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A g r a d e c i m e n t o s  
E s p e c i a i s !  

 

SOMOS GRATOS as organizações e 
indivíduos que doaram roupas de 
inverno, brinquedos e vale-
presentes para ajudar famílias nesta 
época especial. São eles: Toys for 
Tots, St. Vincent de Paul, Steve 
Roderick, Bethany Tasha, Sally 
Digges, Sarah Nitsch & her football 
group, Orleans-Eastham Elks, Our 
Lady of the Cape parish, Knights of 
Columbus, Masons, Family Pantry 
of Cape Cod, Lower Cape Outreach 
Council, Harwich Women’s Club, 
Harwich Children’s Fund,  
Polhemus, Savery De Silva’s Fund 
for Working Families,  e muito mais. 
SOMOS GRATOS ao Birdwatchers 
General Store pela doação de 
comedouro de passarinho para as 
turmas de nossa escola. SOMOS 
GRATOS ao Orleans Council on Ag-
ing knitting group pelas lindas tou-
cas e luvas de inverno tricotadas. 
SOMOS GRATOS ao Orleans-
Eastham Elks por ter promovido a 
macarronada no jantar intergenera-
cional. Fomos anfitriões junto com o  
Eastham Council on Aging. SOMOS 
GRATOS ao Pure Vita e pela avó da 
Aylaya por doar uma extensa 
seleção de livros culturais e social-
mente diversos para nossa turma 
Sea Horse. OBRIGADO a todas as 
doações generosas ao nosso apelo 
anual, tornando possível o nosso 
trabalho.    FELIZ ANO NOVO!  

 Então, as festividades acabaram. E ago-

ra? Os eventos especiais que celebramos 

nas últimas semanas de 2022, do período 

do Dia de Ação de Graças a dezembro, foi 

bem movimentado. Foi uma verdadeira 

temporada de atividades. Mas com a che-

gada de janeiro, as festividades cessam e o 

inverno toma conta. 

 Esta pode ser uma época difícil do ano. 

O clima costuma ser desafiador, a despesa 

pode ser imprevisível. Às vezes, estes ob-

stáculos sazonais podem ser intensificados 

por doenças ou despesas imprevistas. Em 

vez de sentir-se sobrecarregado, vamos 

procurar um caminho positivo a seguir. Há 

pessoas que encontram motivação nos 

votos de ano novo, e deve ser por isso que 

esta seja a razão deste momento ser tão 

popular. Eles podem nos dar uma sensação 

de novas possibilidades, oportunidades de 

fazer mudanças positivas em nossas vidas, 

mesmo em situações sobre as quais não 

temos controle. Algumas dessas oportuni-

dades são simples, outras requerem cor-

agem. E quando a coragem parece difícil 

de encontrar, alguém pode nos ajudar. No 

outono, a  repórter Julie Turkewitz 

escreveu no The New York Times sobre sua 

experiência em uma viagem com mi-

grantes da américa do sul e central tentan-

do atravessar para os EUA. A família que 

ela seguia era muito pobre e a coisa mais 

valiosa que eles tinham era uma panela 

velha: “Era a tábua de salvação, a única 

forma de cozinhar o arroz e as sardinhas 

que comiam uma vez por dia”, ela 

escreveu.  Em vez de guardá-la para si 

mesmos, eles a emprestavam livremente a 

outros que viajavam pela selva, mesmo 

sabendo que poderia ser perdida ou rou-

bada. Quando a repórter perguntou a 

razão disso, a resposta foi: “Nós com-

partilhamos porque é assim que somos”. 

Mesmo ao testemunhar as extremas 

dificuldades enfrentadas pelas famílias 

com quem viajava, a repórter ficou impres-

sionada com os atos de bondade altruísta 

que viu: pessoas ajudando estranhos em 

rios perigosos e em encostas íngremes 

montanhosas, encorajando uns aos outros 

a continuarem quando prestes a de-

sistirem. Aqui no Cape nossos desafios são 

diferentes. Não estamos tentando sobre-

viver em uma jornada pela selva, embora, 

como os migrantes, tentamos cuidar de 

nossas famílias e das pessoas que amamos 

da melhor forma possível. E para ter suces-

so, precisamos das mesmas qualidades 

que mantêm os migrantes em busca de 

uma vida melhor. Precisamos de: coragem 

e compaixão. Coragem para prosseguirmos 

na caminhada e compaixão para 

ajudarmos uns aos outros ao longo do 

caminho. Que tenhamos estas qualidades 

em abundância em 2023.  

