrangentes de programas, visite: www.eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch

B.L.O.C.K.S Preschool
Atende idades: 3 anos - 5 anos
29 Upper Joclyn Ave., 
Framingham
508-788-2380
www.framingham.k12.ma.us/
blocks.cfm

Circle of Friends
Atende idades: 8 semanas - 6 
anos 
61 Nicholas Rd., Framingham
508-877-2593
www.cofps.org

Framingham Centre 
Nursery School
Atende idades: 2 anos - Pre-K 
24 Vernon St., Framingham
508-875-8260
www.fcnsma.org

First Circle Learning
Atende idades: 15 meses - 5 
anos
27 Cherry St., Framingham
508-875-4215
www.firstcirclelearning.com

Framingham State 
University Centers for 
Early Childhood Education
Atende a idades: 2 anos e 9 
meses - 5 anos
www.framingham.edu/
the-fsu-difference/cen-
ters-and-institutes/cen-
ters-for-early-childhood-educa-
tion/index

Early Childhood Center
2 Church St., Framingham
508-626-4084

Jeanne M. Canelli Child 
Development Lab
100 State St., Hemenway Hall 
106, Framingham
508-626-4739

Kiddie Academy
Atende a idades: Bebês – 6 anos
1292 Worcester Rd., 
Framingham
508-270-2700
www.kiddieacademy.com/fram-
ingham

KinderCare at Work
Atende a idades: 6 semanas-8 
anos
770 Cochituate Rd, Framingham
508-390-2700
www.kindercare.com

KinderCare Learning 
Center
Atende a idades: 6 semanas-5 
anos
73 Harrington Rd., Framingham
508-877-7383
www.kindercare.com/our-cen-
ters/framingham/ma/300689/

Little Acorns Children’s 
Center 
Atende a idades: 2 meses – 5 
anos
300 Pleasant St., Framingham
508-470-6330
www.littleacornschildrenscenter.
com

Little Footprints in the 
Sand
Atende a idades: 3 meses – 6 
anos
89 Bethany Rd., Framingham
508-875-5777



Loving Nest
Atende a idades: 2.9 anos – 5 
anos
562 Waverly St., Framingham
508-309-6729
www.lovingnestpreschool.com

MetroWest YMCA Early 
Childhood Center
Atende a idades: 15 meses – 6 
anos
282 Old Connecticut Path, 
Framingham
508-879-4420 (ext. 251)
www.metrowestymca.org/
programs/early-learning-cen-
ter-framingham-branch
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Programas de Creches e Pré-Escolas 
localizadas em centros – Framingham

Centros da Primeira Infância onde seu (sua) filho (a) está em um conjunto de grupos com crianças da 
mesma idade e diversos servidores cuidadores.

Alguns programas aceitam os vouchers da ajuda financeira EEC para o cuidado infantil.

A Aliança da Primeira Infância não apoia quaisquer programas. Nosso propósito é fornecer apenas 
informações educacionais e sobre recursos.

 Para uma lista abrangentes de programas, visite: www.eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch

Mountainside Children’s 
Center
Atende a idades: Infants - 5 
anos
100 Pennsylvania Ave., 
Framingham
508-820-9300
www.mountainsideschool.org

Over the Rainbow
Atende a idades: Infants - 6 
anos
76 Salem End Rd., Framingham
508-877-9237
www.overtherainbownursery-
school.com

Shining Stars Preschool
Atende a idades: 2 anos 9 
meses - 5 anos
214 Concord St., Framingham
508-848-2402
www.shiningstarspreschool.org

Plymouth House Nursery 
School
Atende a idades: 2 anos - 5 
anos
87 Edgell Rd., Framingham
508-875-1001
www.plymouthhousenursery-
school.com

Suburban Child
Atende a idades: 18 wks - 14 
anos
10 Roxanna St., Framingham
508-879-6544
suburbanchild.org

Summit Montessori
Atende a idades: 18 meses - 5 
anos
283 Pleasant St., Framingham
508-872-3630
www.summitmontessori.org

Staples Child Care-Bright 
Horizons
Atende a idades: Infant - 5 anos
600 Staples Dr., Framingham
508-253-0555
centers.brighthorizons.com/sta-
ples

SMOC Child Care and 
Head Start
Atende a idades: Infant - 5th 
Grade
12 Roxanna St., Framingham
General: 508-620-2373
Intake: 508-820-8380
www.smoc.org 
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Cronograma dos servidores localizados nos 
Centros de Framingham

Nome do servidor
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B.L.O.C.K.S. Preschool X X X X X

Circle of Friends X X X X X X X X

Early Childhood Center 
@ Framingham State

X X X X X

First Circle Learning X X X X X X

Framingham Centre 
Nursery School

X X X X X X X

Framingham State Child 
Development Lab

X X X

Kiddie Academy X X X X X X X X

KinderCare Learning 
Center

X X X X X X X X X X

Little Acorns X X X X X X

Little Footprints in the Sand X X X X X X X

Loving Nest X X X

Metrowest YMCA Early Learning 
Center

X X X X

Mountainside Children’s Center X X X X

Over the Rainbow X X X X X X X X

Plymouth House Nursery School X X X X

Shining Stars Preschool X X X X X X X

SMOC Child Care and 
Head Start

X X X X X X

Staples Child Care / 
Bright Horizons

X X X X

Suburban Child X X X X X X X X

Summit Montessori X X X X X X X



Child Care Resources 
799 West Boylston Street, Worcester
508-856-7930
www.sevenhills.org
Agência local de recursos e referência de 
cuidados infantis. Fornece informações sobre 
vagas, creches para crianças com deficiência, 
taxas/assistência financeira e materiais escritos 
sobre avaliação de programas.

