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Eu moro aqui em Somerville e, como você pode ver, há
muitas coisas divertidas aqui para crianças como eu.
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I like all the 
playgrounds

Eu gosto de todos os parquinhos. Há muito o que fazer. Só
para você ter uma idéia das coisas que podemos fazer aqui, 
nós escalamos, escorregamos e corremos.
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Faz calor no verão mas a água é refrescante. Alguns parques
têm uns sprays de água que é bem legal. O Foss Park tem 
uma piscina.
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Para estórias e leitura, a biblioteca é ótima! Todas as 
bibliotecas têm um “Story time” ou “Hora do Conto” em
Português, não se atrase!
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Há muitos restaurantes de todas as partes do mundo onde
todos nós podemos ir. Nossa culinária é imperdível! 5



São tantos idiomas que se ouvem por toda a parte! Nós podemos
Falar, Aprender,  Escutar e mostramos como nos importamos uns com 
os outros.
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Na primavera, quando as folhas crescem e os jardins estão
florecendo, confira o Growing Center (horta comunitária) -
um passeio maravilhoso!
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E se você gosta de música, há muito o que fazer. 
Porchfest e Honk! É divertido dançar ao som de 
bandas.

Fotografía: Brennan Harkin
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Ou, você gosta de futebol? Assistir ou jogar? De crianças
à adultos, há equipes para todos - Viva!!
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T-ball e futebol americano, basquete, hóquei
no gelo, parkour e artes circenses também.
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A melhor parte é: as pessoas que você encontra. 
Baixo, alto, negro, moreno,  branco - o respeito é a 
chave. 11



Com gentileza e carinho, temos tempo para brincar com 
amigos novos e antigos – um lindo dia.
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Temos sorte de morar aqui. A cidade é tão legal ! 
É hora  de Somerville - explore e não espere!

Fotografía: Honk! 13
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