Elizabeth Aldred 

Coragem e Compaixão 



 

Captação de Recursos Ano Fiscal 2023 
(YTD) 

Contratos de Subvenção Governamental Plurianual 

MA Children’s Trust SAFE (Stop Abuse For 

Every) Child Communities initiative tra-

balha para erradicar o abuso e negligência 

infantil oferecendo programas e serviços 

gratuitos, e apoio de Provincetown a Barn-

stable. 

MA Department of Early Education and Care’s 

Coordinated Family and Community En-

gagement (CFCE) e Parent Child Plus 

(PC+) financiam programas, apoio e 

serviços de Provincetown a Barnstable. 

Massachusetts Department of Public Health’s 

FIRST (apoio à famílias em recuperação) 

Steps Together promovem visitas gratuitas 

a domicílios à famílias impactadas pelo 

uso de substâncias químicas em Cape 

Cod, Nantucket e Martha’s Vineyard. 

Massachusetts Department of Public Health’s 

State Opioid Response Prevention in Early 

Childhood para o condado de Barnstable. 

Novas Doações de Verbas Ano Fiscal 23  

 Cape and Islands United Way; 

Fundações: Cape Cod Foundation, Anony-

mous Donor Advised Fund e Mollie Hirshberg 

Fund; Cape Cod HealthCare Foundation; Pe-

ter and Elizabeth Tower Foundation. 

Comitês Municipais de Serviços Humanos 

Bourne, Brewster, Chatham, Dennis, 

Eastham, Falmouth, Harwich, Orleans,  

Provincetown, Truro and Wellfleet  
 

As always, thank you to Seamen’s Bank for its 

decades of support. 

Para mais informações ou fazer uma doação, acesse 

www.capecodchildrensplace.com, call 508-240-3310  

Ou envie um email info@capecodchildrensplace.com 

Programação Engajamento Comunitário 
 

Ao longo do ano letivo, organizamos oito grupos co-

munitários que fornecem fóruns para nos manter 

conectados às necessidades das famílias que atende-

mos. Essas importantes reuniões ajudam a moldar nos-

sos programas, serviços e suporte. Junte-se à nós para 

aprender sobre nosso impacto coletivo na comunidade, 

para se manter informado e se envolver. 

 Abaixo, encontra-se a nossa agenda de reuniões  de 

janeiro a junho 2023, que também é publicada no 

www.capecodchildrensplace.com 

Para mais informações, eis os contatos abaixo. 
 

Cape Cod Regional 11-Town  

Early Childhood Advisory Council 

Trimestral, 18h-19h30 virtual; 15/mar/23, 21/jun/23 

Patty Watson pwatson@capecodchildrensplace.com 
 

Barnstable Early Childhood Council 

Trimestral, 17h-18h; 20/mar/23, 12/jun/23 

Kelly Sommers cfcebarnstable@gmail.com 
 

Dennis-Yarmouth Early Childhood Council 

Trimestral, 18h-19h; 14/mar/23, 20/jun/23 

Sue Gubbins dycfce@gmail.com 
 

Monomoy Early Childhood Council 

Mensal, 18h-19h; 5/jan/23, 2/fev/23, 2/mar/23, 6/abr/23, 
4/maio/23 

Híbrido, no Harwich Community Ctr., 100 Oak St. 

Lucy Gilmore lgilmore@monomoy.edu 
 

Parent Advisory Council 

Participe conosco! Torne-se um membro ativo do Con-
selho Massachusetts’ first SAFE Child Community Ini-

tiative. 
Carol Biondi cbiondi@capecodchidrensplace.com 

or info@capecodchildrensplace.com 
 

Cape & Islands Early Learning Network 

Meses alternados, 13h-14h30; 8/fev/23, 12/abr/23, 14/
jun /23 

Híbrido, no Cape Cod Family Resource Ctr., Hyannis 

Cindy Horgan chorgan@capecodchildrensplace.com 

ou Patty Watson pwatson@capecodchildrensplace.com 
 

Cape & Islands Maternal Depression Task Force 

Mensal, 10h-11h, online;  