Department of Early Education and Care
51 Sleeper St., 4th Floor, Boston
617-988-6600
www.mass.gov/edu/government/depart-
ments-and-boards/department-of-early-educa-
tion-and-care
Agência de licenciamento de Programas de 
Creche. Buscador de provedores de creches por 
cidade.
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Prestadores de Serviço de Creche Familiar
Nas creches familiares, o seu filho fica na casa de alguém e as crianças podem variar de idade. 

Devido à extensa lista de prestadores localizados em casas de família, esta publicação só é capaz de 
lhe fornecer informações de contato para encontrar uma lista abrangente de creches familiares.
A Aliança da Primeira Infância não endossa nenhum dos programas. Nosso propósito é fornecer 

apenas informações sobre educação e recursos.
 

Para uma lista abrangente de programas, visite: 
www.eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch

Child Development and Education 
Family Child Care
Headquarters:
10 Cabot Road, Suite 201, Medford
781-393-5100
Region 2 Location: 
354 West Boylston Street, Suite 112, West 
Boylston
508-852-5020
Um Sistema de Cuidados com a Criança da 
Família sob contrato com o Departamento de 
Primeira Educação e Cuidado de Massachusetts 
(“EEC”) para fornecer apoio e assistência a 
educadores de cuidados com crianças, às 
crianças e às famílias. Esta agência organiza 
serviços de cuidados com crianças, de bebês a 
crianças em idade escolar.

SMOC Child Care and Head Start
12 Roxanna St., Framingham
General: 508-620-2373
Intake: 508-820-8380
www.smoc.org 
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Preparando seu (sua) filho(a) para a pré-escola
Começar a pré-escola é um dos muitos marcos empolgantes da infância. No entanto, pode também 
ser uma época estressante tanto para os pais quanto para os filhos, especialmente se for a primeira 
vez que seu (sua) filho(a) vai para a escola. Se você fizer alguns passos para preparar você mesmo e 

seu (sua) filho (a) para esta nova experiência, você pode aliviar um pouco da ansiedade e dar à 
escolaridade do (a) seu (sua) filho (a) um ótimo início!

Comece a conversa cedo

Faça uma visita

Conheça outros 
pré-estudantes

Entre numa rotina 

Pratique atividades rotineiras

Dê tempo ao tempo

Comece a falar sobre o kindergarten algumas 
semanas antes que a escola comece. Conte 
a seu(sua) filho(a) todas as coisas positivas e 
empolgantes sobre o kindergarten, mas também 
o/a escute e responda suas perguntas. 
Certifique-se de escutar emoções como 
excitação, medo, ansiedade e confusão. Dê 
respostas às suas perguntas, mas também o/a 
conforte e tranquilize-o(a) para ajudá-lo(a) a se 
sentir mais confiante em relação à ida ao 
kindergarten.

Descubra se a pré-escola do seu filho tem um 
dia de visitas ou de orientação para pais e filhos. 
Essa é uma oportunidade para você conversar 
com os professores sobre a pré-escola, 
atividades diárias e qualquer outra coisa a 
respeito da qual você possa ter perguntas, 
e para que a criança tenha a experiência da 
pré-escola com você presente.

Se possível, organize uma ou duas festinhas 
com crianças que estarão na sala da pré-escola 
do(a) seu (sua) filho(a). Você talvez já conheça 
famílias com crianças da mesma idade que a 
sua, ou pode conhecer algumas ao visitar a 
escola. Você também pode perguntar à 
pré-escola se há quaisquer famílias perto de 
você ou que também sejam novas na escola. 
Desta forma, nem todo rosto na sala será 
estranho quando seu (sua) filho(a) for para a 
pré-escola no primeiro dia, e você pode 
encontrar outros pais com quem compartilhar 
experiências.

Comece a ajustar os horários de refeições e sono 
do(a) seu (sua) filho(a) vagarosamente nas 
semanas anteriores ao primeiro dia de pré-escola. 
Isto pode ajudar a suavizar a transição e 
deixa-lo(a) mais confortável quando a escola 
finalmente começar e você tenha de sair em 
determinada hora. Você pode até criar um horário 
durante a semana, semelhante àquele que seu 
(sua) filho(a) vai ter na pré-escola, para 
deixa-lo(a) familiarizado(a) com a estrutura de 
mudança de atividades e ter horário certo para o 
almoço, lanche, soneca etc. 

Se seu (sua) filho (a) nunca foi à escola antes, 
pode haver algumas coisas que você queira 
praticar com ele/ela nas semanas anteriores ao 
kindergarten. Se você não tem certeza de que 
seu (sua) filho(a) pode fazer coisas como usar o 
banheiro sozinho(a), tirar e colocar seus sapatos, 
ou por seu casaco, você pode querer fazer essas 
coisas com ele/ela. Pergunte ao(s) professor(es) da 
classe o que se espera que seu(sua) filho(a) faça, 
e avise-lhe(s) se há algo com que ele/ela tenha 
dificuldades.

