
Leia isto primeiro. 
QUANDO   ISSO QUER DIZER…
DISSERMOS... DIZER…
BPS ............Escolas públicas de Boston
Série ...........A série que seu/sua filho(a) 

está matriculado(a) 
Idiomas ......Os idiomas falados pela 

equipe, além do inglês 
Horário .......Segunda-feira a sexta-feira, a 

menos que especificado de 
outra forma

Prazo ..........Último dia para inscrever-se
FC/FS ..........Atendimento por ordem de 

chegada 
Se as informações de transporte não 
estiverem listadas, significa que o 
programa não fornece transporte. 

Quinto semestre das Escolas públicas de Boston 
Programas de aprendizado de verão distritais 

Sabia que estudantes que participam de programas de aprendizado de verão podem se beneficiar no próximo ano letivo?   BPS oferece vários programas de verão destinados a todo tipo de aprendiz. A maioria dos 
programas são GRATUITOS — mas apenas estudantes elegíveis podem participar.  Para saber se seu/sua filho(a) é elegível a um destes programas, pergunte ao diretor, orientador ou professor. 

Prepare-se para o verão!

FEVEREIRO DE 2018

Está procurando ótimas ideias para o verão para as crianças? Summer Stuff Jr. 
Tem várias! Nestas páginas, você encontrará todos os tipos de acampamentos de 
verão, programas e atividades — incluindo acampamentos diurnos, acampamentos 
noturnos, acampamentos para crianças com deficiências, aulas, oportunidades de 
aprendizado e recreativas e atividades para famílias.      

A maioria desses programas pode ser encontrada em PartnerBPS.org. É um ótimo 
lugar para descobrir o que quer fazer e o que está disponível.  Leia o Summer Stuff 
Jr. e circule os itens que seus filhos podem gostar. Ou visite PartnerBPS.org e use 

a ferramenta de pesquisa para encontrar exatamente o que deseja. E depois, visite os sites deles ou ligue para eles. Não 
desanime por causa do custo. Muitos acampamentos e programas oferecem subsídios ou tarifas mais baratas de acordo 
com o que a família pode pagar. Basta perguntar! Depois, inscreva-se — e faça isso logo, principalmente se for solicitar 
assistência financeira. Muitos programas são de acordo com “atendimento por ordem de chegada,” e lotam rapidamente. 
Se possível, inscreva-se on-line para economizar tempo. Boa sorte — e tenha um ótimo verão!   

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

colaborativas.
Local ...........28 Walker Street, Charlestown
Transp ........Sim
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:00 - 14:00
Contato ......Laryssa Doherty, ldoherty2@

bostonpublicschools.org,  
617-855-8478

Inscrição .....Aberta a todos os estudantes

ESCOLA PRIMÁRIA 
HARVARD/KENT  
PROGRAMA DE APRENDIZADO 
DE VERÃO
Esta é uma experiência de 5 semanas, durante 
o dia todo para estudantes na K2-3. Em 
parceria com BCYF e MGH/IHP, nós fornecemos 
uma experiência de aprendizado que ajuda 
a prevenir perda de conhecimento, fomenta 
habilidades emocionais e sociais necessárias 
para se ter êxito na escola, e fornece 
oportunidades recreativas para garantir bem-
estar.
Para ............estudantes da Harvard-Kent na 

K2-3ª séries
Local ...........50 Bunker Hill Street, Charlestown
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Horário .......A ser determinado
Contato ......Jason Gallagher, jgallagher@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8358

Inscrição .....Todos os estudantes devem estar 
matriculados na Harvard/Kent. 
22-24 estudantes são recrutados 
de cada série com um total de 72 
estudantes. 

CENTO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL HAYNES 
PROGRAMA DE ESTUDANTES DE 
VERÃO
O Programa de estudantes de verão foi 
concebido para apoiar novos estudantes de 
K2. O programa busca apoiar estudantes 
que estejam se ajustando ao ambiente da 
escola e as expectativas dela. Além disso, 
nós desejamos fomentar habilidades 
emocionais/sociais e desenvolver uma base 
de alfabetização, escrita e matemática.
Para ............novos estudantes da K2
Local ...........263 Blue Hill Avenue, Roxbury
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:00 - 14:00

Prazo ..........A inscrição deve ser preenchida e 
devolvida a escola até quarta-feira, 
6 de junho.

Contato ......Janella Isaac, jisaac@
bostonpublicschools.org,  
617-635-6446

Inscrição .....Será solicitado das famílias 
interessadas no Programa de 
estudantes de verão o envio de 
uma inscrição. As famílias serão 
notificadas da aceitação, fornecida 
juntamente com um pacote de 
boas-vindas e informações de 
toda a programação.

MCKAY K-8 SCHOOL
MCKAY AND OTIS SUMMER 
ACADEMIC ENRICHMENT 
PROGRAM
Este programa fornece aos alunos das escolas 
McKay e Otis uma programação acadêmica 
de verão de alta qualidade, em conjunto 
com valiosas atividades de enriquecimento e 
preenchimento de lacunas de oportunidades. 
O programa também oferece às famílias 
um fornecedor confiável e conhecido de 
programas acadêmicos seguros e solidários 
fora do horário escolar.
Público .......Os alunos são selecionados nas 

escolas McKay e Otis.
Local ...........122 Cottage Street, East Boston
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 15:00
Contato ......Jordan Weymer, jweymer@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8510

Inscrição .....Os alunos são selecionados por 
professores e pessoal de apoio 
usando dados de avaliação parcial 
e final, incluindo DIBELS, Fountas 
and Pinnell, Everyday Math End 
of Unit Assessments, avaliações 
criadas pelos professores e dados 
qualitativos coletados pelos 
professores dos alunos.

ESCOLA PRIMÁRIA QUINCY
ACADEMIA DE APRENDIZADO DE 
VERÃO
Espera-se que o nosso programa de verão 
crie um impacto positivo no aprendizado 
e progresso do estudante por meio de 
diversas atividades significativas e instruções 
significativas em ELA e matemática.  