19/jan/23, 16/fev/23, 16/mar/23, 20/abr/23, 18/maio/23,  

15/jun/23                      

Kerry McCarthy Kerry.mccarthy.miller@gmail.com 

Doações & Conselhos da Primeira Infância 

http://www.capecodchildrensplace.com


Atividades para a Família 

A Cape Cod Children’s Place oferece educação e cuidados para a primeira 
infância em ambientes credenciados em nosso Eastham Center. Para perguntas 

sobre matrícula para o prézinho, contate Liz Stapleton, no email 
liz@capecodchildrensplace.com. Atendemos crianças a partir de 2 meses até 5 
anos.  Administramos muitos programas financiados por doações que atendem 

crianças e famílias em diferentes localidades.  A lista abaixo inclui atividades gratuitas para famílias. A 
maioria destas são presenciais, a menos que hajam mudanças no protocolo de saúde e segurança. Para 
mais informações, ligue para nós no 508-240-3310. 
Inscrição prévia necessária para todos os programas desta página e para os programas listados na próxima pági-

na referente à Educação e Apoio Familiar. Para inscrições e informações, ligue 508-240-3310. 

 Atividades para a Família no Inverno 
 

Segundas-feiras:  Primeiro Ano do Bebê, 11h ao meio-dia; semanal 12/set a Junho; Snow Library, Orleans, com Ali. Até 1 ano. 

     Tot Time: grupinho educativo, 9h30-10h30; 30/jan a 13/mar (exc.20/fev); em Hyannis com Ellen. Até 3 anos. 

     Atenção Plena na Natureza: 9h30-10h15; 23/jan-20/mar (exc.20/fev);  em Brewster com Daniela. Idades de 2 até 5. 

     Pequenos Movimentos Criativos, 11h15-meio-dia; 23/jan a 20/mar; em Chatham com Daniela. Idades de 2 até 5. 

               Grupinho educativo Fantoche: 10h30-11h30, 9/jan a 30/jan; Centerville library com Mary. Idades de 2  até 5 anos. 

    Grupinho educativo Fantoche: 10h-11h, 6/fev-6/mar (exc.20/fev); em Chatham com Mary. Idades de 2 até 5 anos.  

    Música & Movimento: 13h30-14h30. 30/jan, 27/fev, 27/mar; em Hyannis ao ar livre, com Ellen. Todas as idades.  
 

Terças: Pequenos Naturalistas: 13h30-14h30; 31/jan-28/mar (exc.21/fev); Long Pasture Audubon com Ellen. Idades de 3 até 5. 
     Art StART: 10h-11h; 2 sessões, 17/jan-7/fev & 28/fev-21/mar; Harwich Port com Alex. Idades de 2 até 5 anos.  
     Artes Científicas: 10h30-11h30; 7/mar-28/mar; Chatham Community Center com Lucy. Idades de 3 até 5 anos. 
     Massagem Infantil: 10h30-11h30; 17/jan-14/fev; Centerville com Julie.  Até 12 meses de idade. 
     Grupinho Educativo Pijama: 17h30-18h30; 10/jan/-14/fev; Harwich Community Center com Lucy. Idades de 3 até 5 anos. 
     Grupo Almoço Multicultural: 11h ao meio-dia; 2 sessões, 17/jan-14/fev & 28/fev-14/mar; em Yarmouth.Idades de  3 até 5 
 

Quartas-feiras:    Crianças Fantásticas: 10h-11h; 11/jan-15/mar (exc.22/fev); Dennis Public Library com  Mary. De 1 até 3 anos. 
Baby Yoga: 11h15-ao meio-dia; 1/mar-5/abril; S. Yarmouth Library com Daniela. Idades a partir de 2 meses até bebês antes da 
caminhada independente. 
Movimento Infantil Jamboree: 10h-11h; 11/jan-15/fev; S. Yarmouth Library, com Britt. Idades de 2 até 5 anos.  
Eastham Leia & Brinque: 10h30-11h30; 11/jan-29/mar; Eastham Library, com Lucy. Idades de 2 até 4 anos. 
Crianças gentis: Criando Crianças Saudáveis, Felizes e Conectadas: 9h30-10h30; 2 sessões, 18/jan-15/fev & 1/mar-29/mar. Em 
Barnstable, com Daniela. Idades de 2 até 6 anos.   
Receita & Cozinhe, 17h30-18h; 11/jan-15/fev; virtual com o Chef Tomas. Entrega de kits. Idades de 3 até 8 anos.   
 

