
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

A Aliança da Primeira Infância de Framingham e uma programa de 
engajamento familiar e comunitária financiado por uma subvencao por o 

Departamento de Cuidado e Educação na Primeira Infância (EEC) de 
Massachusetts e administrado pelas escolas públicas de Framingham 
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Introdução 
 

Nossa visão é uma comunidade acolhedora para famílias e 
profissionais e que oferece amplos recursos para o crescimento 

saudável e desenvolvimento de nossas crianças.  
 
 

As crianças dependem de pessoas que as cuidem enriquecendo o 
ambiente onde vivem com atividades que estimulem o aprendizado.  
As primeiras experiências mais importantes são aquelas que trazem 
o orgulho de serem capazes e o interesse por explorar, tornando as 
crianças ávidas por descobrirem enquanto crescem.  
 
A Aliança da Primeira Infância de Framingham encoraja você a 
dedicar um tempo à exploração das opções na escolha do local de 
aprendizado na primeira infância.  Um dos nossos objetivos é o de 
tornar o processo de seleção da creche ou pré-escola menos 
preocupante e mais eficiente. Esperamos que a informação nestas 
páginas seja útil e que a sua escolha proporcione a fundação de 
muitos anos de aprendizado com sucesso. 
 
Outra prioridade da Aliança da Primeira Infância de Framingham é 
dar aos educadores oportunidades de contato entre si e de melhorar 
seus programas.  O nosso conselho diretor consiste de diretores, 
educadores, pais e membros da comunidade que orientam a Aliança 
no desenvolvimento e implementação das iniciativas que irão 
fortalecer os serviços oferecidos às crianças e suas famílias.  
 
Nós da Aliança da Primeira Infância de Framingham estamos 
orgulhosos de tornar o cuidado de qualidade para crianças mais 
acessível. Ficaremos felizes de conversar com você sobre como 
escolher um local de qualidade para o aprendizado na primeira 
infância! 
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 Em 1993 o Departamento de 

Educação de Massachusetts    
introduziu o fundo Parceria na 
Comunidade para Crianças 
(CPC) para apoiar as 
comunidades locais nos seus 
esforços para desenvolver 
programas e serviços para 
crianças de 3-5 anos. Em 
Framingham, o programa era 
conhecido como Framingham 
Family Central.  

 
Em 2001- financiamento foi 
recebido para implementar o 
Parent-Child Home Program 
(PCHP), programa de 
alfabetização precoce em casa 
para crianças de 18 meses a 3 
anos.   
 

 Em 2005 o Departamento de 
Cuidado e Educação na Primeira 
Infância (EEC) foi estabelecido e 
o programa CPC tornou-se 
responsabilidade da nova 
agência.   
 

 Em 2009 o EEC lançou um 
esforço de consolidação para 
reunir vários programas de 
primeira infância do CPC, 
serviços e fundos e passou a 
chamar o programa de 
Community and Family 
Engagement Program Grant 
(CFCE). CFCE de Framingham, 
sob o administracão das Escolas 
Públicas de Framingham, lançou 
uma iniciativa em colaboração 
com parceiros da comunidade, 
educadores e famíliares, para 
identificar e responder às 
necessidades das crianças da 
primeira infância sob o recém 

formado Aliança da Primeira 

Infância de Framingham 

(ECAF). 
 

 
 
 

Nossa História O que Fazemos 

 Nossa visão é uma 
comunidade acolhedora para 
famílias e profissionais e que 
oferece amplos recursos para 
o crescimento saudável e 
desenvolvimento de nossas 
crianças. 

 
 A Aliança da Primeira 
Infância de Framingham 
(ECAF) é dedicada a promover 
e apoiar o desenvolvimento 
saudável de crianças 
pequenas do nascimento aos 
8 anos, fortalecendo as 
famílias e advogando por 
experiências de aprendizagem 
de alta qualidade. 

 
 A Aliança cumpre a sua 
missão oferecendo os 
seguintes programas e 
serviços: 

 
 Experiências de aprendizagem 
para crianças de 0 a 8 anos 

 
 Prontidão Escolar  
 
 Recursos e Informações sobre 
a Primeira Infância 

 
 Apoio e Educação para a 
Família 

 
 Desenvolvimento Profissional 
para Educadores da Primeira 
Infância 

 
 Advocacia Comunitária para 
Questões da Primeira Infância 

 
 Suporte na transição de casa 
para a pré-escolar, jardim de 
infância, serviços de educação 
especial, e programas apois a 
escola 

 
 Oportunidades de liderança 

 

  Nossa Missão 

 Oferecemos um ponto de 
entrada para  Recursos e 
Serviços para ajudar famílias 
a identificar programas e apoio 
na comunidade para crianças 
na primeira infância. 
 

 Oferece grupos de Pré-
alfabetização, Brincadeiras, 
Aprendizagem e Crescimento  
juntos 

 
 Asseguramos acesso a 

educação de qualidade na 
primeira infância através do 
Desenvolvimento 
Profissional dos Educadores 
da Primeira Infância 

 
 Colaboramos com os 

programas de Apoio a Família 
e Educação tais como Visitas 
em Casa e Serviços de apoio. 

 
 Oferece visitas em casa por o 

Parent-Child Home Program 
(PCHP) 

 
 Dirigimos Atividades de 

Transição do Jardim e de 
Educação Especial em 
colaboração com o Centro de 
Informações aos Pais 

 
 Temos um Centro de 

Recursos com Acesso à 
Internet 

 
 Promovemos Esforços de 

Advocacia na Comunidade  
em resposta às necessidades 
de crianças da fase pré-natal 
até 8 anos  

 
 Trabalhamos com a 

comunidade para patrocinar 
Atividades de 
Enriquecimento na Primeira 
Infância  

 
 Estabelecemos Parcerias 

entre as Comunidades para 
apoiar a população da Primeira 
Infância  
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Sobre os nossos programas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para informações, entre em contato: 

Jane Cohen DeHaven 
Aliança da Primeira Infância de Framingham 

Framingham, MA 01702 
508-782-6932 

jdehaven@framingham.k12.ma.us  
http://www.framingham.k12.ma.us/ecaf_home.cfm 

 

Programa de Pais/Crianças em Casa - Parent Child Home Program (PCHP) 
Um programa de aprendizagem precoce reconhecido nacionalmente que oferece visitas à 
domicílio para ensinar atividades de alfabetização para famílias com crianças de 18 meses a 
3 anos.  

 

Serviços de Apoio para Provedores e Educadores - Provider and Educator Support 
Services  
Oferece acesso a aos diretores e educadores da primeira infância oportunidades de 
receber, dividir e trocar informações através de meios diferentes como: Colaboração de 
Diretores, email e grupos de apoio, trocas de currículos, palestras, comunicação contínua 
apresentando recursos comunitários, regionais e estaduais.  

 

Aliança da Primeira Infância - Early Childhood Alliance of Framingham (ECAF) 
Trabalha em conjunto com os programas acima, além de funcionar como um conselho para 
advogar em nome da comunidade da primeira infância, para acessar as necessidades da 
comunidade e assegurar a coordenação dos serviços. 
 
 

 
Programa Coordenado de Engajamento da Família e Comunidade - Coordinated 
Family and Community Engagement Program  
Oferece grupos de Pré-alfabetização, Brincadeiras, Aprendizagem e Crescimento  juntos; 
Apoio e Educação familiar; Recursos e referencias; Atividades  preparatórias para o início 
da carreira escolar para crianças do pré-natal a 8 anos. 
 
 
 

 

mailto:jdehaven@framingham.k12.ma.us


 

~ 4 ~ 
 

TIPOS DE CRECHE 
 

Programas em Centros 
Os centros servem crianças tempo integral ou parcial em grupos ou salas de aula.  
As crianças são geralmente agrupadas por idade: 

 • Bebês/Toddler: do nascimento aos dois anos e 9 meses de idade. 
 • Creche, Pré-escola e  Pre-K: dos dois anos e 9 meses até o kindergarten. 