DEPARTAMENTO BPS DE 
PRIMEIRA INFÂNCIA 
SUMMER EARLY FOCUS
O Departamento BPS de primeira infância 
trabalha com uma combinação de currículo, 
desenvolvimento profissional e formação 
para melhorar a qualidade instrucional e 
preparar todos os estudantes para uma 
carreira acadêmica sólida na BPS durante 
o ano letivo e verão. Nós desenvolvemos o 
programa Summer Early Focus e currículo 
para estudantes que estarão na K2-3.
Para ............Estudantes de séries K0-2 que se 

encontram abaixo da referência 
de DIBELS, que gostariam de se 
beneficiar de uma experiência de 
verão, incluindo ELs e SWD. 

Local ...........A ser determinado
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Horário .......8:30 - 14:30
Contato ......Blaire Horner, bhorner@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9063

Inscrição .....Os estudantes que são recrutados 
são aqueles que se encontram 
abaixo da referência de DIBELS 
e que se beneficiariam de uma 
experiência de verão, com atenção 
especial para o recrutamento de 
estudante de EL e SWD que não 
precisam de um ambiente de ESY. 

Website ......https://sites.google.com/
bostonpublicschools.org/
earlychildhood/home       

EDWARDS MIDDLE 
SCHOOL
SUMMER LEARNING ACADEMY
Programa de Verão de aprendizado inclusivo 
com base em projetos, incorporando 
tecnologia e inovação.
Público .......Alunos da 5ª-8ª série são 

bem-vindos a tomaram parte 
no nosso programa inclusivo. 
Esperamos que os alunos venham 
todos os dias, preparados para 
realizar atividades individuais e 

Para ............séries K-5
Local ...........885 Washington Street, Boston
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Horário .......8:30 - 14:00
Contato ......Wai Chin Ng, 617-635-8497, 

wng@bostonpublicschools.org
Inscrição .....Os estudantes estão convidados 

a participar, eles são recrutados 
principalmente pelo(a) 
professor(a) e por pedidos dos 
pais. 

YOUNG ACHIEVERS 
SCHOOL OF SCIENCE & 
MATH
ACADEMIA DE INTENSIFICAÇÃO 
DE VERÃO
Os estudantes ficarão imersos em escrita 
criativa, codificação, design de vídeo game 
e esportes neste verão no campus MIT. 
Oferecido em colaboração com Athletes 
Without Borders e professores certificados, 
este programa ajudará os estudantes a evitar 
a perda de conhecimento e a desenvolverem 
as habilidades necessárias para uma carreira 
de sucesso.  
Para ............4ª-5ª séries
Local ...........77 Massachusetts Ave, 

Cambridge 
Datas ..........9 de julho - 15 de agosto 
Horário .......08:00 - 17:15
Contato ......David McAuley, 617-296-1120, 

dmcauley@youngachieversschool.
org

Inscrição .....Necessitados, estudantes com 
desempenho acadêmico abaixo 
do esperado.

Website ......youngachieversschool.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF NEW ENGLAND INC 
(ACEDONE)
ACEDONE SUMMER ACADEMIC 
ENRICHMENT PROGRAM
O programa ACEDONE Summer Academic 
Enrichment (SAEP) tem como base pesquisas 
que mostram que atividades acadêmicas 
de verão diminuem as disparidades entre 
estudantes de famílias de baixa renda e seus 
colegas. Servindo a comunidade do Leste 

cont. na próxima página

PARA FAMÍLIAS DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON

Portuguese
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Africano há 14 anos, o programa se tornou 
uma parte querida dos verões dos nossos 
alunos.
Público .......1ª-8ª séries
Local ...........Hennigan School, 200 Heath St., 

Jamaica Plain
Transp ........Sim
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 15:30
Custo ..........Gratuito
Contato ......Abdulkadir Hussein, 617-412-

6845, abdulkadir.hussein@
acedone.org

Inscrição .....Preenchimento de formulário 
de inscrição on-line. Os pais são 
incentivados a visitar o programa, 
acompanhar a programação e 
conhecer a equipe que cuidará 
das crianças.

Website ......acedone.org       

BOSTON SCORES
BOSTON SCORES - ACADEMIA DE 
APRENDIZADO DE VERÃO
Nossa Academia de aprendizado de verão 
suporta 140 estudantes das séries: 4ª, 5ª, 6ª a 
partir de Mario Umana e Grew. Os estudantes 
participam de cursos de aprendizado 
de verão BPS ensinados por professores 
licenciados, além de praticarem futebol, artes 
e passeios conduzidos por técnicos-mentores.
Para ............4ª-6ª séries
Local ...........29 Germania Street, Jamaica Plain
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......8:30 - 14:30
Custo ..........nenhum
Prazo ..........1º de junho
Contato ...... Ive Mendoza, 617-553-4705, 

ivelisse@bostonscores.org
Inscrição .....Os estudantes se inscreverão nas 

sedes escolares até 1º de junho de 
2018 

Website ......www.bostonscores.org     

BOYS & GIRLS CLUBS DE 
BOSTON
SUMNER AND HENNIGAN BOYS & 
GIRLS CLUB
Programa de verão para estudantes das 3ª, 4ª 
e 5ª séries 
Para ............5ª-3ª séries, das escolas Sumner e 

Hennigan
Local ...........200 Heath St, Jamaica Plain
Transporte ..sim
Datas ..........9 de julho - 17 de agosto
Horário ....... início às 8:00; 8:15 a 13:00 de 

atividades acadêmicas; 13:30 a 
16:00 de aperfeiçoamento; dia 
extenso conforme determinado 
pela necessidade das famílias

Custo ..........25 dólares de taxa de inscrição 
para o ano letivo; taxas para dias 
extensos se aplicável

Contato ......Josh Davis, 617-994-4741,  
jdavis@bgcb.org, 

Inscrição .....Os estudantes estão convidados a 
comparecer 

Website ......www.bgcb.org  

COURAGEOUS SAILING 
FOR YOUTH, INC.
SWIM SAIL SCIENCE
Swim Sail Science (SSS) é um programa de 
5 semanas, divertido e sem nenhum custo 
concebido para novos estudantes da 4ª e 
5ª séries identificados como em risco de 
perda de conhecimento durante o verão e 
propensos a se beneficiarem da programação 
de verão. Nós fornecemos aos participantes 
instrução com base em questionamentos e 
atividades de ELA, de ciências, de velejar e de 
natação. 
Para ............3ª-4ª séries de Harvard-Kent, 

Eliot, Warren Prescott e Orchard 
Gardens

Local ...........Courageous Sailing, Pier 4 in 
the Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Transporte ..sim

Quinto semestre, cont.

Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......08:00 - 15:15
Custo ..........nenhum
Contato ......Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org, 
agalego@bostonpublicschools.
org, jen@courageoussailing.org

Instrução ....Os estudantes são identificados 
por coordenadores de 
recrutamento nas escolas 
selecionadas.

Website ......www.courageoussailing.org    

HALE
HALE OUTDOOR LEARNING 
ADVENTURES
A Hale trabalha com escolas parceiras para 
fornecer educação de alta qualidade e 
programas de acampamento que impactam 
positivamente de forma comprovada a 
juventude.
Para ............3ª-4ª séries de Channing, 

Chittick, Clap Innovation, Grew, 
Ohrenberger e Russell

Local ...........Hale Reservation 80 Carby St 
Camp site, Westwood

Transporte ..sim
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......8:30 - 16:15
Custo ..........nenhum
Contato ......Patrick Francois, 781-326-1770,  

pfrancois@halereservation.org
Website ......www.acresofadventure.org     

HARLEM LACROSSE
HARLEM LACROSSE SUMMER 
ACADEMY
Na Harlem Lacrosse Summer Academy, os 
alunos participam de aulas de Matemática e 
Língua e Literatura Inglesa, desenvolvimento 
social-emocional, práticas Lacrosse e várias 
excursões.
Público .......5ª-8ª série
Local ...........5 Mildred Avenue, Mattapan
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:00 - 14:00
Custo ..........Gratuito
Contato ......Adrian Heneveld, adrian@

harlemlacrosse.org,  
616-450-7135

Inscrição .....Alunos que estejam em um dos 
programas escolares da Harlem 
Lacrosse podem se inscrever para 
o programa de verão.

Website ......www.harlemlacrosse.org   

HORIZONS GREATER 
BOSTON
HORIZONS AT DEDHAM COUNTRY 
DAY SUMMER PROGRAM
Horizontes em Dedham Country Day oferece 
um programa de verão de enriquecimento 
acadêmico gratuito para estudantes de 
famílias de baixa renda dos bairros de Boston 
e Dedham.
Para ............K1ª-9ª séries
Location .....90 Sandy Valley RD, Dedham
Transp Sim
Período ......28 de junho - 10 de agosto
Horário .......08:00 - 15:00
Custo ..........$ 50 Taxa de inscrição por 

famílias para cobrir os custos de 
processamento de registros e 
formulários médicos.

Contato ......Meredith Laban, 781-915-2626, 
mlaban@dcds.net

Inscrição .....Recomendações de aplicativos e 
professores são necessárias

Website ......horizonsgreaterboston.org       

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA)
PROJETO DE APRENDIZADO DE 
VERÃO DO IBA
O Projeto de aprendizado de verão do 
IBA, de 5 semanas na Escola Blackstone 
Innovation localizado em South End é focado 
academicamente, um programa integrado de 
artes que atende 40 aprendizes de inglês (EL) 
que estão se preparando para ingressar na 2ª 
e 3ª séries.

Para ............1ª-2ª séries, aprendizes de inglês
Local ...........380 Shawmut Ave, Boston
Datas ..........2 de julho - 3 de agosto
Horário .......8:30 - 14:45
Custo ..........nenhum
Prazo ..........As inscrições vão até 15 de maio
Contato ......Lauren Bard, 617-535-1731, 

lbard@ibaboston.org
Inscrição ..... Inscreva on-line www.ibaboston.

org/afterschool-summer-learning/
Website ......www.ibaboston.org       

JOSEPH M. TIERNEY 
LEARNING CENTER
PROJETO DE APRENDIZADO DE 
VERÃO
O Projeto de aprendizado de verão fornece 
instruções de ELA (inglês/língua e literatura) e 
de matemática, aperfeiçoamento e atividades 
recreativas com o objetivo de reduzir a perda 
de conhecimento durante o verão. A instrução 
é fornecida por professores certificados BPS. 
Para ............3ª-4ª séries
Local ...........125 Mercer Street, South Boston
Datas ..........9 de julho - 17 de agosto
Horário .......8:30 - 16:00
Custo ..........nenhum
Contato ......Jose Sotz, 617- 850-9157,  

 jsotz@beaconcommunitiesllc.com
Inscrição .....on-line
Website ......www.thetierneylearningcenter.org 

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
APRENDIZADO DE VERÃO NA 
SPORTSMEN'S 
Um programa acadêmico e de 
aperfeiçoamento para ajudar a evitar 
perda de aprendizado durante o verão. 
O Aprendizado de verão oferece suporte 
acadêmico e aperfeiçoamento de forma 
equilibrada que inclui ciência, exercício físico 
e passeios. 
Para ............séries K2-5
Local ...........950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Horário .......09:00 - 15:30
Contato ......Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org
Inscrição .....Todos os estudantes de educação 

primária são incentivados a se 
inscreverem

Website ......www.sportsmenstennis.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
COLLEGE SUCCESS ACADEMY
A College Success Academy trabalha para 
melhorar as chances de obter vagas em 
universidades de alunos de Boston em 
parceria com as Escolas Públicas de Boston 
fornecendo programas após o horário escolar 
e de verão para aprimorar as conquistas 
acadêmicas, competência social-emocional 
e o conhecimento sobre as universidades 
dos estudantes, visando a graduação na high 
school e matrícula e graduação em uma 
universidade.
Público .......5ª-8ª série das escolas Edison, 

Jackson Mann, Gardner e McKay
Local ...........One Appleton Street, 4th Floor, 

Boston
Transp ........Sim
Período ......2 de julho - 9 de maio de 2019
Horário .......Horário de verão: 07:45 - 15:30. 
Custo ..........US$ 80 para os programas de 

verão como ajuda para reduzir os 
custos dos mesmos, que incluem 
Transp.... até o Local 
e camisetas personalizadas 
(uniforme obrigatório na 
Steppingstone). 

