
Seu Recurso Central Para Familias 

Nós, da Early Childhood Alliance de Framingham (ECAF)        

estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada como pais                

com os seguintes programas: 

Sessões de educação familiar  

Grupos de Brincadeiras Para Pais e Filhos 
 (para crianças entre 1-5 anos com pais ou cuidadores) 

Programa de Visitação Domiciliar Para Pais e Filhos 

 (para os residentes de Framingham entre 18 meses-3 años ) 

Encaminhamento para os recursos da primeira      

infância (Tais como creche, pré-escola, lactação, segurança, etc.)  

 

Comunique-se com Jane: 508-782-6932; 
jdehaven@framingham.k12.ma.us  

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

 
A Aliança Infântil de Framingham é financiado pela uma verba do Programa Engajamento Familiar e Comunitária Coodernado do 

Departamento de Educação e Cuidado de Massachusetts, e Adminstrada pelas  Escolas Públicas de Framingham.  
 



 
 
 
 
 
 

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 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 na 
Fuller Middle School, 31 Flagg Drive Sala D 30, Porta do lado de fora #16. 
 
 

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

 

(Por favor devolva a parte inferior do formulário) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Nome do pai(s): _______________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________________ 
 
Telefone: ____________________________________________________________________ 
 
Endereço de e-mail: ___________________________________________________________ 
 
Nome da crianca: ______________________________________________________________ 
 
Data de nascimento da crianca: __________________________________________________                                              
 
Lingua falada em casa: _________________________________________________________ 
 
Fonte de referencia e encontro: ____________________________________________________ 
 
Marque as áreas de interesse:    ___ Visita a casa    ___ Grupos     ___ creches / pré-escolar 
                                                    ___ Outros recursos      

 

mailto:jdehaven@framingham.k12.ma.us