• Head Start/ em casa: de 3 anos 5 cinco anos cujas famílias recebem assistência 
pública, crianças com deficiências e famílias com baixa renda. 

 
Provedores Familiares 
A creche familiar é oferecida na casa do provedor. As crianças neste tipo de creche 
variam em idades do bebê até idade escolar e o programa pode servir no máximo de 
seis a dez crianças (com uma assistente adicional).  
Alguns Provedores de Creche Familiar fazem parte de um Sistema de Creches 
Familiares, o qual oferece apoio adicional aos provedores e famílias. 
 
Outros Programas Autorizados 
O EEC também autoriza os programas que são isentos de licença, tais como 
Programas Públicos de Pré-escola. Para descobrir se a sua Escola Pública local 
oferece um programa da primeira infância, ligue para a sua escola pública local ou visite 
o site do Departamento de Educação: www.profiles.doe.mass.edu 

 
INFORMAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO  

 
Licenciamento do Estado e Outros 

 
PROCURE A LICENÇA DO EEC 
A Licença do EEC significa que: 
• Os programas precisam ser saudáveis, seguros e oferecer atividades que ajudem a 
sua criança a se desenvolver e crescer; 
• Provedores são treinados em primeiros socorros e certificados em CPR; 
• Provedores tem treinamento especializado em desenvolvimento infantil e 
implementacão de currículo; 
• Todos os empregados precisam passar por uma pesquisa de antecedentes criminais;  
• Os programas precisam manter a proporção correta de alunos por professor. 

 
Para ver o regulamento de licenciamento do EEC e os requerimentos de número 
máximo de alunos por professor, por favor visite: 
www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-education-
and-care 

 
A licença estadual atualizada para todos estes programas deve estar em local visível, 
portanto procure a licença.  Talvez você também veja credenciamento adicional da 
Associação Nacional para a Educação de Crianças Pequenas (NAEYC), ou da 
Associação Nacional das Creches Familiares (NAFCC).  

 
Para saber mais sobre estas agências de acreditação visite os sites: 

 
Associação Nacional para a Educação de Crianças Pequenas www.naeyc.org 
 
Associação Nacional das Creches Familiares www.nafcc.org 
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“DEVER DE CASA DA FAMÍLIA” 
 
 

Considere as suas opções. Você conhece a sua criança melhor do que ninguém.  
Faça uma lista das necessidades da sua criança e como ela pode ficar mais satisfeita. 
Isto poderá ajudar a tomar uma decisão sobre o ambiente mais apropriado para o 
cuidado da sua criança. Você tem muitas opções: 

 Creches em Centros, onde a sua criança está em um grupo com outras crianças da 
mesma idade e várias pessoas tomando conta  

 Creche familiar, onde a sua criança fica na casa do provedor e ela poderá estar com 
crianças de idades variadas  

 A domicílio, onde a pessoa que vai tomar conta da sua criança vem para a sua casa  

 Escolinhas ou pré-escolas, onde a sua criança fica em grupos ou salas de aula que 
geralmente não funcionam o ano inteiro ou o dia inteiro e tem atividades educacionais 
planejadas.  

Comece a sua pesquisa cedo. Se possível, comece a visitar os locais alguns meses 
antes. Peça para ver a licença, os procedimentos escritos de saúde, segurança e 
emergência, as qualificações e requerimentos dos funcionários, incluindo Primeiros 
Socorros/CPR, pesquisas de antecedentes criminais, e número de crianças por adulto. 
Depois de eliminar algumas opções, planeje uma visita com a sua criança para ver se 
ela se sente confortável e como ela interage com as outras crianças e adultos.  

Pense no seu horário. Tenha certeza que o local oferece serviços que atendem a sua 
necessidade de horário, é facilmente acessível ao meio de transporte que você utiliza e 
fica em um local conveniente em relação ao seu trabalho ou sua casa. 

Considere a sua situação financeira. Certifique-se de que o local oferece um serviço 
de qualidade  que você possa pagar. Informe-se do calendário anual, data de 
pagamento e multas no caso de você precisar trocar de provedor. Não deixe a sua 
decisão ser necessariamente baseada no preço. Existem programas tais como Child 
Care Resource Center, Inc. (www.ccrc@ccrcinc.org) que podem ajudar com o 
pagamento das mensalidades.  Cheque o site 
www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-
education-and-care para achar a agência local de referência e recursos para cuidados 
com as crianças e pergunte sobre assistência financeira. 

Comunique-se com as pessoas que vão cuidar da sua criança. Não tenha receio de 
fazer muitas perguntas, determinar as regras e exigir muito; afinal, a pessoa que você 
escolher estará tomando conta de alguém muito especial para você. É importante 
comunicar-se com os provedores sobre a sua criança. Informe-os sobre a 
personalidade da sua criança, o que ela gosta e não gosta, necessidades médicas, 
hábitos de alimentação e sono e outras informações que possam ajudar a conhecer e 
se relacionar com a sua criança. Verifique e pergunte regularmente como a sua criança 
interage com os outros, como ela se comporta e como ela está indo. 

 

 

 

http://www.ccrc@ccrcinc.org/
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VISITAS E ENTREVISTAS 

 

O QUE OLHAR DURANTE A SUA VISITA: 

 A licença do EEC! 

 Espaço limpo e convidativo. 

 Você consegue imaginar sua criança aprendendo e se divertindo. 

 O nível de atividade do programa combina com a personalidade da sua criança. 

 Regras de comportamento são compatíveis com a sua filosofia de educação dos filhos. 

 Rotinas diárias incluem brincadeiras internas e externas e atividades quietas e agitadas. 

 Professoras são qualificadas para trabalhar com crianças e são afetuosas 

 Lanches e refeições são balanceadas e nutritivas. 

 Pais são convidados a participar de forma ativa. 

 Funcionários envolvem as crianças em atividades e conversações. 

 Livros e brinquedos estão de acordo com a idade das crianças. 
 
 

 
 
PERGUNTAS QUE PODEM SER UTILIZADAS DURANTE A ENTREVISTA COM OS 
CANDIDATOS A PROVEDORES: 
 

 

 O seu programa é licenciado pelo EEC ou é autorizado como isento? 

 Você possui algum outro credenciamento, como o da Associação Nacional para a 
Educação de Crianças Pequenas ou Associação Nacional das Creches Familiares?   

 Qual é a sua formação acadêmica e experiência? 

 Você possui um Child Development Associate Certificate (CDA) ou um diploma em 
educação e cuidados na primeira infância? 

 Você tem vagas? 

 Quais são os horários de funcionamento? 

 Quais as idades das crianças com as quais meu filho(a) estará agrupado(a)? 

 Quantas crianças para cada adulto? 

 O programa fecha durante feriados? Quais? 

 Você oferece período parcial ou flexível? 

 Qual é o plano de emergência no caso de doença do provedor? 

 Quais são as atividades que a minha criança irá experimentar? 

 Como serão atendidas as necessidades especiais da minha criança? 

 Qual é a sua política quando a criança está doente? 

 Você tem uma política de disciplina por escrito? 

 Quais são os tipos de atividades internas e externas oferecidas? 
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PREPARANDO A SUA CRIANÇA PARA A PRÉ-ESCOLA 

 

O início da pré-escola é um dos muitos marcos excitantes da infância. No entanto, pode 
ser também um momento de estresse tanto para a criança como para os pais, 
especialmente se for a primeira vez que a sua criança for para a escola. Mas se você 
seguir alguns passos para preparar-se e à sua criança para esta nova experiência, você 
poderá diminuir um pouco da ansiedade que vocês dois podem sentir em relação ao 
início da pré-escola. 

Facilite a entrada da criança. Comece a preparar a sua criança pelo menos uma 
semana antes de começar na creche ou pré-escola. Tente levá-la em visitas curtas 
algumas vezes. Converse com a sua criança sobre as atividades que ela terá e sobre 
os horários em que você irá buscá-la, por exemplo, antes do almoço, depois de dormir 
etc. Planeje tempo extra quando for deixá-la durante as primeiras semanas, caso ela 
tenha dificuldade em se separar de você. Mesmo que ela fique aborrecida, é importante 
que ela saiba que você está saindo ao invés de você sair escondida enquanto a criança 
está distraída. Desenvolva e pratique uma rotina de ficar pronta para sair de forma que 
nem você nem sua criança estejam estressadas de manhã cedo. 