Contato ......Chris Parris, 617-423-6300, 
cparris@tsf.org

Inscrição .....Os professores indicam alunos 
da 4ª série no outono. As 
famílias também podem indicar 
diretamente alunos para a 
Steppingstone. Os documentos 
para inscrição consistem em 
questionário familiar, boletim e 
pontuações em testes dos alunos, 
além da recomendação de um 
professor.

Website ......www.tsf.org      

UMASS BOSTON - GASTON-
CEHD (TAG/ALERTA)
O programa Talented and Gifted Latino 
e o Projeto Alerta foram especialmente 
desenvolvidos para dar apoio a estudantes 
latino-americanos e estudantes de inglês 
por meio de atividades em sala de aula 
com base em projetos e um ambiente de 
aprendizado que estimula nos estudantes o 
orgulho por sua cultura e participação cívica 
em programas de aprendizado acelerado de 
cinco semanas na UMass Boston.
Público .......Alunos latino-americanos e/ou 

estudantes inglês; o ALERTA tem 
como público alvo, alunos da 3ª-
5ª série e o TAG, alunos da 6ª-11ª 
série. 

Local ...........100 Morrissey Boulevard, Boston
Período ......28 de junho - 7 de agosto
Horário .......08:45 - 15:15
Custo ..........Taxas serão cobradas no caso de 

excursões.
Contato ......Norman Jiménez, 617-287-7658, 

norman.jimenez@umb.edu
Inscrição .....O recrutamento é feito com base 

com recomendações as EPBs, mas 
não se limita a isto.

Website ......www.umb.edu

APRENDIZADO DE VERÃO 
DA YMCA DE GREATER 
BOSTON
As Academias de aprendizado de verão 
YMCA nos seguintes locais são GRATUITAS 
e oferecem programas de 5 semanas que 
combinam atividades acadêmicas e de 
aperfeiçoamento. Os pais preenchem o 
pacote de inscrição. Para mais informações, 
consulte a pessoa de Contato ou acesse 
ymcaboston.org       
@ THE GARDNER PILOT ACADEMY
Para ............séries K1-8
Local ...........30 Athol Street, Allston
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......8:30 - 17:30
Contato ......Jennifer Barrios, jbarrios@

ymcaboston.org, 617-549-8452
@ PONKAPOAG OUTDOOR 
CENTER
Para estudantes das escolas King, Mendell e 
Winthrop
Para ............2ª-4 séries
Local ...........Blue Hills, Canton
Transporte ..sim         
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......08:00 - 18:00
Contato ......Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.

org, 617-620-9707
@ THE  MARIO UMANA
Para estudantes bilíngues das escolas Mario 
Umana e McKay.
Para ............séries K-2, estudantes bilíngues
Local ...........312 Border Street, East Boston
Datas ..........9 de julho - 10 de agosto 
Horário .......08:00 - 18:00
Contato ......Allison Singer, asinger@

ymcaboston.org, 617-512-8851

ZOOLÓGICO NEW 
ENGLAND
APRENDIZADO DE VERÃO 
O Aprendizado de verão no Parque zoológico 
Franklin é um programa que combina 
matemática BPS e currículo de ELA com 
aperfeiçoamento de jardim zoológico com o 
objetivo de prevenir perda de conhecimento 
no 5º semestre da escola.  
Para ............3ª-4ª séries, estudantes de ESL 

com crioulo ou espanhol como 
língua materna. 

Local ...........1 Franklin Park Rd., 
Dorchester 

Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Contato ......Rebecca Nuske, 617-989-3736, 

rnuske@zoonewengland.com
Instrução ....Os estudantes são recrutados de 

Young Achievers, Taylor, Haley, UP 
Academy Holland e Chittick. 

Website ......www.zoonewengland.org
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HORACE MANN SCHOOL
PROGRAMA DE VERÃO
Este programa garante que alunos surdos ou 
com dificuldades auditivas tenham acesso 
completo à língua de sinais americana e 
ao inglês. Proporcionar um ambiente de 
desenvolvimento acadêmico acessível 
no verão garante a progressão e evita a 
regressão acadêmica, prejudicial para alunos 
surdos e com dificuldades auditivas.
Público .......Alunos surdos ou com 

dificuldades auditivas
Local ...........40 Armington Street, Allston
Transp ........Sim
Período ......2 de julho - 3 de agosto
Custo ..........Gratuito
Contato ......Melissa Brown, 617-635-8534, 

mbrown3@bostonpublicschools.
org

Inscrição .....Todos os alunos da escola 
recebem um formulário de 
inscrição para participação no 
programa de verão. As inscrições 
serão processadas e os alunos 
serão matriculados em classes 
específicas.

ESCOLA MILDRED AVENUE K-8
ACADEMIA EARLY LEARNING 
SUCCESS
A Academia Early Learning Success foca em 
estudantes que estão abaixo do desempenho 
escolar esperado em alfabetização e 
numeracia. O programa busca ajudar 
estudantes a atingirem objetivos acadêmicos 
para prepará-los melhor para o próximo ano 
letivo. 
Para ............K1 a 3ª séries, focando naqueles 

que estão abaixo do desempenho 
esperado em numeracia e 
alfabetização. O programa recruta 
de forma sólida estudantes EL e 
de educação especial.