Separe bastante tempo no primeiro dia para 
chegar à escolar e se preparar para passar algum 
tempo na sala com seu (sua) filho(a). Algumas 
pré-escolas até pedem que os pais fiquem na sala 
no primeiro dia com seus filhos, ou ao menos uma 
parte do dia. Espere alguns altos e baixos nas 
primeiras semanas de escola conforme seu(sua) 
filho(a) se ajusta. 
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Escolas Públicas de Framingham
www.framingham.k12.ma.us

Informações de contato:
Escritório do Superintendente ................................................................................................... 508-626-9117
Registro de Estudante (Welcome Center) ............................................................................. 508-424-3420
Departamento de Educação Especial ..................................................................................... 508-626-9123
Escritório do Compromisso com a Igualdade, Diversidade e Comunidade ................. 508-626-6878
Transporte ....................................................................................................................................... 508-626-9179

Primeira Educação:
Aliança da Primeira Infância ...................................................................................................... 508-782-6932
Pré-Escola B.L.O.C.K.S. ................................................................................................................ 508-788-2380
Parceiros pelos Aprendizes Precoces ..................................................................................... 508-782-6898

Escolas fundamental I
Barbieri 508-626-9187

Brophy 508-626-9158

Dunning 508-626-9155

Harmony Grove 508-626-9164

Hemenway 508-626-9149

King 508-782-7201

McCarthy 508-626-9161

Potter Road 508-626-9110

Stapleton 508-626-9143

Escolas fundamental II
Cameron 508-879-2290

Fuller 508-620-4956

Walsh 508-626-9180

McAuliffe Charter School 508-879-9000

Ensino Médio
Framingham High School 508-620-4963

FHS- Thayer Campus 508-626-9191

Joseph P. Keefe Technical School 508-416-2100

Boys & Girls Club of 
Metrowest
25 Clinton St., Framingham 
508-620-7145
www.bgcmetrowest.org

Explorers
O programa interno 
extraescolar Fundamental I das 
Escolas Públicas de 
Framingham.
508-782-6887
www.pscrd.org

Tempo Extraescolar
Hoops and Homework
Two Locations:
9 Pusan Rd., Framingham
12 Interfaith Terrace, 
Framingham
508-380-1196
www.info@hoopsandhome-
workinc.com

Metrowest YMCA 
Framingham
280 Old Connecticut Path, 
Framingham
508-879-4420
www.metrowestymca.org

Suburban Child
10 Roxanna St., Framingham
508-879-6544
suburbanchild.org

SMOC
12 Roxanna St., Framingham
508-620-2373
www.smoc.org 



Mapa das Escolas Fundamental I
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A Place To Turn
99 Hartford St. Rear, Natick
508-655-8868
www.aplacetoturn-natick.org
Os serviços incluem: alimentos 
e roupas de emergência para 
indivíduos e famílias.

Advocates Incorporated

16

Recursos Úteis da Comunidade

Daniel’s Table
10 Pearl St., Framingham
508-405-0769
www.danielstable.org

Framingham Housing 
Authority
1 John J. Brady Dr., Framingham
508-879-7562
www.framha.org
Assistência habitacional para 
famílias,veteranos, idosos e
congregados, Seção 8, e 
programa de reabilitação 
habitacional.

Pearl Street Cupboard 
and Café
46 Park St., Framingham
888-811-3291
www.uwotc.org/pearl

Parental Stress Hotline
800-632-8188

Cidade de Framingham
Prefeitura de Framingham - Memorial Building, 150 Concord Street. City Offices, Nevins Hall

www.framinghamma.gov

Números Importantes
EMERGÊNCIA ......................................................................................................................911
Centro de Controle de Envenenamentos .......................................................................800-682-9211
Linha 211 de Informação & Referência de Massachusetts ........................................1-877-211-6277
.................................................................................................................................................www.mass211.org

Assistência Emergencial / Intervenção de Crise

1881 Worcester Rd., 
Framingham
508-628-6300
www.advocates.org
Atender as necessidades das 
pessoas e famílias que 
enfrentam diversos desafios da 
vida por meio de 
aconselhamento, apoio 
residencial e domiciliar, 
assistência escolar e judicial.

Advocates Psychiatric 
Emergency Services (PES)
Local: 508-872-3333
General: 1-800-640-5432
Uma equipe fornece serviços 
móveis de intervenção de crise 
para indivíduos e famílias de 
todas as idades.

Metrowest Harvest Food 
Bank
300 Howard St., Framingham
508-788-3663
Assistência alimentar 
emergencial.

South Middlesex 
Opportunity Council
7 Bishop St., Framingham
508-788-3663
www.smoc.org
Agência de serviço social
com serviços de saúde 
comportamental, serviços de 
abuso de substâncias, 
intervenção em crises, 
programas de justiça 
criminal/reinserção, emprego/
educação de adultos, assistência 
financeira/ combustível, 
assistência à habitação.



MassHealth ............................................................................................................800-841-2900
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Recursos Úteis da Comunidade
Saúde

Saúde Odontológica ............................................................................................800-207-5019

Edward M. Kennedy Community Health Center

Os clientes do MassHealth podem receber assistência para serviços de transporte para serviços de 
saúde.