Mantenha todo mundo calmo. É natural que a sua criança expresse medo e 
ansiedade para iniciar a pré-escola e que você também fique nervosa(o). Converse com 
a sua criança sobre a ida para a pré-escola e o que ela fará lá. Se você tem crianças 
mais velhas, filhos de amigos ou sobrinhos, peça para eles contarem suas estórias de 
quando foram para a pré-escola. Mantenha estas conversas de maneira casual para 
não intimidar ou sobrecarregar a sua criança. 

Faça uma visita. Descubra se a pré-escola tem um dia de visitas ou de orientação para 
pais e crianças. Esta é uma oportunidade para você conversar com a professora sobre 
a pré-escola, as atividades diárias, fazer perguntas e para a sua criança experimentar a 
pré-escola com você presente. 

Conheça outras crianças. Se possível organize um ou dois encontros para a sua 
criança brincar com alguns dos coleguinhas que ela irá ter. Talvez você já conheça 
famílias com crianças da mesma idade, ou talvez você encontre algumas durante a 
visita à pré-escola. Você também pode perguntar na pré-escola a respeito de famílias 
que também são novas na escola. Desta maneira a sua criança encontrará alguns 
rostos familiares no primeiro dia de aula e você terá outros pais com quem compartilhar 
as suas experiências. 

Entre na rotina. Comece a ajustar os horários de sono e alimentação da sua criança 
aos poucos durante as semanas anteriores ao início da pré-escola. Isto irá ajudar na 
transição e fará sua criança mais confortável quando finalmente a escola começar e ela 
tiver que estar pronta para sair numa certa hora. Você pode criar um horário durante o 
dia que seja parecido com o que a sua criança irá experimentar na pré-escola, para que 
ela se acostume com a estrutura de mudar de atividade e ter horários fixos para almoço, 
lanche, dormir etc.  

Use livros para se preparar. Inclua alguns livros infantis sobre o primeiro dia de escola 
junto com os outros livros de estórias que vocês lêem juntos. Isto dará a oportunidade à 
sua criança de fazer perguntas e expressar algum medo que ela tenha. Você pode pedir 
sugestões de livros à professora ou à bibliotecária da biblioteca pública. 
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Pratique a despedida. Crie uma rotina de despedida com a sua criança antes do 
primeiro dia de aula e converse sobre o que vai acontecer. Pode ser algo simples como 
um beijo e um abraço, um aperto de mão secreto ou um jeito especial de dizer tchau. 
Quando chegar a hora de você sair, diga tchau mesmo que seja difícil para vocês dois. 
Sair escondido(a) da sala de aula quando a sua criança não estiver olhando fará a 
transição da sua criança ainda mais difícil, e ela poderá ficar assustada quando se der 
conta que você foi embora. 

Dê tempo. Reserve tempo de sobra no primeiro dia para chegar na escola e esteja 
preparada(o) para passar um tempo na sala de aula com a sua criança. Algumas pré-
escolas até mesmo requerem a presença dos pais no primeiro dia de aula, ou pelo 
menos parte do dia. Antecipe alguns altos e baixos durante as primeiras semanas de 
escola enquanto a sua criança se adapta. Até as crianças têm o direito de ter dias ruins. 

Agradecimentos ao Departamento de Cuidados e Educação na Primeira Infância de 
Massachusetts (EEC) e trechos do One Tough Job, uma marca registrada do    

Massachusetts Children’s Trust Fund, por permitirem a reprodução dasinformações do 

“Escolhendo a creche”, “Tipos de Creche”, e “Preparando sua Criança” neste guia. 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

SOBRE OS NOSSOS EDUCADORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

ECAF tem o orgulho de oferecer às famílias uma lista local de oportunidades de 
aprendizagem de alta qualidade na primeira infância em uma variedade de ambientes que 
atendem as necessidades individuais de educação das crianças e famílias.  Provedores 
em centros e familiares empenham-se em atualizarem-se no que existe de mais recente 
em melhores práticas na área de primeira infância, de acordo com a Associação Nacional 
para a Educação de Crianças Pequenas (NAEYC).  Alguns dos provedores listados aqui 
receberam credenciamento além dos requerimentos estaduais de licenciamento e 
merecem reconhecimento por sua dedicação em manter os padrões rigorosos para a 
obtenção destes credenciamentos.  

Nós notamos estes educadores da primeira infância colocando um ♥ ao lado das 
informações do programa na medida em que eles fizeram um esforço além das 
responsabilidades esperadas pelo ECAF através da liderança na comunidade.  Estes 
programas demonstram um compromisso com os objetivos do ECAF através da 
participação e orientação como membros ativos no Conselho Colaborativos dos  
Diretores e do Conselho do ECAF.   

Nós patrocinamos eventos educacionais e atividades de desenvolvimento profissional 
para enriquecer a comunidade da primeira infância.  Este parceiros valiosos oferecem 
direcionamento para o futuro na área de educação na primeira infância, de forma que 
possamos estar na liderança no desenvolvimento de currículos, padrões de melhores 
práticas, oportunidades de crescimento profissional para educadores e assim por 
diante.  Seu esforço colaborativo apoia a missão do ECAF de oferecer a TODAS as  
crianças uma experiência de aprendizagem de alta qualidade na primeira infância.  Nós 
temos a sorte de ter estes educadores apontando para as necessidades da comunidade 
de forma que possamos desenvolver programas que atendam as nossas crianças 
pequenas e suas famílias. 
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CRECHES EM CENTROS E PRÉ-ESCOLAS 
 

FRAMINGHAM 
 

Creches em centros onde a sua criança fica em um ambiente de grupo com crianças 
da mesma idade e vários adultos tomando conta.s 

***Alguns programas aceitam o comprovantes de assistencia financeira de EEC para creches 
 

 
A Aliança da Primeira Infância de Framingham não endossa nenhum programa.  

 O nosso propósito é o de apenas fornecer informações educacionais e sobre os 

recursos disponíveis.   Para obter uma lista dos programas use o site: 
www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx 

 
♥B.L.O.C.K.S Preschool 
(Serve idades: 2 anos e 9 meses-5 anos) 
Rosie Alvarez, Diretora 
www.framingham.k12.ma.us/blocks.cfm 
29 Upper Joclyn Ave Framingham, MA 01701…..…..508-788-2380 

 
♥Circle of Friends      
(Serve idades: 8 semanas-6 anos)  
Laura McGilvray, Diretora 
www.cofps.org 
61 Nicholas Road, Framingham……………………….508-877-2593 
 
Children’s Creative Learning Center*** 
(Serve idades: 6 semanas-8 anos)  
Danielle Calnan, Diretora 
www.cclc.com/center/ma/cclc-framingham 
770 Cochituate Road, Framingham ........  508-390-2700 
 
♥Framingham Centre Nursery School 
(Serve idades: 2-6 anos)                            
Jacey Norton, Diretora 
www.fcnsma.org 
24 Vernon Street, Framingham………………………..508-875-8260 

 
♥ Framingham State University Centers for Early Childhood Education 
(Serve idades: 2 anos e 9 meses-5 anos) 
Valerie Hytholt, Director 
www.framingham.edu/the-fsu-difference/centers-and-institutes/centers-for-early-
childhood-education/index 
 
              Early Childhood Center  
              2 Church Street, Framingham…………………………….508-626-4084 
 
              Jeanne M. Canelli Child Development Lab 
              100 State Street, Hemenway Hall 106, Framingham..…508-626-4739 
 
♥Happy Hollow 
(Serve idades: 2.9 anos – 6 anos) 
Ann Laquerre and Sue Wilkinson, Diretoras 
www.happyhollowschool.com 
29 Oaks Road, Framingham ................... 508-872-4234 
 

http://www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx
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Kiddie Academy 
(Serve idades: Infante – 6 anos) 
Doreen Frasier, Director 
www.kiddieacademy.com/framingham 

