Calendário de Programas de Verão Julho - Agosto 2022
Os programas são presenciais, a menos que se anunciem mudanças. Vagas limitadas para
garantir a segurança.

Atividades para pais e filhos
Segundas-feiras:
Noite STEM: Diversão com música: 18h – 19h, dia 25 de julho, de 0 a 8 anos, Dennis Memorial
Library-Dennis.
Terças-Feiras:
Caminhadas sensoriais: 10h-11h, dias 5, 12, 19 e 26 de julho, e dias 2 e 9 de agosto, de 0 a 8
anos, em Den-Yarmouth.
Grupo do parquinho no Luke's Love: 9h-10h, dias 12, 19 e 26 de julho e dias 2, 9 e 16 de
agosto, de 0 a 8 anos, com Ellen.
Quartas-Feiras:
Diversão na fazenda: 10h-11h, dias 6, 13, 20 e 27 de julho, e dias 3 e 10 de agosto, em
Yarmouth Port, com Ellen.
Quintas-Feiras:
Preparatório para o Kindergarten: 10h-10h45, nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, no Harwich
Community Center, com Lucy.
Os pais receberão um kit de atividades. Lucy os guiará nestas atividades de verão para auxílio
na preparação de seus filhos.
Sextas-Feiras:
Grupo de movimento sensorial: 10h-11h, nos dias 8, 15, 22 e 29 de julho, de 0 a 8 anos,
parquinhos da escola D-Y.
Programas de preparacão escolar: “Leitura em voz alta” em agosto com os diretores da DY nas
bibliotecas! Visite o website das bibliotecas para checar as datas e maiores detalhes.

Educação para pais, palestras e apoio (todos virtuais)

Educação para pais
Criando Famílias Saudáveis: Série de 6 semanas; 18h -19h30, de 27 de julho a 31 de agosto,
com Cindy Horgan e Carol Biondi.
Palestras para pais
Cozinhe dentro do orçamento: 18h -19h, 29/6, com Kim Concra, LDL, nutricionista, da Cape
Cod Cooperative Extension.
Apoio aos pais
Bate-papos sensacionais: 18h30 – 19h30, terceira terça-feira do mês, dia 19 de julho (exceto
agosto), com Melissa Alves, OT.
Conversa de pai: 18h30 a 19h30, segunda terça-feira do mês, dias 12 de julho e 9 de agosto,
com Paul Melville.
Apoio ao pai em recuperação: 18h, semanalmente às terças-feiras. Para inscrição, envie um
email para crussell@capecodchildrensplace.com ou CapeDadsGroup@gmail.com .
A estrada menos viajada: 19h -20h, mensal, inicia em setembro. Grupo de apoio de pais à
famílias com diagnósticos médicos complexos, com Mary Wilson e Laura Will.
Os programas abaixo são para os participantes do programa First Steps Together
* WRAP (Recuperação do Bem-Estar & Assistência na Criação de Pais e Filhos), às 9h30, nas
segundas-feiras.
*Despertar: 18h – 19h, segundas-feiras, grupo de apoio para mulheres afetadas por trastornos
pelo uso de substâncias químicas.
*Parentalidade Consciente: 9h30, quartas-feiras; Estratégias para incorporar o bem-estar na
criação dos filhos.
Necessário inscrição prévia para todos os programas, ligando para 508-240-3310. Visite nosso
website, IG e nossa página do Facebook www.capecodchildrensplace.com