Quintas-feiras: Histórias & Trabalhos: 10h-11h; 12/jan-16/mar (exc.23/fev); Dennis Public Library com Jill. De 3 até 5 anos.   
      Harwich Ginásio Aberto: 10h-10h45; 12/jan-30/mar (exc. 23/fev); Harwich com Daniela. Até 5 anos. 
      Harwich A Hora da Rodinha: 11h15 ao meio-dia e quinze; 12/jan-30/mar (exc. 23/fev); Harwich com Lucy. Até 5 anos.  
       

Sextas-feiras:  Exploradores do Pré: 10h30-11h30; 3/mar-31/mar; trilhas em Harwich Conservation com Andrea. Idades 2-5 anos. 
Aprenda com menos: Brinque, Converse, Cante, Movimente-se! 10h30-11h30; 3/mar-24/mar; Harwich com Jen. Até 12 meses.       
Cidade da Criança: 10h30-11h30; 6/jan-31/mar (exc. 24/fev); Brewster Ladies’ Library, com Lucy. Até 3 anos.  
Música & Movimento Intergeracional, 10h-11h; 13/jan-17/fev; Dennis Senior Center, com  Mary. Idades de  2 até 5 anos.  
 

Sábados: Brasileirinhos: 10h-11h; 21/jan-11/fev; Ministério da Saúde, em Hyannis, com Vanessa. Idades de 2 até 7 anos.  
Papai & Eu: 13h-14h; mensal 21/jan, 11/fev, 25/mar;  em localidades diversificadas, com Tomas. Idades de 2 até 8 anos. 
STEM e a Hora da História: 14h-15h; mensal 21/jan, 11/fev, 18/mar; Hyannis Public Library com Lynn Belfiore. De 2 até 8 anos. 
Histórias, Espuma & Canções: 10h-11h; 7/jan, 14/jan, 21/jan; Star Laundromat, Dennis. Emily, Jennie, Nancy. De 3 até 5 anos.  



 

A Cape Cod Children’s Place oferece gratuitamente formação e apoio fa-

miliar. Veja a lista abaixo. Também oferecemos, gratuitamente, consultoria 

familiar. Para informações, ligue para 508-240-3310;  in-

fo@capecodchildrensplace.com; acesse www.capecodchildrensplace.com. Face-

book Cape Cod Children’s Place;  Instagram @capecodchildrensplace. 

Además, oferecemos gratuitamente o programa Parent Child+, em inglês, espanhol e português com 

um especialista em educação infantil para famílias com crianças de 18 até 30 meses de idade. As 

famílias recebem livros educativos, brinquedos, visitas em domicílios e videochamadas em horários 

flexíveis. Para informações, envie um e-mail Marly Pereda mpereda@capecodchildrensplace.com.  

Vagas abertas para o outono de 2023.  

Apoio & Educação Familiar 

FIRST Steps Together  
 

Este programa oferece apoio à famílias 
afetadas pelo uso de substâncias 

químicas. Contate Christina Russell  
crussell@capecodchildrensplace.com pa-

ra informações sobre: 
 

WRAP (Bem-estar, Recuperação & 

Assistência na Criação de Filhos) 

9h30, às segundas-feiras 

Erga-se! 
18h-19h, às segundas-feiras. Encontro 

ao empoderamento feminino, focado na 

jornada da recuperação.  

 

Criação Consciente de Filhos 

9h30, às quartas-feiras 

 Estratégias para a incorporação da 

atenção plena na sua parentalidade. 