1292 Worcester Road………………………508-270-2700 
 

Kiddie Lodge***  
(Serve idades 15 meses-5 anos)               

Mary Ellen Wyman, Diretora 
www.kiddielodge.com 
27 Cherry Street, Framingham…………..508-875-4215 
 
KinderCare Learning Center*** 
(Serve idades: 6 semanas – 5 anos) 
Amy Peleskey, Director 
www.kindercare.com/our-centers/framingham/ma/300689 
73 Harrington Road, Framingham………………508-877-7383 
 
Learning Zone*** 
(Serve idades: Bebês – 6 anos) 
Glory Negron, Director 
www.thelearningzoneonline.com 
63 Fountain Street………………………508-872-3600 
 
Loving Nest***  
(Serve idades 2.9 anos – 6 anos)   
Vera Linardi, Director 
www.lovingnestpreschool.com 
562 Waverly Street, Framingham ………..508-309-6729 

 
♥MetroWest YMCA Early Childhood Center*** 
(Serve idades: 15 meses – 6 anos) 
Lolly Miglin, Diretora Assistente 
www.metrowestymca.org/programs/early-learning-center-framingham-branch 
280 Old Connecticut Path, Framingham............................508-879-4420 ext. 52 

 
♥Mountainside Children’s Center 
(Serve idades: Bebês-Kindergarten) 
Caren Ginese, Diretora 
www.mountainsideschool.org 
100 Pennsylvania Avenue, Framingham…..508-820-9300 

 
♥Over the Rainbow*** 
(Serve idades: Bebês-5 anos) 
Brenda DeMarco, Diretora 
www.overtherainbownurseryschool.com 
115 Edgebrook Road, Framingham ......... 508-877-9237 

 
♥Plymouth House Nursery School 
(Serve idades: 2.9 –5 anos) 
Kathie Watson, Diretora 
www.plymouthhousenurseryschool.com 
87 Edgell Road, Framingham.................. 508-875-1001 

 
 

http://www.kiddieacademy.com/framingham
mailto:kiddielodge@aol.com
http://www.lovingnestpreschool.com/


~ 11 ~ 
 

 
♥SMOC Child Care and Head Start*** 
(Serve idades: Bebês – 5a série) 
Cheryl Smith, Area Diretora 
www.smoc.org  
12 Roxanna Street, Framingham ............ 508-620-2373 
SMOC Headstart ………………………….508-820-8380 

 
♥Staples Child Care-Bright Horizons 
(Serve idades: Bebês – Kindergarten) 
Jason, Diretora 
centers.brighthorizons.com/staples 
600 Staples Drive, Framingham .............. 508-253-0555 

 
♥Suburban Child***  
(Serve idades: 8 semanas – 14 anos) 
Leslie Kinney, Presidente 
suburbanathletic.com 
10 Roxanna Street, Framingham ............ 508-879-6544 

 
Summit Montessori 
(Serve idades: 3 – idade escolar) 
Siobhan Mahaney, Diretora 
www.summitmontessori.org 
283 Pleasant Street, Framingham ........... 508-872-3630 
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PROVEDORES EM CENTROS DE FRAMINGHAM 
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B.L.O.C.K.S 
Preschool 

 
 ●  ● ● ●  ●    ● 

 
Children’s Creative 

Learning Center 
● 

 
 ●    ●     

 
Circle of Friends 

 
● 

 
● ● ● ● ● ● ●    ● 

Framingham Centre 
Nursery  

 ● ● ● ● ●  ● ●   ● 

Framingham State 
University Child 

Development Lab 
 ● ●  ●   ●    ● 

Happy Hollow 
 

 ●  ● ● ●  ● ●   ● 

Kiddie Academy ● ● ● ● ●  ● ●  ●  ● 

Kiddie Lodge ● ● ● ●   ● ●   ●  

KinderCare ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Learning Zone ● ● ● ● ●  ● ● 
 
 

 ●  

Loving Nest ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

 
Early Childhood 

Center Framingham 
State University 

 

● ● ● ●    ●    ● 

MetroWest YMCA 
Early Childhood 

Center Framingham 
State College 

●   ●    ●   ● ● 

Over the Rainbow ●  ● ●  ● ● ●   ● ● 

Plymouth House 
Nursery School 

 ●   ● ●  ●    ● 

SMOC Child Care 
and Head Start  

●   ●   ● ● ● ● ● ● 

 
Staples Child Care 

 
●   ●   ● ●     

 
Suburban Child 

 
●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

 
Summit Montessori 

 
 ●  ● ● ●  ● ●    
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CRECHES FAMILIARES 
 
 

As creches familiares são aquelas em que a sua criança fica na casa de uma família e 
as crianças podem variar em idade. Devido a lista muito extensa das creches 

familiares, esta publicação poderá somente oferecer a informação de contato para a 
procura das creches familiares.  

 
 
 

A Aliança da Primeira Infância de Framingham não endossa nenhum programa.  
 O nosso propósito é o de apenas fornecer informações educacionais e sobre os 

recursos disponíveis.   Para obter uma lista dos programas use o site: 
http://www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx 

 
 

 

Child Care Resources  
799 West Boylston Street, Worcester  .......... 508.856.790 
www.sevenhills.org 
Agência local de recursos e encaminhamento para creches.  Oferece informações 
sobre vagas, creches para crianças com deficiências, mensalidades/assistência 
financeira e materiais escritos com availiação dos programas. 
   

Department of Early Education and Care 
51 Sleeper St., 4th Floor, Boston 
www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-
education-and-care 
Agência de licenciamento dos Programas.  Busca eletrônica de provedores de 
serviços por cidade. 
 

SMOC Family Child Care System 
Eileen Boudreau, Coordenadora do Family Child Care.  508-620-2393 
 

Natick Family Child Care Association 
Maureen Tortola, Coordenadora de Encaminhamento 
www.natickfamilychildcareassociation.com...............….508-655-5403 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx
http://www.sevenhills.org/
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PREPARANDO SUA CRIANÇA PARA O KINDERGARTEN 

Começar o kindergarten é uma grande, mas estimulante transição na vida de uma criança. Isso pode 

ser assustador e estressante para você e sua criança, principalmente se essa for a primeira experiência 

de sua criança em uma escola. No entanto, se você tomar algumas providências para preparar sua 

criança para essa nova experiência, você pode aliviar a ansiedade e ajudar sua criança a ter um bom 

começo na escola!  

Converse cedo. Começe a falar sobre o kindergarten algumas semanas antes da aula começar. Fale 

sobre todas as coisas positivas e interessantes do kindergarten, mas também escute a criança e 

responda suas perguntas. Preste atenção a emoções como animação, medo, ansiedade e confusão. 

Além de responder as perguntas da criança, tente confortá-la e passar segurança para que ela se sinta 

mais confiante sobre sua ida para o kindergarten. 

Faça uma visita. Descubra se a classe de kindergarten de sua criança terá uma orientação ou dia para 

visitas onde você e sua criança poderão conhecer o professor, as outras crianças e seus pais, assim 

como saber como será o dia da criança na escola. Além disso, vá com sua criança até a escola, ande no 

pátio e brinque no playground.  

Conheca outros alunos do kindergarten. Se possível, organize um encontro com crianças que estarão 

na sala de seu filho/a. Você já deve conhecer algumas famílias com crianças da mesma idade da sua, ou 

pode conhecer alguma em sua visita à escola. Você também pode perguntar ao professor se alguma 

família mora perto de sua casa ou da escola. Assim, nem todo mundo será desconhecido no primeiro dia 

de aula de sua criança, e você poderá encontrar outros pais para compartilhar experiências.  

Entre na rotina. Nas semanas antes da aula começar, estabeleça uma rotina de período escolar. 

