
 

 

Descrições de Grupos e Programas 
 

Play, Learn, and Grow Together (Brincar, Aprender, e Crescer Juntos): Este grupo é um aprendizado baseado 

em brincadeiras que trarão proveito para crianças de todas faixa etárias. Juntos, iremos criar, cantar e ler 

enquanto exploramos as diferentes zonas de construção do cérebro. Afinal, aprender não é apenas divertido, 

mas é uma previlegio de muitos beneficios. Todos estes grupos sao gratis e duram 10 semanas. Um presente vai 

ser recebido por cada criança por sua participação.  

Baby Talk (Conversa de bebê): Este grupo é perfeito para os pais com bebês. Teremos discussões semanais 

sobre temas relacionado a esta fase da criança como alimentação, sono e desenvolvimento. Você irá conhecer 

novas pessoas, construir novas amizades, cantar e brincar muito. Participação neste grupo será gratuita. 

Let’s Go to Kindergarten (Vamos ao Kindergarten): Este grupo é orientado para famílias com filhos de 3-5 

anos que desejam adquirir habilidades e conceitos que irão preparar-los para o ensino escolar baseado em 

brincadeiras. Afinal, aprender é divertido! Participação neste grupo será gratuita e  durará 10 semanas. Crianças 

com presença constante receberão um presente!!!  

Dads, Donuts and Discoveries (Pais, Donuts e Descobertas):  Este grupo é uma ótima maneira de se conectar a 

outros pais e suas famílias. Vamos cantar, descobrir novas atividades de aprendizagem, ler estórias e muito 

mais. Aberto a todas famílias, especialmente para crianças de 0 a 6 anos de idade. GRATIS!  

Parent-Child Home Program (PCHP) (Programa Domiciliar Pais e Filhos): É um programa domiciliar de 

literatura baseado em visitas semanais por “home visitor” treinado que traz livros e brinquedos educacionais 

como presente para as familias. O programa (PCHP) está aberto para familias que se qualificam com crianças 

entre 18-36 meses de idade. GRATIS! 

Annual Framingham Family Fair: Celebration of Young Children: Patrocinado pela a primeira Aliança 

Infântil  para promover a importância da qualidade da educação primaria. Venha conhecer os nossos 

patrocinadores da primeira infância e participe de experiências interativas práticas nas nossas "Zonas de 

aprendizagem " onde você e seus filhos irão desfrutar de atividades educacionais de alta qualidade que 

destacam STEM, alfabetização, formação do cérebro em progresso, Preparação para o jardim de infância, saúde 

/ bem-estar , e mais. GRATIS!  

******Salva a data: April 7, 2018****** 

 