354 Waverly Street, Framingham ................................................................................................... 508-852-1805
Departamento de Optometria
72 Union Ave., Framingham ..........................................................................................508-852-1805 ext. 1765
Clínica Odontológica
32 Concord St., Framingham .........................................................................................508-852-1805 ext. 1115
www.kennedychc.org

Latino Health Insurance Program
88 Waverly St., Framingham ............................................................................................................ 508-875-1237
www.lhiprogram.org
Presta assistência solicitando seguro de saúde através do Health Connector, oferece serviços 
médicos preventivos para pessoas sem seguro ou com cobertura insuficiente; fornece educação em 
saúde para a comunidade e coordenação de serviços para idosos e outros adultos.

Metro West Medical Center
Clínica Pediátrica
115 Lincoln St., Framingham ............................................................................................................ 508-383-1000

MA Lead Programa de Prevenção ao Envenenamento ...............................800-532-9571

SMOC Serviços de Saúde Comportamental (BHS)
7 Bishop St., Framingham ................................................................................................................. 508-879-2250
www.smoc.org/behavioral-health-services.php
O SMOC BHS fornece serviços de estabilização familiar, bem como serviços ambulatoriais de saúde 
mental e terapia domiciliar para crianças, famílias e adultos. O SMOC tem capacidade linguística para 
atender famílias que falam espanhol, português e outros idiomas.

Visiting Nurse Association (VNA)
55 West St., Walpole .......................................................................................................................... 508-653-3081
www.natickvna.org

WIC Program de Nutrição
7 Bishop St., Framingham ................................................................................................................. 508-620-1445
www.mass.gov/wic
Fornece educação nutricional e de saúde, alimentação saudável e outros serviços gratuitos para 
famílias qualificadas.

Segurança de bebês e crianças / RCP
American Red Cross Century Health Systems
209 W. Central St., Suite 311, Natick ............................................................................................ 508-595-3700
www.centuryhealth.org
RCP adulto/pediátrico e Primeiros Socorros.
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Metrowest Regional Transit Authority (formerly LIFT)
15 Blandin Ave., Framingham .......................................................................................................... 508-935-2222
www.mwrta.com 
Serviço local de ônibus com horários programados em Framingham com conexões para Natick 
Neighborhood Bus e outras cidades vizinhas.

Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)
10 Park Plaza, Boston ......................................................................................................................... 800-392-6100
www.mbta.com

Early Childhood Alliance - Coordinated Family and Community Engagement (CFCE)

Framingham Adult English As A Second Language + Program
19 Flagg Dr., Framingham ................................................................................................................. 508-626-4282
www.faesl.org
Turmas de inglês em seis níveis. Aulas para GED (diploma de Ensino Médio), cidadania e mais. 
Turmas novas iniciam em setembro e janeiro. Todas as aulas são gratuitas. Vagas determinadas por 
sorteio.
Biblioteca Pública de Framingham
Prédio Principal
49 Lexington St., Framingham ......................................................................................................... 508-532-5570
Prédio McAuliffe
746 Water St., Framingham ............................................................................................................. 508-532-5636
www.framinghamlibrary.org

Transportes

Programas de Alfabetização

19 Flagg Dr., Framingham ................................................................................................................. 508-782-6932
www.framingham.k12.ma.us/Domain/72
Grupos de Alfabetização Precoce “Play Learn and Grow Together, educação e suporte familiar, 
recurso e encaminhamento, preparação para escola e atividades de transição para famílias com 
crianças pequenas, do pré-natal aos 8 anos.

ParentChild+
19 Flagg Dr., Framingham ................................................................................................................. 508-782-6932
www.framingham.k12.ma.us/Domain/72
Programa de alfabetização precoce e preparação para a escola, com visitas domiciliares, para 
crianças entre 18 meses e 3 anos.

Joan Brack Adult Learning Center
7 Bishop St., Framingham ................................................................................................................. 508-620-2677
www.smoc.org/joan-brack-adult-learning-center.php
Oferece aulas gratuitas de GED (diploma de Ensino Médio) e inglês como segunda língua para adultos.

Literacy Unlimited
49 Lexington St., Framingham ......................................................................................................... 508-532-5574
www.framinghamlibrary.org/literacy/our-program/
Tutorias individuais de educação básica, leitura, escrita, GED (diploma de Ensino Médio) e inglês como 
segunda língua.
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Community Kangaroo
www.communitykangaroo.com
Inscreva-se para receber a newsletter semanal gratuita e se conectar a atividades para toda a família!

Departmento de Serviços para Crianças e Familias
300 Howard St., Framingham .......................................................................................................... 508-424-0100
www.mass.gov/dcf
Apoio familiar, prevenção de abuso infantil e intervenção em crises.
Departamento de Assistência Transitória

Jewish Family Service of Metrowest 
475 Franklin St., Suite 101, Framingham ..................................................................................... 508-875-3100
www.jfsmw.org
Os serviços incluem: adoção, assistência a idosos, assistência à cidadania, educação/apoio aos pais e 
assistência alimentar.

Serviços de Apoio à Família

300 Howard St., Framingham .......................................................................................................... 508-661-6600
www.mass.gov/dta
Os serviços incluem: assistência alimentar/nutricional, auxílio para busca de emprego e assistência 
financeira.

Healthy Families of Framingham
375 Fortune Blvd., Milford ................................................................................................................. 508-482-5939
www.criterionchild.com/index.php/programs/newborn-home-visiting
Visita domiciliar, apoio familiar e educação sobre o desenvolvimento infantil desde o pré-natal até os 
3 anos, para pais de primeira viagem com 20 anos ou menos.