Pais em Recuperação:  

18h, às terças-feiras 

Contate no email acima ou no  

CapeDadsGroup@gmail.com 

 

H.E.R:  

Holistically Empowered  

Recovery 

18h-19h, às quintas-feiras 
Grupo virtual sobre o uso de ferramentas da 

yoga básica para ajudar a construir uma 

base sólida na recuperação. Ministrado por 
Diane Ogunlade; 

diane@burningarrowyoga.com 

Educação Familiar, Oficinas & Apoio 
 

* 
Educação Familiar 

 

Criando Famílias Saudáveis: 18h-19h30 pm, 6 semanas  
Terças-feiras, 10/jan-14/fev e 28/fev-4/abril 

com Cindy Horgan e Carol Biondi. 
Disciplina Positiva: em inglês, 10-11h30, 6 semanas  

Terças-feiras, 10/jan-14/fev com Ali Burns e Carol Biondi. 
Disciplina Positiva: em  espanhol, 18h-19h30,  6 semanas  

Quartas, 29/mar-5/10 (exc. 19/abr) com Marly Pereda e Cindy 
Martin 

Programa de Educação para Pai: 18h-19h30, 13 semanas   
Quartas, de 5/jan a 29/mar,  com Jack Miller e Dan Schwartzman 

 

* 
Oficinas 

 

Parentalidade com Fantoches: 18-19h30,  3 noites 
Terças-feiras, 31/jan, 7/fev, 14/fev com Mary Wilson, da 

Pitter Patter Puppets. 
Criando Meninos Saudáveis: 18-19h30, 9/fev com Cindy Horgan 

Grupos de Apoio 
 

Bate-papo Paterno: 18h30-19h30, às terças-feiras 
 10/jan, 7/fev, 7/mar com  Paul Melville 
Pai em Recuperação: 18h, terças-feiras 

Encontro com  Danny Rodrigues nas 2º  & 4º terças-feiras, 
Participe do grupo de apoio na 1º & 3º terças-feiras. 

Inscreva-se: CapeDadsGroups@gmail.com, 774-722-3305  
Bate-Papo Sensacional: 18h30-19h30, mensal 17/jan, 28/fev, 

21/mar, com Melissa Alves, pediatra OT, e Carol Biondi 
A Estrada Menos Viajada: 19h-20, mensal às terças 

17/jan, 28/fev, 22/mar;  apoio familiar com menores, cujos 
dignósticos médicos sejam complexos, com Mary Wilson e Laura 
Will. 



                 Informações De Utilidade Pública 

 

 
 
 
 

Children’s Trust 
A missão da Children’s Trust é de 

erradicar o abuso infantil em 

Massachusetts. Veja os recursos para 

pais no https://childrenstrustma.org/our-

programs/one-tough-job ou no   https://

childrenstrustma.org/our-programs/all-

babies-cry. Acesse childrenstrust-

ma.findhelp.com para contatar os 

serviços de sua região. 

*** 
Serviços Móveis de Higienização 

Dentária 
estará disponível para agendamento no dia 26 

de janeiro na Cape Cod Children’s Place. 
MassHealth e plano de saúde particular serão 

aceitos. Limpezas, tratamentos com flúor, 
selantes, raio-x, limpezas periodontal. Ligue 

508-240-3310  ou envie um email 
smiles@mobiledentalhygiene.com 

 

Outer Cape WIC 
A Outer Cape WIC fornece alimentos 

saudáveis gratuitos, apoio ao aleitamento 
materno e informações nutricionais para 
famílias elegíveis. Local: Cape Cod Chil-
dren's Place, nas 2ª e 4ª quartas-feiras do 

mês. 

Para agendamentos e informações, ligue 
508-240-0853 ou 508-240-3310. 

 

Family Pantry of Cape Cod 
Para ser adicionado à lista de recebimen-
to de alimentos da Cape Cod Children’s 
Place, fale com Karen no  508-240-3310  

Ou no 508-432-6519, ou acesse fami-
lypantry.com para informações sobre 

recebimento de alimentos e vestuário no 
Family Pantry of Cape Cod, em Harwich. 

 

Lower Cape Outreach Council 
A Lower Cape Outreach Council em Orle-

ans distribui cestas básicas em 8 locali-

dades da zona leste a península estreita 

do Cape. Ligue 508-240-0694 ou acesse 

lcoutreach.com para horários e in-

formações relacionados à ajuda finan-

ceira emergencial, vestuário e outros re-

cursos. 

