
  

Nossa história 
 

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.  

 

 

2001: financiamento foi recebido para 

implementar o ParentChild+, programa de 

alfabetização precoce em casa para crianças 

de 18 meses a 3 anos.   

 

 

2005: o Departamento de Cuidado e Educação 

na Primeira Infância (EEC) foi estabelecido e o 

programa CPC tornou-se responsabilidade da 

nova agência.  

 

  

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 Early 

Childhood Alliance of Framingham (ECAF). 

 

 

Nosso agradecimento aos nossos parceiros, 

incluindo: as Escolas Públicas de Framingham, 

provedores e educadores de programas 

infantis, agências comunitárias, organizações e 

famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), ao Superintendente Assistente das 

Escolas (508 626-9133), 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 

 

ALIANÇA PARA 

EDUCAÇÂO 

INFANTIL  
 

     
União para nossas crianças…  

O coração de nossa comunidade  

Framingham, MA 

A Aliança para Educação Infantil em Framingham é 

um programa patrocinado por uma verba do 

Departamento de Educação e Cuidado Infantil de 

Massachusetts, e administrado pelas Escolas Públicas 

de Framingham. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre nossos  
Programas 
 

ParentChild+, Um programa educacional 

reconhecido nacionalmente que oferece visitas 

às casas das famílias com crianças de 18 meses a 

3 anos para ensinar atividades educativas. Entre 

em contato com   

 

Programa de Envolvimento entre a Família e a 

Comunidade 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. 

 

Serviços de Apoio aos Educadores oferecem 

oportunidades a diretores e educadores infantis 

de receber & compartilhar informações através 

de diferentes maneiras:  Colaboração entre 

diretores, email e apoio entre os pais, trocas de 

currículo, palestras, atualização contínua em 

links para recursos na comunidade, regionais ou 

estaduais.   

 

Aliança para Educação Infantil trabalha junto 

com os programas acima, além de reivindicar a 

favor da comunidade de educação infantil para 

criar acesso às necessidades da comunidade e 

garantir a coordenação dos serviços.   

 

Para maiores informações, 

entre em contato com: 

Early Childhood Alliance of Framingham 

Framingham, MA 01702 

508-782-6932 

https://www.framingham.k12.ma.us/domain/72 

 

 

Nossa visão e missão   
 

Nossa visão é uma comunidade aberta para 

famílias e profissionais que oferecem recursos e 

apoio para o desenvolvimento e crescimento 

saudável 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 sua missão ao oferecer acesso 

a: 

 

 Experiências de aprendizado para 

crianças de 0-8 anos  

   

 Preparação para a escola  

 

 Recursos e Informações para a Infância  

 

 Apoio e Educação para as Famílias  

   

 Desenvolvimento professional para 

Educadores Infantis 

 

 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 
 
 

O que fazemos… 
 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 ParentChild+ 

 

 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 

https://www.framingham.k12.ma.us/domain/72

