
QUALIDADE É IMPORTANTE 

Nossos Programas de Primeira Infância têm 

as seguintes qualidades: 

 Currículo individualmente desenvolvido 

apropriadamente com base nos Padrões do 
Programa de Educação Infantil de 

Massachusetts para Crianças de 3 e 4 anos e 
nas Diretrizes para experiências de 
Aprendizagem Pré-Escolar baseadas nas 
Estruturas de Currículo de Massachusetts 

 Objetivos claros e acessíveis para crianças e 

educadores 

 Todas as atividades são ministradas por 

professores com mestrado ou bacharelado 

 Oferecemos desenvolvimento profissional e 

treinamento para educadores com o intuito 

de  adquirir certificado ou diploma, bem como 
encorajamos crescimento profissional contínuo 

 Todos os funcionários são certificados em 

Primeiros Socorros e RCP 

 Relação professor/aluno abaixo dos requisitos 

do estado 

 Baixa rotatividade de pessoal que proporciona 

a continuidade da aprendizagem e fortalece o 
relacionamento com as crianças 

 Café-da-manhã  e lanches à tarde nutritivos 

 Atividades físicas para desenvolver corpos 

fortes 

 Participação, apoio e educação às famílias 

 Recursos e referências 

 Apoio a crianças em transição para o jardim de 

infância 

 Avaliação sistemática e monitoramento para 

melhorar as práticas 

 Oportunidades para participar de outras 

atividades do MetroWest YMCA, como aulas de 
natação e ginástica 

METROWEST YMCA 

EARLY LEARNING CENTER 

280 Old Connecticut Path 

Framingham MA 01701 

(508) 879-4420   metrowestymca.org 

Os anos da primeira  

infância representam um 

período maravilhoso de 

crescimento e exploração. 

METROWEST YMCA 

CENTRO DE 

APRENDIZAGEM 

INFANTIL    



EDUCAÇÃO INFANTIL  
O centro de Educação Infantil do  YMCA da 

MetroWest  oferece educação de alta 

qualidade e cuidados para crianças de 15 

meses a 5 anos de idade. Temos vagas para 

crianças  de idade pré-escolar que podem 

participar dos programas durante toda a 

semana ou alguns dias por semana. Para 

crianças menores de 15 meses, oferecemos 

somente programas de semana  integral. 

Nossas aulas são projetadas para fazer com 

que as crianças se sintam seguras e 

confortáveis enquanto aprendem, exploram, 

socializam e se divertem. O programa do 

YMCA é integral e funciona durante o ano 

inteiro para acomodar o dia de trabalho, 

férias escolares e as férias de verão, porque 

as famílias merecem programas acessíveis e 

flexíveis. 

 

As atividades na YMCA são programadas para 

que a aprendizagem ocorra no contexto de 

brincadeira  e para celebrar a aprendizagem e 

o crescimento. Estas atividades incluem 

atividades motoras e lingüísticas, experiências 

sensoriais, expressão criativa, aprendizado 

através da exploração prática e aquisição de 

habilidades que apóiam o desenvolvimento 

social, emocional e a independência. Nosso 

currículo aborda as necessidades e interesses 

de desenvolvimento de cada criança e 

enfatiza os valores da YMCA  que consistem 

no bem estar, honestidade, respeito e 

responsabilidade. Esta instrução 

individualizada ajudará sua criança a crescer 

e ter sucesso. 

 

Nossos educadores são bilíngües, 

etnicamente diversos e treinados para serem 

culturalmente sensíveis. Será um prazer 

poder trabalhar com você e sua família. 

O YMCA da Metrowest pode ajudar a 

preparar a sua criança para o futuro 

Para maiores informações contate o Diretor 

do  Centro de Aprendizagem infantil  no 

número 508-879-4420 x51  

 

Crianças 15meses a 2 anos e 9 meses  

(33 meses)  

Oferecemos apenas semana integral  

 

Pré-escolar e pré-K 

Idades entre 2 anos e 9 meses a 5 anos 

Programas semanais integral e parcial  

disponíveis para pré-escola e pré-jardim de 

infância 

 

Horas de operação 

Segunda a sexta-feira durante o ano inteiro 

7:30 hs to 18:00 hs 

 

Local 

MetroWest YMCA, Sede em Framingham  

280 Old Connecticut Path 

Framingham, MA  01701 

508-879-4420 x51 

 

EXEMPLO do CRONOGRAMA DIÁRIO   - Os horários variam de acordo com as salas 

7:30am          9:15am            11am   12:30pm         3pm           4:30pm          6pm   

Almoço 

Recesso 
ao ar 
livre 

Encontro 
no círculo 

Recesso 
ao ar livre 

Saída 

Projetos /
Conceitos de 
aprendizage

Dependendo dos recursos disponíveis, a YMCA da MetroWest fornecerá 
assistência financeira parcial através de nosso programa ASSIST e será 
concedida àqueles que podem demonstrar sua incapacidade de pagar 
a taxa integral. Os fundos são garantidos por doadores durante a 
campanha anual da YMCA. Visite os serviços para membros ou faça o 
download da ficha de inscrição on-line.  

Chegada e 

Atividade 

Livre 

           9am                  9:45am        12pm               1pm              3:30pm      5:30pm 

Lanche 
Saudável 

Estoria e 

Leitura  

Lanche 
Saudáv

Hora de 

Descanso 

Projetos e 
Atividade 

Livre 

Estoria e 

Leitura  