Local ...........5 Mildred Ave, Boston
Datas ..........9 de julho - 3 de agosto
Horário .......08:00 - 12:00
Contato ......Andrew Rollins, arollins@

bostonpublicschools.org,  
617-635-1640

Inscrição .....Os professores recrutam 
estudantes que estão abaixo do 
desempenho escolar esperado, 
alfabetização e numeracia. Os 
professores se comunicarão com 
as famílias sobre o programa.

AMERICAN CHINESE 
CHRISTIAN EDUCATIONAL 
& SOCIAL SERVICES, INC. 
(ACCESS)
PROGRAMA DE 
APERFEIÇOAMENTO DE VERÃO
O Programa de aperfeiçoamento de verão 
da ACCESS, é um programa abrangente de 7 
semanas que oferece lições acadêmicas e de 
aperfeiçoamento, passeios semanais e dias 
de prática de exercício físico. Há opções de 
serviços de cuidados infantis durante duas 
semanas de agosto. 
Para ............K2-5ª séries, estudantes de 

origem de imigrantes chineses, 
aprendizes de inglês. Note que 
embora a maioria dos estudantes 
tenham origem chinesa, nós 
atendamos estudantes de outras 
etnias ou raças.

Local ...........244 Harrison Avenue, Boston
Datas ..........27 de junho - 24 de agosto
Horário .......09:00 - 17:30
Custo ..........A taxa máxima para 8-9 semanas, 

incluindo depósito, almoço, 
inscrição e camisetas é de 
2.570,00 dólares por estudante. 
EEC e Voucher infantil são 
aceitos. Escala proporcional aos 
rendimentos disponível com 
base na renda familiar. Descontos 
para irmãos.  Subsídios escolares 
limitados disponíveis.

Contato ......Ji-Sun Ham, 617-426-1070,  
ep@chinatownaccess.org

Inscrição .....Ligue e pergunte sobre nosso 

Para ............K2-6ª séries, 5-11 anos 
As crianças devem ter concluído a 
pré-escola. 

Local ...........86 Monmouth Street, Brookline
Datas ..........19 de junho - 30 de agosto
Horário .......09:00 - 16:00
Custo ..........170-405 dólares/por semana 

dependendo da semana. 
Subsídios com base na 
necessidade estão disponíveis 
para famílias elegíveis e podem 
ser encontrados em www.
brooklineartscenter.com/
financialaid

Prazo ..........Atendimento por ordem de 
chegada

Contato ......Dalton Zogleman, office@
brooklineartscenter.com, 617-
566-5715

Inscrição .....on-line em www.
brooklineartscenter.com/classes/
summerartventures

Website ......www.brooklineartscenter.com 

CAMP HARBOR VIEW
Nós proporcionamos experiências únicas 
que fazem com que as crianças possam agir 
como tal, conquistar confiança, desbloquear 
sua criatividade, ampliar horizontes e 
desenvolver habilidades para que tenha 
sucesso em suas vidas. A nossa excepcional 
experiência de acampamento de verão e 
programação que abrange o ano inteiro 
ajuda crianças a visualizarem novos caminhos 
para o sucesso ao fornecer experiência 
formadoras em um momento crítico de suas 
vidas. Trata-se de um programa inclusivo que 
fornece serviços de apoio de assistência social 
para qualquer integrante que possa precisar 
de acomodação razoável.
Público .......5ª-8ª série, 11-14 anos 
Local ...........1946 Washington St., Boston
Transp ........Sim
Período ......2 de julho - 23 de agosto
Horário .......08:30 - 16:30 
Custo ..........Taxa de US$ 5 de processamento 

de inscrições, mas o programa em 
si é gratuito. Esta taxa também 
pode ser dispensada (basta 
selecionar a dispensa de taxa de 
inscrição no formulário on-line).

Prazo ..........Chegada
Contato ......Barak Soreff, 617-379-5500, 

bsoreff@campharborview.org 
Inscrição ..... Inscrições on-line no endereço 

campharborview.org/contact/
applications-and-forms. Os 
candidatos serão colocados em 
lista de espera após a turma ser 
preenchida. 

Website ......www.campharborview.org    

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION
SQUARE ROOTS SUMMER 
PROGRAM
O Square Roots é um programa de 
aprendizado de verão e após o horário escolar 
licenciado pelo EEC que proporciona uma 
ambiente seguro e saudável em que as 
crianças são desafiadas a se desenvolverem 
enquanto aprendizes.
Público .......1ª-7ª série, 6-14 anos
Local ...........464 Tremont Street, Boston
Período ......5 de julho - 17 de agosto 
Horário .......09:00 - 17:00
Custo ..........Depósito de US$ 100
Contato ......Sophia Mei, smei@cstoboston.org, 

617-482-4605 x107
Inscrição .....Preencher um formulário de 

inscrição, fornecer todos os 
registros de saúde e vacinas, 
Manual do Square Roots para a 
Família assinado e preenchimento 
de quaisquer formulários 
adicionais.

Website ......www.cstoboston.org  

COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON
SUMMERARTS
O SummerARTS é um programa de quatro 
semanas com uma gama completa de 

Programa de aperfeiçoamento 
de verão (SEP) ou visite nossa 
unidade na Harrison Avenue.  Se 
interessado(a), entre em Contato 
assim que possível.