Coloque a criança na cama como se ela fosse para a escola no dia seguinte, e ao acordar, apronte-a 

como se ela estivesse indo para a escola (trocando a roupa, tomando o café-da-manhã, escovando os 

dentes). Se a criança estiver indo para a escola pela primeira vez na vida, crie um horário durante o dia 

parecido com o que ela teria na escola para que ela se acostume com a estrutura do dia. Se a criança for 

levar lanche ou almoço, veja se as embalagens são fáceis para ela abrir. Se ela for levar uma mochila, 

veja se é adequada e fácil de tirar e colocar.   

Pratique as atividades diárias. Se sua criança nunca frequentou uma escola, existem algumas coisas 

que você pode praticar com ela nas semanas antes da aula começar. Se você não tem certeza de que 

sua criança sabe fazer coisas como usar o banheiro sozinha, tirar e colocar os sapatos, colocar o 

casaco, pratique tudo isso com ele/a. Pergunte ao professor o que é esperado que sua criança saiba 

fazer, e conte o que sua criança tem dificuldade de fazer.   

Dê tempo. Separe tempo mais que suficiente para chegar à escola, principalmente se essa for a 

primeira experiência de sua criança na escola. Na hora de você ir embora, não deixe de despedir. Sair 

da classe quando sua criança não está olhando pode tornar a transição mais difícil para ela e até 

assustar quando a criança se der contar que você não está mais lá. Algumas crianças levam mais tempo 

que outras para se adaptarem com a nova rotina escolar. Espere alguns altos e baixos nas primeiras 

semanas. Se você estiver com dificuldades e preocupações, peça que o professor de sua criança lhe dê 

algumas idéias.   

*No final desse Guia de Recursos, leia “Preparação para a Escola” & “Para informação” 
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                                                     ESCOLAS PUBLICAS FRAMINGHAM  

                                                            www.framingham.k12.ma.us 
 

Escritório do Superintendente   ..……..…  508-626-9117 
Centro de Informações aos Pais …….……508-424-3420 
Departamento de Educação Especial…....508-626-9123 

Transporte……….........................................508-626-9179 

 
Pré-Escola 
B.L.O.C.K.S……………………………………508-788-2380 
Escolas Elementares 
Barbieri  ............................................................. 508-626-9187 
Brophy  .............................................................. 508-626-9158 
Dunning ............................................................  508-626-9155 
Hemenway…………………………………………  508- 626-9149 
King…………………………………………………  508-782-7201 
McCarthy ..........................................................  508-626-9161 
Potter Road ....................................................... 508-626-9110 
Stapleton ..........................................................  508-626-9143 
Woodrow Wilson ...............................................  508-626-9164  

Escolas Médias 
Cameron  ........................................................... 508-879-2290 
Fuller  ................................................................ 508-620-4956 
Walsh  ............................................................... 508-626-9180 

High School (2o. grau) 
Framingham High School  .................................. 508-620-4963 
Thayer campus .................................................  508-626-9191 
Joseph P. Keefe Technical School  .................... 508-416-2100 
 

PROGRAMAS APÓS A ESCOLA 
 

                Boys & Girls Club of Metrowest                          www.bgcmetrowest.org                             

   154 Pearl Street. ……………………………………… 508-620-7145 

   Recreação social, artes, tecnologia, programas de prevenção, educação física   
 
King Elementary School…………..508-626-9115 

Programa após a escola para crianças.  
 
Metrowest YMCA Framingham                            www.metrowestymca.org 

280 Old Connecticut Path., Framingham .. 508-879-4420 ext.42 
Programa após a escola para crianças de Framingham do K à 5a série.  
 
Over the Rainbow                                                 www.overtherainbownurseryschool.com 

115 Edgebrook Road, Framingham……………...... 508-877-9237 
Programa após a escola para crianças do K à 6a série.  
 
SMOC                                                                     www.smoc.org 

12 Roxanna Street., Framingham…………………508-620-2373 
Programa após a escola para crianças do K à 5a série.  
 
Stapleton Elementary School………………….....508-877-1171 

Programa após a escola para crianças do K à 5a série.  
 
Suburban Child                                                    www.suburbanchild.com  

10 Roxanna St., Framingham…………..………..... 508-879-6544 
Programa após a escola para crianças em idade escolar até os 14 anos. 

                 
                Woodrow Wilson Elementary School…………..  508-424-3422 

Programa após a escola para crianças do K à 5a série.  

http://www.framingham.k12.ma.us/
http://www.bgcmetrowest.org/
http://www.metrowestymca.org/
http://www.smoc.org/
http://www.suburbanchild.com/
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Mapa das Escolas Públicas de Framingham 
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     Recursos Comunitários Úteis 
 

NÚMEROS IMPORTANTES PARA UMA EMERGÊNCIA 
 

EMERGÊNCIA..............................................................................911 
 
ENVENENAMENTO......................................................................800-682-9211 

 
Linha 211 Informação e Encaminhamento……………………...1-877-211-6277 
                                                                                                        www.mass211.org   

 
AJUDA EM EMERGÊNCIAS / INTERVENÇÃO EM CRISES 

 
Mass Resources                                                       www.mass211help.org 

Um website que informa sobre os diversos programas que oferecem assistência no estado.    
Use uma avaliação no site para ver os programas para os quais você se qualifica.  
 
A Place To Turn                                                                             www.aplacetoturn-natick.org 
99 Hartford St, Rear, Natick………………………………...........… 508-655-8868 
Os serviços incluem: alimentos e roupas para indivíduos e famílias, em caso de emergência. 
 
 Advocates Incorporated                                                             www.advocates.org 

1881 Worcester Road, Framingham………………………........… 508-628-6300 
Ajudando indivíduos e famílias em dificuldades através de terapia, apoio em casa, assistência na escolar 
e na corte.  
   
Advocates Psychiatric Emergency Services………….………..508-872-3333 or 1-800-640-5432 

Equipe com serviços de intervenção em crises para indivíduos e famílias de todas as idades.  
 
Framingham Housing Authority                                                 www.framha.org 

One John J. Brady Drive, Framingham……………………………………….508-879-7562 
Casas para famílias, para veteranos, idosos e congregados, Section 8, e programa de reabilitação em 
moradia 
 
Metrowest Harvest Food Bank 
300 Howard Street ……………………………………………….….508-788-3663 
Ajuda de emergência em alimentos 
 
Parental Stress Hotline……………………………………....…....800-632-8188 
 
Pearl Street Cupboard and Café                                                 www.uwotc.org/food/framingham 

10 Pearl Street………………………………………………….….…888-811-3291  x4922 
 
South Middlesex Opportunity Council                                      www.smoc.org    

300 Howard St., Framingham………………………………...........508-620-2300 
Os serviços incluem: saúde mental, abuso de substâncias, intervenção em crises, justiça criminal/ 
programas de re-entrada, emprego e educação para adultos, auxílio financeiro/gasolina, auxílio para 
moradia  

 
SAÚDE  

 
MassHealth………………………………………..………….….......617-210-5000 
Dental Health……………………………………………...……........800-207-5019 

Clientes do MassHealth podem receber fundos para o tra.nsporte para serviços médicos  
 
Criterion-Middlesex Early Intervention                        
www.criterionchild.com/index.php/programs/early-intervention/26l 

651 Franklin Street, Framingham………...........…………………..508-620-1442 
Avalia as crianças abaixo de 3 anos para detectar atrasos no desenvolvimento e fornece serviços em 
casa e no centro para grupos. Cobertura pelo seguro de saúde. Pais podem pedir o encaminhamento. 