Metrowest Legal Services
63 Fountain St., Suite 304, Framingham ...................................................................................... 508-620-1830
www.mwlegal.org
Serviços jurídicos civis gratuitos para pessoas qualificadas, especialmente em relação a habitação, 
governo, benefícios governamentais e violência doméstica.

Parents Helping Parents
108 Water St., Watertown ............................................................................................................... 800-882-1250
www.parentshelpingparents.org

Pelham Life Long Learning Center
103 Second St., Framingham ........................................................................................................... 508-879-5484
www.pelhamlearningcenter.org
Oferece uma variedade de programas para crianças, jovens e adultos, incluindo ajuda com lição de 
casa, programas para jovens, serviços de informação e referência e muito mais.

Social Security Administration
100 Concord St., Framingham ......................................................................................................... 508-875-5047
................................................................................................................................................................1-800-772-1213
Administração de programas previdenciários e seguros previdenciários; emissão de números de 
identificação de segurança social (SSN).
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United Way of Massachusetts Tri-County
46 Park St. # 2, Framingham ............................................................................................................ 508-872-3291
www.uwotc.org
Apoia as famílias por meio de iniciativas de saúde, educação, renda e necessidades básicas que 
incluem: MASS 211, Centros de Distribuição e Banco de Alimentos.

The Freedman Center for Child and Family Development

Criterion-Middlesex Early Intervention (Intervenção Precoce)
651 Franklin St., Framingham .......................................................................................................... 508-620-1442
www.criterionchild.com/index.php/programs/early-intervention/26
Realiza triagem para atrasos de desenvolvimento em crianças menores de 3 anos e fornece serviços 
em casa e no próprio local em um ambiente de grupo. Coberto por seguro de saúde. Os pais podem 
fazer o encaminhamento.

Serviços de Apoio à Família

1 Wells Ave., Newton ......................................................................................................................... 617-332-3666
www.mspp.edu/freedman
Fornece educação familiar para crianças pequenas, famílias e educadores. Serviço de referência.

Wayside Youth & Family Support Network
88 Lincoln St., Framingham .............................................................................................................. 508-620-0010
www.waysideyouth.org
Oferece programas de grupos de apoio à família e muito mais no Family Resource Center.

Federation for Children with Special Needs (Federação para Crianças com 
Necessidades Especiais)
The Schrafft Center
529 Main St., Suite 1M3 Boston, ..................................................................................................... 617-236-7210
.................................................................................................................................................................... 800-331-0688
www.fcsn.org
Uma organização que trabalha com pais e outras organizações de pais para ajudar crianças com 
necessidades especiais e suas famílias. Oferece vários workshops gratuitos para pais.

South Bay Early Childhood
1 Grant St., Framingham .................................................................................................................... 508-834-3100
www.southbaycommunityservices.com/services/early-childhood-servicesc
Oferece serviços de Intervenção Precoce para crianças de até 3 anos. Os serviços estão disponíveis 
em domicílio e no local.

Special Education Parent Advisory Council- F-SEPAC (Conselho Consultivo de Pais 
da Educação Especial)
Veja o site da Framingham Public Schools: .......................................................www.framingham.k12.ma.us 

Serviços de Necessidades Especiais

Special Needs Advocacy Network (Rede de Advocacy de Necessidades Especiais)
P.O. Box 269, Natick ............................................................................................................................ 508-655-7999
www.spanmass.org
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Framingham State University
100 State St., Framingham ............................................................................................................... 508-626-1220
www.framingham.edu

A Framingham State University oferece cursos de 
graduação de 4 anos e pós-graduação.

Joseph P. Keefe Technical High School

Regis College
235 Wellesley St., Weston ................................................................................................................ 781-768-7000
www.regiscollege.edu

Muitos programas de graduação são oferecidos nos 
níveis de associado, bacharelado, mestrado e doutorado, 
e EAD.

Universidades / Faculdades / Educação Continuada

750 Winter St., Framingham ............................................................................................................ 508-416-2100
www.keefetech.org

Aulas noturnas de educação de adultos, natação recreativa, 
exploração de carreira no verão e acampamentos esportivos.

MassBay Community College
19 Flagg Dr., Framingham ................................................................................................................. 508-270-4000
 www.massbay.edu

MassBay oferece vários programas de estudo, como 
graduações de 2 anos, programas de certificação e 
educação corporativa e comunitária.
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ātac downtown art + music
160 Hollis St., Framingham ................................................................................................. 508-405-ARTS(2787)
atac160.org
Apresentações musicais e teatrais e exposições de arte.

Brazilian American Center (BRACE)
560 Waverly St., Framingham ......................................................................................................... 508-628-0360
 www.brazilianamericancenter.org
Educação, programas culturais, esportes, artes e serviços para imigrantes.*Aberto apenas das 18h 
às 21h.

Concerts on the Green
Town Common - Edgell Rd., Framingham
Todas as sextas-feiras, às 18h30, de junho a agosto. Concertos ao vivo gratuitos ao ar livre 
(incluindo swing, rock, jazz, etc.). Compre comida lá ou traga de casa – incentivamos piqueniques. 
Traga cobertores e/ou cadeiras para sentar.

Atividades Recreativas e Culturais

Chris Walsh Center for Educators and Families of MetroWest
Framingham State University, 100 State St., Framingham ..................................................... 508-626-4050
www.framingham.edu
Educação para famílias e educadores. Aprendizagem de ciência e tecnologia no planetário, educação 
sobre o espaço e exposições para o público em geral.