Website ......www.chinatownaccess.org       

ASA HOOPS
SUMMER BASKETBALL CAMP
Para meninos e meninas.
Público .......3ª-10ª série, 7-16 anos
Local ...........BLS, 78 Avenue Louis Pasteur ou  

Windsor School, 103 Pilgrim Rd, 
Boston

Período ......25 de junho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 14:30
Custo ..........US$ 250 - 275
Contato ......Brendan Smith, Coachb@

asahoops.com, 617-909-5990
Inscrição .....On-line, no endereço www.

asahoops.com/camps
Website ......www.asahoops.com   

BIG PICTURE ART HOUSE
BIG PICTURE PHOTO 
WORKSHOPS
A Big Picture oferece aulas de Fotografia 
e Cinema ministradas pela fotógrafa 
profissional Jennifer Connelly. O grupo 
é pequeno e a ideia é ser metade 
acampamento, metade escola de artes. Com 
essa requintada experiência de aprendizado, 
os alunos andam pela cidade de Boston, 
tirando fotos e filmando. Câmeras são 
fornecidas.
Público .......5ª-8ª série, 11-15 anos
Local ...........136 Ruthven Street, Boston
Período ......25 de junho - 17 de agosto
Horário .......09:00 - 15:00
Custo ..........Varia conforme a oficina
Contato ......Jennifer Connelly, 781-696-1138, 

Bigpicturearthouse@gmail.com, 
Inscrição .....Enviar e-mail para 

bigpicturearthouse@gmail.com 
para obter informações sobre as 
aulas e inscrições.

Website ......www.bigpicturearthouse.com    

BOSTON BASEBALL CAMP
A missão do Boston Baseball Camp é 
promover harmonia e entendimento, além 
de proporcionar a oportunidade de crianças 
dos vários bairros de Boston se conectarem a 
colegas e aprenderem a jogar beisebol.
Público .......5ª-8ª série, 7-14 anos
Local ...........75 Turtle Pond Pkwy., Hyde Park
Período ......9 de julho - 3 de agosto
Horário .......09:00 - 14:00
Custo ..........US$ 110, para cobrir o custo de 

um bonê, camisa e a utilização do 
equipamento disponível.

Contato ......Michael McCarthy, 617-953-5487, 
bostonbaseballcamp@gmail.com

Inscrição .....On-line 
Website ......www.bostonbaseballcamp.org           

BOSTON'S BRIDGE TO 
EXCELLENCE
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 
TOBIN K-8 SCHOOL
A Academia de aprendizado de verão de 
Boston Bridge To Excellence combina 
conteúdo acadêmico com atividades de 
aprendizado baseadas em projeto. Os 
estudantes são proporcionados com um 
programa exigente de ELA e de MATEMÁTICA 
que é combinado com dois programas de 
aprendizado emocional e interação social. Os 
estudantes concluem projetos e os exibem 
durante a cerimônia familiar de fim de verão.
Para ............K0-5ª séries, estudantes de 

educação geral, EL e estudantes 
de ESL, estudantes com 
dificuldade de leitura.

Local ...........40 Smith Street, Roxbury
Datas ..........25 de junho - 24 de agosto 
Horário .......07:30 - 18:00
Custo  .........Aceita-se vouchers e pagamento 

particular. Ligue para obter 
mais informações. Assistência 
financeira para aqueles que se 
qualificam.

Contato ......Dejon Rice, 857-246-

2984,  enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com

Inscrição .....Para registrar-se entre em 
Contato pelo e-mail enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com 
ou ligue 857-246-2984.

Website ......www.bostonsbridgetoexcellence.
org

BOSTON EXPLORERS
ACAMPAMENTO URBANO PARA 
CRIANÇAS
Boston Explorers é um acampamento de 
verão urbano em que fazemos quatro coisas 
todos os dias: Exploramos Boston (de barco, 
bicicleta, o "T" e a pé), fazemos coisas com 
as mãos, somos gentis com todos e nos 
divertimos. Nós o incentivamos processo 
natural da diversão e criatividade, tomando 
como partida o senso de exploração das 
crianças para que elas descubram suas 
vizinhanças de um jeito novo e divertido.
Público .......2ª-9ª série, 7-15 anos, cujas 

famílias tenham poucos meios 
e acesso menor a programas 
de educação de alta qualidade, 
centrados nas crianças. Também 
estamos comprometidos com 
a diversidade racial; 80% dos 
nossos participantes são crianças 
de cor.

Local ...........Hernandez School, 61 School 
Street, Roxbury

Período ......9 de julho - 23 de agosto
Horário .......09:00 - 16:30 PM, alguns dias até 

mais tarde
Custo ..........US$ 1.150 para o programa de 

duas semanas e US$ 450 para a 
semana de bicicleta (Bike Week). 
Ajuda financeira está disponível 
conforme a necessidade. Para 
que ela seja analisada, as famílias 
devem preencher a seção de 
ajuda financeira no formulário de 
inscrição.

Prazo ..........O prazo para inscrições é 1º de 
maio.

Contato ......Alphonse Litz, 617-839-2029, 
alphonse@bostonexplorers.org, 

Inscrição .....Os familiares/guardiães 
preenchem e enviam pelo correio 
o kit de inscrição. O pagamento de 
um depósito US$ 100 por criança 
por sessão é necessário. Os kits 
de inscrição estão disponíveis 
em: www.bostonexplorers.org/
registration

Website ......www.bostonexplorers.org      

BOSTON PLAN FOR 
EXCELLENCE
ESCOLA DE VERÃO DSNCS
A Escola Dudley Street Neighborhood Charter 
(DSNCS) está oferecendo um programa de 5 
semanas da Academia de aprendizado de verão 
para 70 estudantes de 4ª e 5ª séries. 
Para ............4ª-5ª, séries, para estudantes 

que estão tendo desempenho 
abaixo do esperado de leitura e de 
matemática de acordo com STEP e 
MCAS.

Local ...........6 Shirley Street, Roxbury
Datas ..........7 de julho - 10 de agosto 
Horário .......07:30 - 14:30
Custo ..........nenhum
Prazo .......... inscrição até 15 de maio de 2018.
Contato ......Samuel Campbell, scampbell@

dudleystreetschool.org, 617-922-
7668

Inscrição .....Prioridade para estudantes abaixo 
do desempenho escolar. Outras 
vagas estarão disponíveis com 
base em atendimento por ordem 
de chegada. 