~ 18 ~ 
 

 
Edward M. Kennedy Community Health Center    www.kennedychc.org             

354 Waverly Street ………………………..…………………………508-852-1805 
Departamento de Oftalmologia 72 Union Street…………………..508-852-1805 x1765 
Clínica Dentária  32 Concord Street………………………………..508-852-1805 x 1115 
 
Latino Health Insurance Program                                              www.lhiprogram.org 

88 Waverly Street…………………………………………………….508-875-1237. 
Oferece assistência que solicita seguro de saúde através do Health Connector, oferece serviços médicos 
preventivos a pessoas não seguradas e com seguro insuficiente; oferece educação em saúde 
comunitária e coordenação de serviços para idosos e outros adultos 
 
Metro West Medical Center – Framingham Campus 

115 Lincoln St., Framingham………………..………………………508-383-1000 
 

MA Lead Poisoning Prevention Program………………..……..800-532-9571 
 
SMOC Behavioral Health Services (BHS)       www.smoc.org/behavioral-health-services.php 

 298 Howard Street Framingham…………………………………  .508-879-2250 

 O SMOC BHS oferece serviços de estabilização familiar, bem como serviços ambulatoriais de  
 saúde mental e terapia em casa para crianças, famílias e adultos. O SMOC possui capacidade 
 linguística para servir famílias que falam espanhol, português e outras línguas.  
 
South Bay Community Services                      www.southbaycommunityservices.com/services 

1 Grant Street, Framingham……………........….......................…508-834-3100 
Ajudando indivíduos e famílias tornam-se mais auto-suficiente para levar umas vidas mais gratificantes e 
produtivas. Oferece vários programas e recursos para apoiar a saúde mental. 
 

Visiting Nurse Association (VNA)                                              www.natickvna.org 

209 West Central St., Suite 313, Natick……………..………….….508-653-3081 
 

WIC Programa de Nutrição                                                          www.mass.gov/wic 

7 Bishop Street, Framingham…………........…………...................508-620-1445 
Oferece educação em nutrição e saúde, alimentos saudáveis e outros servuços gratuitos para  famílias 
que se qualificam. 

SEGURANÇA DO BEBÊ E DA CRIANÇA/CPR 
 

American Red Cross 

867 Main St., Waltham 
www.bostonredcross.or...............................…………………….…781-642-7000 
 

Century Health Systems 
209 W. Central St., Suite 311, Natick 
www.centuryhealth.org……………………………….......................508-651-1786 
Primeiros socorros e CPR adulto/pediátrico 

 
PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO 

 
Early Childhood Alliance – Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) 
Framingham…………………………….508-782-6932  www.framingham.k12.ma.us/ecaf 

Grupos de Pré-alfabetização, Brincadeiras, Aprendizagem e Crescimento  juntos; Apoio e Educação 
familiar; Recursos e referencias; Atividades  preparatórias para o início da carreira escolar para crianças 
do pré-natal a 8 anos. 
 
Parent-Child Home Program                                          

Framingham………………………………....................................…508-782-6932           
Programa de alfabetização precoce em casa para crianças de 18 meses a 3 anos.   
 
Programa para inglês como segunda língua para adultos de Framingham               www.faesl.org 
Fuller Middle School………………........................................……508-626-4282 

https://maps.google.com/?q=298+Howard+Street+Framingham&entry=gmail&source=g
tel:(508)%20879-2250
http://www.mass.gov/wic
http://www.faesl.org/
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Aulas de ingles em seis níveis, GED e aulas de cidadania.  Novas aulas começam em setembro e 
janeiro. Todas as aulas são gratuitas e por sorteio.   
 

Literacy Unlimited ……………………………………..…….............508-532-5574 

1:1 ensino para adultos em educação básica, leitura, escrita, supletivo e ingles como segunda língua. 
Aulas semanais gratuitas.  
 

Framingham Public Library (Matriz)       www.framinghamlibrary.org  

49 Lexington Street, Framingham……………..................................508-532-5570    
  
McAuliffe (Filial) 

746 Water Street, Framingham…………………….. .........................508-532-5636 
Horário de estórias, clube de livros, e mais 
 

SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA 
 

Community Kangaroo    www.communitykangaroo.com 
Macaroni Kid     www.framingham.macaronikid.com 

Inscrever-se para um boletim semanal com informações sobre as atividades das crianças  
 
Departament of Children and Family Services         www.mass.gov/dcf 

300 Howard St,  Framingham…………………………………............508-424-0100 
Apoio à família, prevenção contra abuso infantil, intervenção em crises  
 
Department of Transitional Assistance 

300 Howard Street……………………………...................................508-661-6600 
Serviços de ajuda em comida/nutrição, apoio no emprego, assistência financeira  
 
Healthy Families of Framingham                                
www.criterionchild.com/index.php/programs/newborn-home-visiting 

655 Franklin St,  Framingham.........................................................508-879-1726 
Visita domiciliar, apoio familiar, educação sobre o desenvolvimento infantil da fase pré-natal aos 3 anos, 
para pais de primeira viagem com idade até 20 anos.  
 
Jewish Family Service of Metrowest                                         www.jfsmw.org 

475 Franklin St., Suite 101, Framingham……………........................508-875-3100 
Serviços de adoção, cuidado de idosos, ajuda para cidadania, educação/apoio aos pais, ajuda em 
alimentos  
 
Metrowest Legal Services                                         www.mwlegal.org 

63 Fountain Street………………………………………………............508-620-1830 
Serviços gratuitos na área legal para pessoas que se qualificam, em moradia, governo, benefícios do 
governo, violência doméstica  
 
Parents Helping Parents                                          www.parentshelpingparents.org 

108 Water St., Watertown………………………………………….…..800-882-1250 
 
Social Security Administration……..............................................508-875-5047 or 1-800-772-1213 

100 Concord Street 
Administração do seguro social e programas de seguro do social security; adquirir um número de 
identificação do social security 
 
United Way of Massachusetts Tri-County www.uwotc.org 

46 Park St # 2, Framingham……………………………………….......508-872-3291 
Apoia as famílias em saúde, educação, rendimentos, necessidades básicas que incluem: MASS 211, 
Distribution Centers, e Food Bank. 
 
The Freedman Center for Child and Family Development          www.mspp.edu/freedman                     

1 Wells Avenue, Newton……………………………………………617-332-3666 
Serviços para crianças, famílias e educadores tais como grupos para bebês e os pais, hora para brincar, 
classes  educativas, e programas de música para crianças 

http://www.framinghamlibrary.org/
http://www.mass.gov/dcf
http://www.jfsmw.org/
mailto:membership1@wellesleymothersforum.com
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Wayside Youth & Family Support Network www.waysideyouth.org 

88 Lincoln Street, Framingham…………………………..………...….508-270-1313 
Oferece programas de grupo de apoio familiar no Centro de Recursos Familiares. 

 
SERVIÇOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Criterion-Middlesex Early Intervention – veja Saúde 
 
Conselho Consultivo de Pais para Educação Especial - F-SEPAC  
Veja o Website das Escolas Públicas de Framingham: www.framingham.k12.ma.us 
 
Federation for Children with Special Needs                            www.fcsn.org 

The Schrafft Center 
 529 Main Street, Suite 1M3 Boston, MA 02129 …………………..…617-236-7210 or 800-331-0688 
Uma organização que trabalha com pais e outras organizações de pais para auxiliar crianças com 
necessidades especiais e suas famílias.  Oferece vários workshops gratuitos para os pais.   
 

South Bay Early Childhood                                        
www.southbaycommunityservices.com/services/early-childhood-services 
1 Grant Street, Framingham…………………………………………...508-834-3100 
Serviços de intervenção precoce para crianças com menos de 3 anos de idade. Os serviços  
são oferecidos em casas, ambientes comunitários e escritórios de Intervenção Precoce. 
 
Special Needs Advocacy Network                                  www.spanmass.org 
PO Box 269, Natick.......................................................................................508-655-7999 

 
TRANSPORTE 

 
 Metrowest Regional Transit Authority (formerly LIFT)  www.mwrta.com  
 Toll Free: 1-888-996-9782……………………………..………………508-935-2222 

 Serviço local de ônibus em Framingham com conexão com o serviço de ônibus de Natick e  
outras cidades vizinhas.    
                                               
 Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)....800-392-6100  www.mbta.com 

 
UNIVERSIDADES/FACULDADES/CONTINUIDADE NA EDUCAÇÃO 

 
Framingham State University                                                          www.framingham.edu 

100 State Street, Framingham……………………………………….....508-626-1220 
Framingham State University oferece um programa de 4 anos de bacharelado, e mestrado  
 
Joseph P. Keefe Technical High School                                         www.keefetech.org 

750 Winter Street, Framingham…………………………………..........508-416-2100     
Aulas para adultos à noite, natação, exploração de profissões no verão, e colônia de férias de espeortes 
para crianças de 9-14 anos. 
 