AJUDA DE CUSTO 
Ajuda no pagamento da educação 

primária & cuidados infantis dis-

poníveis para famílias, vinda de 

várias fontes, incluindo:   
 

Bailey Boyd subsidies atende 

famílias de Brewster, Dennis, 

Eastham, Provincetown, Truro e 

Wellfleet.  Email cbergen@ bai-

leyboyd.com 

Cape Cod Children’s Place 508-240-
3310 ou info@capecodchildrensplace. 
com. Vários recursos disponíveis, in-
cluindo: Eastham and Wellfleet Hu-
man Services scholarships e Lower 
Cape Emergency Child Care Fund.  

 

Chatham Subsidy Program 
Os moradores de Chatham podem 

inscrever-se ao Dr. Florence Seldin 

Family Support Program para buscar 

ajuda no pagamento de pré-escola 

para crianças de 3 a 4 anos . Acesse 

chatham-ma.gov ou ligue para a 

ChathamTown Hall  no 508-945-

5100. 

Monomoy Early Childhood Council 

Ajuda famílias de Chatham e Harwich; 

lgilmore@monomoy.edu. 

 

Child Care Network 
508-778-9470 x 203 ou 888-540-2430. 
Vouchers financiados pelo Estado 

para a educação e cuidados 

infantis. 
*** 

OUTROS RECURSOS 
 

Intervenção Precoce 
508-418-5540 or kdc.org/early-

intervention. Apoio ao desenvolvi-
mento para crianças até 3 anos. 

 

Immigration Resource Center 
508-771-1727, ramal 140. Informações gratui-

tas & confidenciais voltadas à imi-

gração.. 
Serviços Comunitários de Mono-

moy  
508-945-1501 ou Monomoy.org. Ajuda famílias 

de Chatham com creches, encaminhamentos, 

ajuda financeira e eventos especiais comuni-

tários 

Cape Cod Foster Closet 
508-514-7125 ou capecodfostercloset.org. 
Vestuário, calçado, itens para bebês, ma-
terial escolar & muito mais para orfanatos 
locais, famílias e cuidadores adotivos. Para 

menores de até 18 anos. 
 

Helping Our Women  
508-487-4357 ou helpingourwomen.org. Escri-

tórios em Provincetown e Eastham. A HOW 
fornece serviços e  transporte para mulheres 
da peninsula estreita do Cape que lidam com 

doenças e deficiências. 
 

CDP agora em Orleans 
508-240-0873 ou capecdp.org. O  Commu-
nity Development Partnership está agora 
localizado na 260 Rte. 6A, em Orleans. Os 

programas da CDP apoiam que apoiam 
moradia acessível e estável, bem como o 

fortalecimento de comércios locais.  
 

Homeless Prevention Council 
508-255-9667 ou hpccapecod.org. Ajuda mora-

dores das zona leste a península estreita do 
Cape a encontrarem, manterem e pagarem 

moradia.  

 

A HAC inaugura filial em Orleans 
508-771-5400 ou haconcapecod.org. 

A Housing Assistance Corporation está 
com uma filial na 78 Rte. 6A, em Orleans. 

 

WE CAN 
508-430-8111 ou wecancenter.org 

Oferecemos programas, apoio e serviços 

para o desenvolvimento da autonomia e 

criar mudanças duradouras e positivas à 

mulheres que passam por transições em 

suas vidas. 

 

 Children’s Cove 
508-375-0410 ou childrenscove.org. Cen-

tro de defesa infantil que dispõe de 
serviços para menores vítimas de abuso. 

 

A Baby Center 
508-771-8157 ou ababycenter.org  cadei-

rinhas, carrinhos, banheiras, bal-

ançinhos, vestuário, fraldas, lenços 

umidecidos, fórmula e outras neces-

sidades do bebê. 

 

Famílias Saudáveis 
Apoio familiar de Provincetown a Yarmouth 

para pais de primeira viagem com até 26 anos. 

https://childrenstrustma.org/our-programs/all-babies-cry
https://childrenstrustma.org/our-programs/all-babies-cry


  

Sugestões para o inverno 

Lugares especiais para conhecer 

 

• Audubon Sanctuaries em Cape Cod: 

508-349-2615, Rt. 6, Wellfleet Bay 

508-362-7475, Long Pasture, Barnstable 

• Cape Cod Museum of Natural History: 

508-896-3867, Rt. 6A., em Brewster 

 new feature abre em fevereiro 

• Cape Cod National Seashore: 

508-255-3421, Wellfleet headquarters 

trilhas, praias, central do visitante. 

… ou explore e descubra lindas reservas. 