Danforth Art
Framingham State University, 100 State St., Framingham ..................................................... 508-215-5110
www.danforth.framingham.edu/
Galerias, exposições especiais, cursos introdutórios até avançados para todas as idades.

Framingham.com
www.framingham.com
Calendário, notícias e negócios da comunidade.

Framingham Historical Society
16 Vernon St., Framingham .............................................................................................................. 508-872-3780
www.framinghamhistory.org/
Coleção de artefatos históricos e um arquivo de pesquisa relacionado a cinco séculos de história em 
Framingham.

Departamento de Parques e Recreação de Framingham
475 Union St., Framingham .............................................................................................................. 508-532-5960
www.framinghamma.gov/parks
Uma variedade de atividades oferecidas a crianças e adultos em todas as estações, incluindo aulas 
de todos os tipos de esportes, artesanato infantil, viagens para famílias e adultos.
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Loring Skating Arena
165 Fountain St., Framingham......................................................................................................... 508-620-4877
www.framingham.gov/974/Loring-Arena
Patinação no gelo pública, aulas e ligas de setembro a abril.

MetroWest YMCA
280 Old Connecticut Path, Framingham ...................................................................................... 508-879-4420
www.metrowestymca.org
Piscina, academia, aulas de esportes, programas de creche e pré-escola e colônia de férias.

N.E. Wild Flower Society – Garden in the Woods
180 Hemenway Rd., Framingham .................................................................................................. 508-877-7630
www.newenglandwild.org
Jardim botânico de 45 acres gerenciado pela New England Wild Flower Society. São ofertadas aulas.

Atividades Recreativas e Culturais

Performing Arts Center of MetroWest
3 Maple St., Framingham ................................................................................................................... 508-875-5554
www.pacmetrowest.org
Aulas particulares e em grupo de instrumentos, voz; aulas em grupo de dança e teatro. Todas as 
idades.

Suburban Child
10 Roxanna St., Framingham ........................................................................................................... 508-879-6544
www.suburbanhild.org
Piscina, programas de creche e pré-escola, e colônia de férias.

Biblioteca Pública de Framingham
Prédio Principal
49 Lexington St., Framingham ......................................................................................................... 508-532-5570
Prédio McAuliffe
746 Water St., Framingham ............................................................................................................. 508-532-5636
www.framinghamlibrary.org



Callahan State Park
Millwood Street em frente ao 
campo de golfe. Caminhadas e 
trilhas. Cães e cavalos 
permitidos. Esqui cross country.

Carol Getchell Trail
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Programas de aventuras e esportes ao ar livre

Farm Pond
Dudley Rd., Framingham 
Walking Trilhas, pesca,
barcos sem motor e passeios em 
grupo.

Macomber
Área de conservação localizada 
na Badger Road.

Tercentennial Park
Dudley Rd., Framingham

Parques Urbanos e de Skate

Trilha para caminhada (1/2 
milha) atrás da Stapleton School 
ao longo do Rio Sudbury. Entre 
na Sudbury
Landing (pela Old Danforth St. 
Bridge) atrás da escola ou no 
final da Little Farms Rd

Cushing Memorial Park
Dudley Rd., Framingham 
Walking, banheiros públicos e 
equipamentos de playground.

Nobscot Boy Scout 
Reservation
Edgell Road na linha Sudbury 
Town. Trilhas.

Roosevelt Park
Fay Rd., Framingham

Wittenborg Woods
Área de conservação. Wayside 
Inn Road

Praias
Framingham tem três praias públicas com passes diários. Passes de temporada e aulas de natação 

disponíveis no Departamento de Parques e Recreação de Framingham.

Learned Beach
Learned Pond no Lower 
Shawmut Terrace (saindo da 
Prindiville Ave).

Saxonville Beach
Lake Cochituate na Lake Road 
(saindo do Old Connecticut Path, 
perto da linha Wayland town).

Waushakum Beach
Waushakum Pond na Nipmuc 
Road (saindo da Winthrop St, 
perto da Rt. 126 e da linha 
Ashland town).

Esportes
Verifique os links no site do Framingham Parks & Recreation/ Other Groups/ Youth Groups website.

Bay Path Figure Skating Club (patinação artísitica) ....................................508-877-2662
Programas para Adultos e Crianças

Framingham United Soccer Club ....................................................................... www.fsuc.org
A partir de 6 anos

Framingham Youth Lacrosse ..............................................www.framinghamyouthlacrosse.org
A partir de 6 anos

Girls Softball ..........................................................................................................508-405-1716
A partir de 4 anos

Youth Hockey
Todos os níveis até 16 anos. Iniciantes de 5 a 9 anos
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Esportes, Campos, Playgrounds
Os campos abaixo são para uso público de times escolares e ligas esportivas ou outros 

eventos programados.