Massachusetts Bay Community College                                       www.massbay.edu 

19 Flagg Drive, Framingham…………………………………………...508-270-4000 

MassBay oferece diversos programas de estudo, incluindo Associate degrees, Certificate programs, e 

Corporate & Community Education. 
 
University of Phoenix                                                                       www.phoenix.edu 

1 Research Drive, Westborough…………………………………..…...508-614-4100  

 
 

http://www.framingham.k12.ma.us/
http://www.spanmass.org/
http://www.mwrta.com/
http://www.mbta.com/
http://www.campusexplorer.com/colleges/in/Massachusetts/1E1A93BF/Westborough/
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CIDADE DE FRAMINGHAM 
Prefeitura - Memorial Building, 150 Concord Street. City Offices, Nevins Hall   www.framinghamma.gov 

 

ATIVIDADES RECREATIVAS & EDUCATIVAS  
 
Amazing Things Arts Center                                        www.amazingthings.org 

160 Hollis St. ………………………………………………………….……   508-405-ARTS(2787) 
Apresentações musicais, teatrais e artísticas   
 
Brazilian American Center (BRACE)                       www.brazilianamericancenter.org 

560 Waverly Street………………………………………………………….508-628-0360 
Atividades: Aulas de cidadania, ballet para crianças, aulas de ingles para adultos, aulas de Portugues 

para crianças,applicaçảo para Mass Health …   
 
Concerts on the Green……………………………..Town Common - Edgell Road 

Todas as Sextas-feiras, 6:30pm, Junho - Agosto.  Concertos ao vivo, ao ar livre (incluindo swing, rock, 
jazz, etc.). Compre comida no local ou leve o seu piquenque. Leve cadeiras ou cobertor para sentar.  
 
Christa McAuliffe Center                                                                      www.christa.org 

Framingham State University, 7 Maynard Road…………………………508-626-4050 
Planetario, educação sobre o espaço exterior, e exposições para o público em geral 
 
Danforth Art Museum                                                                            www.danforthmuseum.org 

123 Union Ave……………………………………………………………….. 508-620-0937   
Galerias, exibições especiais, cursos para todas idades, níveis iniciante a avançado.  

 

Framingham.com - calendário comunitário, notícias, comércio ………...www.framingham.com 

 

Framingham Historical Society 

16 Vernon Street ……………………………………………………………508-872-3780 

Coleção de artefatos históricos e arquivos de pesquisa de cinco séculos de história em Framingham. 

 
Framingham Parks & Recreation Department                                   www.framinghamma.gov/parks 

475 UnionStreet…………………………………………………………….508-532-5960 
Uma variedade de atividades oferecidas para crianças e adultos em cada estação, incluindo esportes, 
artesanato, passeios familiars ou adultos.  
 
Loring Skating Arena                                                                          www.framinghamma.gov/parks 

Fountain Street  ………………………………………………………….    508-620-4877 
Patinação no gelo pública, aulas e ligs, de setembro – abril.  
 
MetroWest YMCA                                                                                www.metrowestymca.org                                                               

 280 Old Connecticut Path……………………………………………….. 508-879-4420 
 Piscina, academia, esportes, creche e pré-escola, colônia de férias para feriados escolares e verão.   
 
N.E. Wild Flower Society – Garden in the Woods                           www.newenglandwild.org 

180 Hemenway Road …………………………………………………      508-877-7630 
45 acres de jardim botânico, operado pela New England Wild Flower Society.  Aulas são oferecidas.  

 
Performing Arts Center of MetroWest                                           .  www.pacmetrowest.org 

140 Pearl Street ………………………………………………………….   508-875-5554                             
Aulas particulares e em grupo para instrumentos, voz; grupo de dança e drama. Todas as idades.   
 
Suburban Athletic Club                                                                      www.suburbanathletic.com 

10  Roxanna Street …………………………………………………….   508-879-6544  
Piscina, academia, esportes, creche e pré-escola, colônia de férias para feriados escolares e verão.  

http://www.framinghamma.gov/
http://www.amazingthings.org/
http://www.brazilianamericancenter.org/
http://www.danforthmuseum.org/
http://www.framingham.com/
http://www.framinghamma.gov/parks
http://www.framinghamma.gov/parks
http://www.metrowestymca.org/
http://www.newenglandwild.org/
http://www.pacmetrowest.org/
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AVENTURAS AO AR LIVRE E PROGRAMAS ESPORTIVOS 

PARQUES MUNICIPAIS E ESTADUAIS  

Callahan State Park – Millwood Street em frente ao campo de golfe. Para caminhadas e trilhas, cachorros e cavalos 
são permitidos. Cross country skiing.                                                                                                                               
 

Carol Getchell Trail – Trilha para caminhadas (1/2 milha) atrás da escola Stapleton perto do Sudbury  River. Entre 
pelo Sudbury Landing (perto da Old Danforth St. Bridge) atrás da escola ou Little Farms Rd 
 
Cushing Memorial Park- Dudley Rd, Framingham. Para caminhadas, parquinho, banheiros publicos 

 
Farm Pond - Dudley Road.   Trilhas para caminhada, pescaria, barcos sem motor, encontros de grupos  
 

Macomber – Área de conservação localizada na Badger Road 
 

Nobscott Boy Scout Reservation - Edgell Road no limite com Sudbury. Trilhas  
 

Tercentennial Park- Dudley Road 
 

Roosevelt Park - Fay Road 
 

Wittenborg Woods – Área de conservação. Wayside Inn Road 

 

PRAIAS  
Framingham tem três praias públicas, com a compra de passes. Passes para a temporada e aulas de natação estão 

disponíveis através do Framingham Parks & Recreation Department  
 

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

Saxonville Beach:  Lake Cochituate na Lake Road (saindo da Old Connecticut Path, perto do limite com 

Wayland). 
 

Waushakum Beach:  Waushakum Pond na Nipmuc Road (saindo da Winthrop St, perto da Rt. 126 e 

limite com Ashland). 
 

ESPORTES  
(Veja as web links no Framingham Parks & Recreation/ Other Groups/ Youth Groups website)  

 
Bay Path Figure Skating Club …………………508-877-2662       Programas Crianças - Adultos  

 

Framingham United Soccer Club - idades 6 & acima         www.fsuc.org 
 

Framingham Youth Lacrosse – idades 6 & acima             www.framinghamyouthlacrosse.org 
 

Girls Softball………………………….. 508-405-1716                         A partir da 4a. série 
 

Little League Baseball -  Baseball para crianças de 6-19 anos 
 

Pop Warner Football - Football e Cheerleading para meninos e meninas de 7-15 anos. 
 

Temple Beth Am Brotherhood Basketball League – 508-872-8300 A partir da 5a. série  
 

Youth Hockey – Para todos os níveis, de iniciantes 5-9 anos, até 16 anos.  

 
QUADRAS DE TÊNIS  

2 quadras no Anna Murphy Park (Cove St. & Lake Ave) 
4 quadras no Butterworth Park (Bishop Street) 
4 quadras no Bowditch Park (Walnut Street side) iluminadas até 10pm, de maio-setembro 
6 quadras no Winch Park (A Street perto da High School) iluminada até 10pm, de maio-se 
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Anna Murphy  

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

Apple Street Playground  
Bethany Rd.  

Parquinho  
Arlington Street Playground  

Arlington St. e Gordon St.  
Parquinho  

Bates Road  
Saindo da Hollis St.  
Parquinho  

Barbieri School  
Dudley Rd.  