Website ......bpe.org       

BROOKLINE ARTS CENTER
ARTVENTURES
 O programa ArtVentures do Brookline Arts 
Center combina diversão com aprendizado 
por meio de projetos estruturados de forma 
equilibrada, expressão criativa e teatro. Temas 
semanais são explorados de diversas formas e 
com projetos imaginativos. 

Acampamentos diurnos de verão e programas
Os acampamentos diurnos oferecem recreação, esportes, artes, aperfeiçoamento e passeios diurnos.   

Ligue para cada acampamento para obter mais informações.  A menos que indicado de forma contrária,  
os acampamentos diurnos são de segunda-feira-sexta-feira.

cont. na página 5
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Centros para família e juventude de Boston  (BCYF)
Acampamentos diurnos de verão e programas  
Centros para família e juventude de Boston (BCYF) oferecem mais do que 50 acampamentos diurnos de verão e programas. Cada um deles é diferente, mas algumas 
das atividades que seu/sua filho(a) participará incluem artes e artesanato, recreação, saúde e exercício físico passeios, eventos especiais, programas educacionais, 
dança, teatro, exploração na vizinhança e atividades culturais. Muitos deles fornecem refeições e aceitam vouchers ou oferecem uma escala de pagamento proporcional 
aos rendimentos. Todos os acampamentos são licenciados pelo Conselho de saúde. Para encontrar TUDO que BCYF planejou para o verão, verifique o Guia de verão 2018. Você pode encontrá-lo 
em: cityofboston.gov/BCYF

ACAMPAMENTO DE VERÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO LEAHY HOLLORAN 
O Acampamento de verão LHCC fornece a juventude de 
nossa comunidade uma experiência de verão memorável.  Os 
jovens participam de aulas educacionais diariamente, período 
recreativo e passeios semanais.
Para ............  K1-6 séries, 4-12 anos
Local ...........1 Worrell Street, Dorchester
Datas ..........9 de julho - 17 de agosto
Horário .......9:00 - 14:00 ou 9:00 - 17:00
Custo ..........As taxas dos estudantes ajudam a cobrir o custo dos 

passeios e programas especiais.
Contato ......Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov,  

617-635-5150
Inscrição ..... Inscrição até 18:00 na quarta-feira, 9 de maio no 

Centro comunitário Leahy Holloran.
Website ......www.boston.gov/departments/boston-centers-

youth-families/bcyf-leahyholloran       
ACADEMIA DE VERÃO DE APERFEIÇOAMENTO  
DO CENTRO COMUNITÁRIO BLACKSTONE
Para ............5-12 anos
Datas ..........10 de julho - 25 de agosto
Horário .......8:30 - 17:30
Custo ..........A ser determinado
BLACKSTONE SUMMER YOUTH CONNECTION 
Para ............11-14 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......A ser determinado
Custo ..........acessível
PROGRAMA ESPORTIVO DE VERÃO DO  
CENTRO COMUNITÁRIO DE CHARLESTOWN
Para ............6-12 anos
Datas ..........10 de julho - 25 de agosto
Horário .......09:00 - 17:00
Custo ..........110 dólares/por semana
SUMMER SCORES SOCCER DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DE CLEVELAND 
Para ............9-12 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......9:00 - 15:00; dia extensivo a 18:00
Custo ..........600 dólares por 6 semanas
ACAMPAMENTO DE VERÃO JÚNIOR 
COLABORATIVO DE SOUTH BOSTON (CONDON) 
Para ............5-6 anos 
Datas .......... julho - agosto (a ser determinado)
Horário .......09:00 - 15:00
Custo ..........A ser determinado
PROGRAMA DE ATIVIDADES JUVENIS DE VERÃO 
DO CENTRO COMUNITÁRIO CURLEY
Para ............6-12 anos
Datas .......... julho - agosto (a ser determinado)
Horário .......A ser determinado
Custo ..........Associação do centro de pais
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO CURTIS HALL 
Para ............7-12 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:30 - 18:00
Custo ..........85-175 dólares, pagamento de escala proporcional 

aos rendimentos
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO HENNIGAN
Para ............5-12 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:30 - 17:30
Custo ..........pagamento de escala proporcional aos rendimentos; 

assistência financeira disponível
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO HOLLAND SUN & FUN 
Para ............4,9-12 anos 
Datas ..........19 de junho - 18 de agosto
Horário .......7:30 - 16:00; 
e dia extensivo até 18:00
Custo ..........A ser determinado
ACAMPAMENTO DE VERÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO HYDE PARK 
Para ............8-12 anos
Datas ..........A ser determinado
Horário .......8:30 - 16:00; dia extensivo 7:30 - 17:30 
Custo ..........A ser determinado; custo adicional para dias 

extensivos

PROGRAMA DE VERÃO JACKSON/MANN  
PARA PRÉ-ESCOLA E ESCOLA PRIMÁRIA 
Para ............  2,9-5 e 5-12 anos 
Datas ..........A ser determinado
Horário .......8:00 - 18:00
Custo ..........2,9-5 anos: 250 dólares/por semana
5-12 anos: 190 dólares/por semana
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO MENINO 
Para ............6-12 anos
Datas ..........10 de julho - 25 de agosto
Horário .......8:00 - 18:00 
Custo ..........160 dólares/por semana
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO DE MILDRED AVENUE
Para ............5-13 anos 
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:00 - 17:00; saída tardia 17:30 (custo adicional)
Custo ..........150 dólares/por semana
ACAMPAMENTO LITTLE TYKES DO CENTRO 
COMUNITÁRIO NAZZARO 
Para ............6-12 anos
Datas ..........19 de junho - 18 de agosto
Horário .......8:00 - 18:00
Custo ..........125 dólares/por semana
PROGRAMAS DE VERÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO OHRENBERGER 
Para ............programa para pré-escola: 3-5 anos 