Anna Murphy
Cove St. e Lake Ave. 
Playground, (2) Quadras de 
Tênis, Beisebol (Little League)

Carter 
Dudley Rd. (no Long’s Field 
Complex)
Beisebol (Little League)

Mary Dennison Park
Beaver St.
(2) Campos de Softbol (um com 
iluminação), Beisebol, Futebol 
Americano, Futebol, (2) Quadras 
Externas de Basquete, 
Playground

Apple Street Playground 
Bethany Rd. 
Playground

Arlington Street 
Playground
Arlington St. e Gordon St.  
Playground

Bates Road
Saindo da Hollis St. 
Playground

Barbieri School
Dudley Rd. 
Playground

Brophy School
Pleasant St.
Playground, Futebol

Bowditch Field
Union Ave. 
Playground, Beisebol com 
iluminação, (4) Quadras de Tênis 
com iluminação, Futebol 
Americano com iluminação, 
Basquete externo com 
iluminação, Área de corrida de 
3/4 de milha, Pista, Área de 
Exercícios com (20)estações, 
assentos de estádio

Butterworth Park
Grant St. and Bishop St. 
Playground, (4) Quadras de 
Tênis com iluminação

Cameron School
Elm Street
Futebol

Charlotte Dunning School
Frost St.
Playground

Cushing Memorial Park
Dudley Rd.
Playground

Danforth Park
Danforth St.
Playground

Furbur
Fairbanks Rd.
Playground, Beisebol 
(Little League)

Harmony Grove School
Beaver St. e Leland St.
Playground

Hemenway School
Water St.
Playground

Juniper Hill School 
Upper Jocelyn Rd.
Playground

King School
Water St.
Playground

Long’s Complex 
Dudley Rd. (próximo à Keefe 
Tech)
Softbol com iluminação, 
Beisebol Little League com 
iluminação, Basquete, Futebol 
Americano, Futebol

Mason Park 
Maple St. e Franklin St.
Playground

McCarthy School
Flagg Drive
Playground

Merloni 
Fountain St. (no Long’s Field 
Complex) 
Beisebol (Little League) 

Mt. Wayte
Chautauqua Ave.
Playground

Musterfield 
Guadalcanal Road
Futebol

Oakvale
Burbank Cir., saindo da Hadley 
Rd.  
Playground, Beisebol 
(Little League)

Potter Road School
Potter Rd.  
Playground, Beisebol
(Little League)

Reardon Park 
Brownlea Rd., saindo do Old 
Conn. Path
Playground, Beisebol
(Little League)
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Esportes, Campos, Playgrounds
Os campos abaixo são para uso público de times escolares e ligas esportivas ou outros 

eventos programados.
South Field
Guadalcanal Rd. (no final) 
Softbol, Futebol, Lacrosse

Victory Field
Auburn St.
Campo do Framingham
United Soccer Club Woodfield 

Sloane Dr. e Gregory Rd.
Playground  

Stapleton School
Elm St.
Playground

Temple Street Playground
Temple St.  
Playground

Walsh Middle School
Brook St.
Playground, (4) Quadras de 
Tênis com iluminação

Winch Park
“A” St. 
Playground, (6) Quadras de 
Tênis com iluminação, Beisebol, 
Softbol, Futebol Americano, 
Futebol, Basquete externo com 
iluminação

Tusoni
Dudley Rd. (no Long’s Field 
Complex)
Beisebol (Little League)



Checklist de Preparação para Escola
A checklist a seguir, embora não seja exaustiva, pode ajudá-lo a preparar seu filho para a 

escola. O ideal é olhar para os itens da lista como metas a serem alcançadas. Elas devem ser 
realizadas na medida do possível, através de rotinas cotidianas ou atividades prazerosas que 
você planejou com seu filho. Se seu filho ficar para trás em algumas áreas, não se preocupe. 

Lembre-se de que as crianças crescem e se desenvolvem em ritmos diferentes.

Boa saúde e Bem-estar Físico
Meu filho: 
___ Como uma dieta balanceada.
___ Descansa bastante.
___ Recebe cuidados médicos e odontológicos regulares.
___ Recebeu todas as vacinas necessárias.
___ Corre, salta, brinca ao ar livre e faz outras atividades que ajudam a desenvolver seus músculos e  
 proporcionam exercícios.
___ Faz quebra-cabeças, rabisca, pinta e faz outras atividades que ajudam a desenvolver seus   
 pequenos músculos.

Preparação Social e Emocional
Meu filho:
___ Está aprendendo a explorar e experimentar coisas novas.
___ Está aprendendo a trabalhar bem sozinho e a fazer muitas tarefas para si mesmo.
___ Tem muitas oportunidades de estar com outras crianças e está aprendendo a cooperar com elas.
___ É curioso e motivado para aprender.
___ Está aprendendo a terminar tarefas.
___ Está aprendendo a usar o autocontrole.
___ Consegue seguir instruções simples.
___ Ajuda nas tarefas domésticas.

Linguagem e Conhecimentos Gerais
Meu filho:
___ Tem muitas oportunidades para falar e ouvir.
___ Ouve histórias de livros contadas para ele todos os dias.
___ Tem acesso a livros e outros materiais de leitura.
___ Está aprendendo sobre impressos e livros.
___ Assiste na televisão o que é permitido por um adulto.
___ É encorajado a fazer perguntas.
___ É encorajado a resolver problemas.
___ Tem oportunidades para notar semelhanças e diferenças.
___ É encorajado a separar e classificar as coisas.
___ Está aprendendo a escrever seu nome e endereço.
___ Está aprendendo a contar e brinca de jogos de contagem.
___ Está aprendendo a identificar e nomear formas e cores.
___ Tem oportunidades para desenhar, ouvir e tocar música e dançar.
___ Tem oportunidades de obter experiências em primeira mão para fazer coisas no mundo - ver e  
 tocar objetos, ouvir novos sons, cheirar e saborear alimentos e observar as coisas se moverem.