Deseja se envolver?  

Você está convidado a se juntar ao grupo de pais de 

Cape Cod interessados em debater ideias para as pro-

gramações familiares, ao mesmo tempo em que desen-

volvem habilidades de liderança e ajudam a fortalecer 

as famílias por meio da 

colaboração da comunidade. 
 

Saiba mais sobre o  Parent Advisory Council e 

torne-se membro da Massachusetts’ first SAFE Child 

Communities Initiative, na Cape Cod Children’s 

Place. 

Para informações: 

Carol Biondi cbiondi@capecodchildrensplace.com 

 

When you need a change of scene 
 

Não se esqueça das bibliotecas… 
 

Barnstable: wheldenlibrary.org 
                   sturgislibrary.org 

Brewster: brewsterladieslibrary.org 
Centerville: centervillelibrary.org 

Chatham: eldredgelibrary.org 

Dennis: town.dennis.ma.us/libraries 

  Eastham: easthamlibrary.org 

Harwich: brooksfreelibrary.org 

Hyannis: hyannislibrary.org 

Orleans: snowlibrary.org 

Provincetown: provincetownlibrary.org  

Truro: trurolibrary.org  

Yarmouth: yarmouthlibraries.org 

Wellfleet: wellfleetlibrary.org  
 

Há mais bibliotecas em alguns munícipios. 

O inverno é uma boa estação para participar de atividades 
em família. 

Faça um boneco de neve, logo após cair aquela neve ... 
 

 
... Caminhe nos 

bosques ou  
praias e pro-

cure  sinais de 
vida sel-

vagem….  
 
 

Para atrair diferentes tipos  de 
pássaros, coloque no quintal, 
 um comedouro de pássaros. 
 
… cheque as trilhas locais, as 
áreas de conservações munici-
pais e  lugares especiais listadas 
abaixo.             

… e marque no seu calendário: O Family Fun Fair será no 

dia 1/abril na Orleans Elementary School! 



 

 

Cape Cod Children’s Place’s News 

Gratidão 

 Nosso trabalho na Cape Cod Children's Place é inspirado e energizado pela gratidão. Todos os dias, conhecemos 
pessoas que estão fazendo a diferença em nossa comunidade: compartilhando palavras gentis, oferecendo-se para 
entregar comida, defendendo aqueles que não têm voz, doando serviços ou doando fundos para ajudar outros. So-
mos gratos a cada uma dessas pessoas e acreditamos que cada ato faz a diferença. Reconhecemos que nosso tra-
balho não é resgatar famílias, mas capacitá-las. E precisamos da ajuda da comunidade para realizar esse trabalho, 
no sentido de ajudar famílias a superar os obstáculos que estão em seu caminho. Que todos possamos continuar 
trabalhando juntos para criar uma cultura de resiliência neste lugar especial que chamamos de lar. 
 

Veja abaixo o contato de nossa equipe: 
 

Centro de Ensino Infantil da CCCP: Diretora, Liz Stapleton liz@capecodchildrensplace.com. Saiba mais so-
bre matrículas e perguntas voltadas as turmas nas idades de  2 meses até 5 anos em Eastham.  
 

FIRST Steps Together: Diretora, Christina Russell crussell@capecodchildrensplace.com. Apoio às famílias 
impactadas por substâncias químicas.  
 

Atividades em família e grupos: Coordenadora, Carol Biondi cbiondi@capecodchildrensplace.com. 
 

Doações & Desenvolvimento: Diretora, Patty Watson pwatson@capecodchildrensplace.com 
 

Parent Child+ : Marly Pereda mpereda@capecodchildrensplace.com. Programa gratuito oferecido em in-
glês, espanhol e português para pais com crianças de 18 até 30 meses de idade.   
 

 Para a lista completa de nossa equipe e de nossa programação, visite www.capecodchildrensplace.com. O site 
também contém informações sobre nossos parceiros comunitários, doações e outras fontes de financiamento e so-
bre recursos no Cape e ilhas que dão suporte as famílias e promovem os cinco fatores de proteção: desenvolvi-
mento de pais e filhos, resiliência dos pais, competência socioemocional, conexões sociais e apoio em tempos de 
necessidade. 
  Continuamos a expandir nossos serviços para a população imigrante do Cape, incluindo famílias de língua portu-
guesa e espanhola, por meio da iniciativa da SAFE Child Communities, financiada pelo Children's Trust e em 
colaboração com a organização comunitária Ministério da Saúde em Hyannis. Fornecemos boletins informativos, 
materiais de divulgação e programas em inglês, português e espanhol. Para informações:  
mpereda@capecodchildrensplace.com. 