Parquinho  
Brophy School  

Pleasant St.  
Parquinho, futebol 
Bowditch Field  

Union Ave.  
Parquinho, Beisebol iluminado, (4) 

Quadras de Tênis iluminadas,  
Football iluminado, Quadra de 

basquete iluminada, 3/4 Milha de 
área de Jogging, Track, Fitness 
Course com (20) estações de 

exercício, arquibancada  
Butterworth Park  

Grant St. e Bishop St.  
Parquinho, (4) Quadras de Tênis 

iluminadas  
Cameron School  
Elm Street  

Futebol  
Carter  

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

Charlotte Dunning School  

Frost St.  

Parquinho  

Cushing Memorial Park 
Dudley Rd. 

Parquinho 
Danforth Park  

Danforth St.  
Parquinho  

 

 

 

 
Furbur  

Fairbanks Rd.  
Parquinho, Beisebol (Little 

League) 
Hemenway School  

Water St.  
Parquinho 

Juniper Hill School  
Upper Jocelyn Rd.  
Parquinho 

King School  
Water St.  

Parquinho 
Long's Complex  

Dudley Rd. (perto da Keefe 
Tech)  
Softball ilum., Beisebol ilum. 

Little League, Quadra ilum. 
De basquete, Football, 

Futebol 
Mary Dennison Park  

Beaver St.  
(2) quadras de Softball (uma 
ilum.), Beisebol, Football, 

Futebol, (2) Quadras de 
basquete, Parquinho 

Mason Park  
Maple St. and Franklin St.  

Parquinho 
McCarthy School  

Flagg Drive 
Parquinho 
Merloni  

Fountain St. (no Long's Field 
Complex)   

Beisebol (Little League) 
Mt. Wayte  

Chautauqua Ave.  
Parquinho 
Musterfield  

Guadalcanal Road  
Futebol 

Oakvale  
Burbank Cir., saindo da Hadley 

Rd.  
Parquinho, Beisebol (Little 
League) 

 

 Potter Road School  
Potter Rd.  

Parquinho, Beisebol  
(Little League)  

Reardon Park  
Brownlea Rd., saindo da Old Conn. 
Path  

Parquinho, Beisebol  
(Little League)  

South Field  
Guadalcanal Rd. (at end)  

Softball, Futebol, Lacrosse  
Stapleton School  

Elm St.  
Parquinho 
Temple Street Playground  

Temple St.  
Parquinho 

Tusoni  
Dudley Rd. (no Long's Field 

Complex) Beisebol (Little League)  
Victory Field  
Auburn St. 

Sede do Framingham  
United Soccer Club 

Walsh Middle School  
Brook St.  

Parquinho, (4) Quadras de Tênis 
iluminadas  
Winch Park  

"A" St.  
Parquinho, (6) Quadras de Tênis 

iluminadas, Beisebol, Softball, 
Football, Futebol, Quadra de 

basquete ilum.  
Woodfield  

Sloane Dr. e Gregory Rd.  
Parquinho 
Woodrow Wilson School  

Beaver St. e Leland St.  
Parquinho 

  

 

 
CAMPOS, QUADRAS E PARQUINHOS: 

Os seguintes campos são de uso público quando não estiverem 

sendo usados pela escola, por ligas esportivas ou outros 

eventos. 
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Preparação para a Escola 

A lista seguinte pode ajudar você a preparar sua criança para a escola. É melhor olhar os itens da lista como 

objetivos a serem alcançados. Eles devem ser alcançados, se possível, através de rotinas diárias ou atividades 

prazerosas que você planejou com sua criança. Se sua criança ainda não conquistou todas as áreas, não se 

preocupe. Lembre-se que cada criança cresce e se desenvolve de maneira diferente.  

Boa saúde e bem-estar físico 

Minha criança:  

___ se alimenta com uma dieta balanceada 

___ tem o tempo de descanso necessário 

___ recebe cuidados médicos e dentários regularmente 

___ recebeu todas as vacinas necessárias 

___ corre, pula, brinca ao ar livre e faz outras atividades que ajudam a desenvolver seus músculos e corrdenação 

motora grossa.  

___ brinca de quebra-cabeças, desenhar, colorir, pintar e outras atividades que ajudam a desenvolver seus 

músculos e coordenação motora fina.  

Preparação Social e Emocional  

Minha criança: 

___ está aprendendo a explorar e tentar coisas novas 

___ está aprendendo a trabalhar sozinha/o e a fazer muitas tarefas por si própria/o 

___ tem muitas oportunidades para brincar com outras crianças e está aprendendo a cooperar com os outros 

___ é curiosa e motivada a aprender 

___ está aprendendo a terminar as tarefas 

___ está aprendendo a usar o auto-controle 

___ pode seguir instruções simples 

___ ajuda nas tarefas em família 

Língua e conhecimento geral 

Minha criança: 

___ tem muitas oportunidades para falar e escutar 

___ escuta estórias que são lidas para ela todos os dias 

___ tem acesso a livros e outros materiais de leitura 

___ está aprendendo sobre escrita, letras e livros 

___ tem supervisão de um adulto sobre o tempo passado na frente da televisão 

___ é incentivada a fazer perguntas 

___ é incentivada a resolver problemas 

___ tem oportunidades de perceber semelhanças e diferenças  

___ é incentivada a separar e classificar objetos 

___ está aprendendo a escrever seu nome e endereço 

___ está aprendendo a contar e a brincar de jogos de contar 

___ está aprendendo a identificar e dar nome às figuras geométricas e cores 

___ tem oportunidades de desenhar, escutar e fazer música, e dançar 

___ tem oportunidades de experimentar coisas no mundo – ver e tocar objetos, escutar novos sons, cheirar e provar 

 alimentos e ver coisas se movimentarem 

 
US Departamento de Educação:  www.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part_pg14.html 

 

http://www.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part_pg14.html
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Preencha com a informação de sua criança e coloque em um 

local de fácil acesso: 

Número/Rota do ônibus________ Ponto do ônibus:   

___________________ 

Escritório de Transporte: 508-626-9179 

Nome da escola de minha criança:     _______________________ 

Endereço da escola:  ________________________ 

Número da classe: _____   Nome do/a professor/a: __________________ 

Secretaria da escola:(508)  ____________________ 

Número para comunicar ausências/atrasos:(508) 

_____________________ 

Enfermeira da escola: (508) _____________________ 

Para entrar em contato com o/a professor/a: 

_____________________________ 

Horário para a Conferência de Pais e Professores: 

 Outono: ___________________  Primavera: 

___________________ 
  

Horário dos “Specials”:  (não se esqueça de usar tênis nos dias de 

educação física!) 

 Outros: (Dias de saída mais cedo, eventos, celebrações, reuniões do 

PTO, etc.)  

  

 

Lembre-se de avisar a escola se houver alguma mudança de endereço ou trabalho, 

número de telefone, celular, email, para que a escola possa falar com você em caso de 

uma emergência!

Para sua informação 
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Especial agradecimento aos nossos parceiros colaboradores que incluem: 

Escolas Públicas de Framingham,  
provedores e educadores da primeira infância, agências comunitárias, 

organizações de advocacia e famílias. 

DECLARAÇÃO SOBRE O REGULAMENTO DE NÃO-DISCRIMINAÇÃO 

 
As Escolas Públicas de Framingham não fazem discriminações baseadas em raça, cor, 
idade, sexo, orientação sexual, religião, etnia ou nacionalidade, inabilidade, condição de 
veterano, ou qualquer outra condição protegida por lei. Qualquer dúvida relacionada à 
implementação desse regulamento deve ser submetida diretamente ao Diretor da escola, 
ao Superintendente das escolas (508 626-9117), ou ao Coordenador 504 (508 626-9128).  
O Escritório em Boston da Comissão de Massachusetts Contra Discriminação localiza-se 
no endereço: One Ashburton Place, Boston, MA 02108 
 

A Aliança da Primeira Infância de Framingham não endossa nenhum programa específico.   
               Nosso objetivo é apenas prover informações sobre educação e recursos.  
                            Para uma lista mais abrangente de programas, visite: 
                        www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx 

 

 
Revisado 1/2018  
Traduzido por A Aliança da Primeira Infância e Framingham/Escolas Publicas de  Framingham 

 

http://www.eec.state.ma.us/ChildCareSearch/EarlyEduMap.aspx