US Department of Education:    www.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part_pg14.html
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Para Seu Registro
Preencha as informações do SEU filho e ponha em um lugar acessível:
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Número/Rota do Ônibus da Criança:   ______________________________________________
Ponto de Ônibus:  ______________________________________________

Departamento de Transporte: 508-626-9179

Escola da Criança:   ______________________________________________
Endereço da Escola:  ______________________________________________
  ______________________________________________
Número da sala de aula:  ______________________________________________
Nome do professor da sala de aula:  ______________________________________________
Telefone da Secretaria da Escola:  (508)- _____________________________________________
Telefone para Faltas: (508)- ______________________________________________
Enfermaria da Escola: (508)- ______________________________________________
Informação de Contato do Professor:  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
Reuniões de Pais e Professores:
 Outono- ______________________________________________
 Primavera- ______________________________________________
Horários de “Atividades Especiais”: (não esqueça dos tênis nos dias de atividade física!)
_ ________________________________________________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
__________________________________  ______________________________________________

Outras Observações:
Dias de Saída Antecipada:___________ ______________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
Eventos Escolares: __________________ _____________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
Celebrações: ______________________  ______________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
Reuniões de PTO (Organização de Pais e Professores): ____________________ ____________
__________________________________  ______________________________________________
__________________________________  ______________________________________________
Outros: ___________________________  ______________________________________________

Certifique-se de notificar a escola sobre quaisquer alterações em casa, trabalho e celular, números de telefone, 
endereços e e-mail, para que a escola possa entrar em contato com você em caso de emergência.



Seu Recurso Central Para Fortalecimento da Familia

Fornecendo Acesso para:
1. Brinque, Aprenda, e, Cresca juntos em grupos
2. Reconhecido Internacionalmente ParentChild+ Programa de Visitacao Domiciliar 

(Para Familias Elegiveis com criancas de 18 a 36 meses de idade
3. Educacao e Suporte para Familia
4. Servicos de Recursos & Encaminhamento
5. Guia de Recurso para Educacao da Primeira Infancia
6. Suporte para Transicao
7. Oportunidades de Lideranca da Comunidade Familiar 

E Mais!

Comunique 508-782-6932 ou  
jcohen@framingham.k12.ma.us 

 
http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/72
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Se você tem uma criança de 0-5 anos e vive em Framingham, você está convidado a 
participar de nossos Playgroups GRATIS que são abertos PARA TODOS os residentes de Ashland/
Framingham. Todos os grupos exigem um dos pais ou cuidador para participar e ficar no local com 
criança. Nossos grupos sao estruturados, baseados em jogos para pais e filhos Brincar, Aprender e 
Crescer Juntos. Temos grupos de varias idades (0-5) e grupos especificamente para crianças de 3-5 

anos de idade, grupos de bebês, bate papo para os pais e outros eventos especiais. Também 
estamos disponíveis para ajudar a comunidade com recursos sobre a primeira infância.

Você também pode ser elegível para o Programa Domiciliar Pai-Filho (Apenas para 
residentes de Framingham), que fornece um visitante para ir a sua casa duas vezes por 
semana com livros educacionais gratuitos e brinquedos que seu filho recebe como um 

presente. Entre em contato para saber se você e seu filho são elegíveis.

Preencha o formulário abaixo para receber mais informações sobre qualquer um dos nossos 
programas. Devolva à agência que forneceu este formulário, ou para o escritório da Aliança da 

Primeira Infância 19 Flagg Drive.

Entre em contato com a Jane no telefone 508-782-6932 ou no email jcohen@framingham.k12.ma.us
http://www.framingham.k12.ma.us/domain/72

Nome do pai(s):

_________________________________________________________________________________ 

Endereco: ________________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ ____

Nome da crianca: _________________________________________________________________ 

Data de nascimento da crianca: _____________________________________________________

Lingua falada em casa:_____________________________________________________________

Fonte de referencia : _____________________________________ _________________________

Marque as áreas de interesse:

___ Visita a casa    ___ Grupos   ___ Creches / Pré-escolar  ___ Outros recursos
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Se certifique de seguir, curtir ou se inscrever nas 
nossas páginas de mídia social!

@earlychildhoodallianceofframingham

@strongstart16 @janececaf

Early Childhood Alliance of Framingham

31



Agradecimentos especiais aos nossos parceiros 
colaboradores que incluem:

Escolas Públicas de Framingham, Biblioteca Pública de 
Framingham, provedores e educadores de programas 

para a primeira infância, agências comunitárias, 
organizações de advocacy e famílias!

Edição 2022

A Early Childhood Alliance of Framingham não endossa nenhum programa específico. Nosso objetivo 
é apenas fornecer informações educacionais e de recursos. Para obter uma lista abrangente de 

programas, acesse:
www.eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch

Revisado em 5/2022 
Traduzido pela Early Childhood Alliance of Framingham/Framingham Public Schools

NONDISCRIMINATION POLICY STATEMENT

The Frmaingham Public Schools do not discriminate based on race, color, age, gender, sexual 
orientation, religion, ethnic or national origin, disability, veteran’s status, or any other protected by 

law. Any concern related to the implementation of this policy may be addressed directly to the 
building Principal or the Superintendent of Schools (508-626-9117). The Boston Office of the 

Massachusetts Commission Against Discrimination is located at 
One Ashburton Place, Boston, Ma 02108.