Aceitamos doações monetárias de qualquer valor. Ligue para saber como fazer a 

sua doação.  

Cape Cod Children’s Place, P.O. Box 1935, N. Eastham, MA 02651 

www.capecodchildrensplace.com; info@capecodchildrensplace.com 

Tel: 508-240-3310; Fax: 508-240-2352 

Visite o nosso website capecodchildrensplace.com. Encontre-nos no FaceBook e Instagram. Para mais in-
formações: info@capecodchildrensplace.com 
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A Baby Center 508.771.8157 Artigos básicos para bebês e crianças  do Cape e ilhas, com até 3 anos  

Al-anon /Alateen 508.394.4555 Oferece apoio à amigo , familiares e adolescentes que lidam com alcoolátras. 

Cape Cod Family Resource Center 

Cape & Island Breast Feeding Warm Line 

508-815-5100 

888.890.2229 

Apoio à famílias: grupos. Atividades, aulas e eventos.                                                                    
Serviços ao aleitamento materno e aulas para mães do Cape  e ilhas . 

Child Support Enforcement-Mass DOR 508.771.2414  x 3 Assistência para responsabilidades financeiras obrigatórias dos pais.  

Consumer Credit Counseling 800.208.2227 Consolidação de débito e orçamento. 

Dept. of Transitional Assistance 

Early Intervention 

508.862.6600 

508-418-5540 

Serviços e recursos para famílias de baixa renda e indivíduos. Apoio à famílias  ujos 
menores apresentam atrasados no desenvolvimento. 

Fuel Assistance Program 508.746.6707 Ajuda emergencial de óleo de aquecimento residencial e gás natural.. 

Healthy Connections 508.255-1903 Encaminhamentos para planos de saúde gratuitos ou de baixo custo. 

Homeless Prevention Council 

Independence House 

508.255.9667  

508.771.6507 

Serviços de aconselhamento, defesa, recursos e encaminhamentos.  

Centro de Recurso de Cape Cod para Vítimas & Sobreviventes de Violência Doméstica e Sexual. 

Legal Services for Cape Cod & Islands 510-775-7020 Serviços jurídicos sem fins lucrativos. 

Lower Cape Outreach Council 508.240.0694 Oferece assistência emergencial temporária às famílias e indivíduos da zona leste do Cape. 

Mass APEAL 508.349.1173 Vestuário gratuito  e informações sobre o  Serve New England Program. 

Monomoy Family Resource Center 508.430.7216 Ramal 4044: Informação, apoio, fraldas, vestuário, cestas básicas à famílias de Chatham e Harwich 

Outer Cape Health Services: 800-667-5356  Oferece atendimento médico primário de alta qualidade em 8 localidades da zona leste a península 

estreita do Cape. 

Women, Infants and Children’s (WIC) Program 508-771-7896 Opções de alimentos saudáveis, encaminhamentos, educação nutricional e apoio ao aleitamento 

materno. 

Parental Stress Line 800.632.8188 Linha direta 24 horas, confidencial, anônima e gratuita. 

Provincetown Family Resource Center  800.871.9535  Oferece apoio, encaminhamentos e ajuda financeira através da  John A. Henry Trust. 

SNAP Supplemental Nutrition Assistance 

WE CAN 

877-382-2363 

508.430.8111 

Ficha de inscrição e assistência  ao programa vale-alimentação; WE CAN: Assistência à mulheres 

do Cape em processo de divórcio, mudança de carreira, desemprego, doença, aposentadoria. 

CONTATOS E RECURSOS ÚTEIS PARA AS FAMÍLIAS 

Nossos Guias de Recurso da Família estão disponíveis online no www.capecodchildrensplace.com em inglês, espanhol e 
português. Para solicitar uma cópia impressa, ligue para a  Cape Cod Children’s Place no 508-240-3310. 

mailto:info@capecodchildrensplace.com
http://www.capecodchildrensplace.com