Programa diurno de verão: 6-12 anos 
Ginástica: 3-15 anos 

Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......pré-escola: 9:00 - 13:00 

Dia de verão: 8:00 - 16:30; dia extensivo até 18:00 
(30 dólares adicionais)

Custo ..........pré-escola: 125 dólares/por semana 
Dia de verão: 145 dólares/por semana

ACAMPAMENTO DE VERÃO HARBORSIDE DO 
CENTRO COMUNITÁRIO DE PARIS STREET 
Para ............6-14 anos
Datas ..........5 de julho - 25 de agosto*
Horário .......8:00 - 18:00
Custo ..........100 dólares/por semana + 50 dólares de inscrição*
*estimado, por favor, ligue para ser informado 
CENTRO COMUNITÁRIO DE PARIS STREET PARA 
ADOLESCENTES 
Para ............10-14 anos
Datas ..........5 de julho - 25 de agosto*
Horário .......09:00 - 17:00
Custo ..........100 dólares/verão para residentes de East Boston; 

150 dólares para os demais*
*estimativo, por favor, ligue para ser informado 
PROGRAMA DE VERÃO PARA ESCOLA PRIMÁRIA 
DO CENTRO COMUNITÁRIO PERKINS
Para ............5-13 anos
Datas ..........5 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:00 - 16:00
Custo ..........Apenas vouchers
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO PINO (EAST BOSTON)
Para ............7-13 anos
Datas ..........10 de julho - 25 de agosto
Horário .......8:30 - 17:00
Custo ..........75 dólares/por semana; refeições incluídas
PROGRAMA DE VERÃO RED OAK DO CENTRO 
COMUNITÁRIO QUINCY 
Para ............5-13 anos
Datas ..........3 de julho - 25 de agosto 
Horário .......8:30 - 18:00
Custo ..........Ligue para obter mais informações
CENTRO COMUNITÁRIO ROCHE  
ACAMPAMENTO DIVERTIDO DE VERÃO E 
ACAMPAMENTO WRCC 
Para ............Acampamento divertido de verão: 3-5 anos 

Acampamento WRCC: 6-11 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......3-5 anos: 8:30 - 13:00 

6-11 anos: 8:30 - 15:00
Custo ..........3-5 anos: 150 dólares/por semana 

6-11 anos: 175 dólares/por semana;  
inclui café da manhã e almoço

PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO DE ROSLINDALE 
Para ............4 (K1 concluído) 5 e 7-12 anos
Datas ..........5 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:00 - 18:00
Custo ..........175 dólares/por semana
PROGRAMA DE ACAMPAMENTO DE VERÃO DO 
CENTRO COMUNITÁRIO DE SHELBURNE 
Para ............7-12 anos
Datas ..........5 de julho - 18 de agosto
Horário .......8:00 - 17:30
Custo ..........420 dólares por 7 semanas
ACAMPAMENTO TOBIN ESPORTIVO DE VERÃO 
Para ............6-13 anos
Datas ..........8 de julho - 18 de agosto; duas sessões de 3 

semanas
Horário .......8:00 - 16:00; dia extensivo até 18:00 (50 dólares)
Custo ..........200 dólares/sessão; metade do preço para irmãos
ACAMPAMENTO FUN IN THE SUN (F.I.T.S.)  
DO CENTRO COMUNITÁRIO TYCAN
Para ............7-11 anos
Datas ..........10 de julho - 18 de agosto
Horário .......09:00 - 15:00
Custo ..........econômico; metade do preço para irmãos; taxas 

reduzidas limitadas
PROGRAMA DE VERÃO DO CENTRO  
COMUNITÁRIO DE VINE STREET  
Para ............5,9-13 anos
Datas .......... julho - agosto (a ser determinado)
Horário .......7:30 - 17:30
Custo ..........800 dólares por 7 semanas

BOSTON CENTERS FOR YOUTH & FAMILIES
CC = Centro comunitário           grupo      
Número principal ...................617-635-4920
Allston/Brighton Jackson/Mann CC ..................................617-635-5153    
Charlestown Charlestown CC ...................................617-635-5169 

Clougherty Pool ...................................617-635-5174
Chinatown Quincy CC ............................................617-635-5129
Dorchester Cleveland CC ..........................................617-635-5141 

Holland CC ..........................................617-635-5144 
Leahy-Holloran CC .................................617-635-5150 
Perkins CC ............................................617-635-5146

East Boston Paris Street CC ........................................617-635-5125 
Paris Street Pool ...................................617-635-1410 
Pino CC...................................................617-635-5120

Hyde Park Hyde Park CC .........................................617-635-5178
Jamaica Plain Curtis Hall CC .........................................617-635-5193 

Hennigan CC .......................................617-635-5198
Mattapan Gallivan CC .............................................617-635-5252 

Mildred Ave. CC ...................................617-635-1328
Mission Hill Tobin CC .................................................617-635-5216
North End Mirabella Pool .....................................617-635-1275 

Nazzaro CC .............................................617-635-5166
Roslindale Flaherty Pool ........................................617-635-5181 

Menino CC .............................................617-635-5256 
Roslindale CC .........................................617-635-5185

Roxbury Grove Hall ..............................................617-635-1484 
Madison Park CC .................................617-635-5206 
Mason Pool ..........................................617-635-5241 
Shelburne CC .........................................617-635-5213 
Vine Street CC ........................................617-635-1285

South Boston Condon CC ...........................................617-635-5100 
Curley CC ...............................................617-635-5104 
Tynan CC ................................................617-635-5110

South End Blackstone CC ......................................617-635-5162
West Roxbury Draper Pool ..........................................617-635-5021 

Ohrenberger CC .....................................617-635-5183 
Roche Family CC ....................................617-635-5066

PARADAS DE DIVERSÃO BCYF!
Estes programas gratuitos de centros sociais para 8-15 anos 
fornecem jogos estruturados, atividades esportivas e projetos 
artísticos. Oferecidos em cinco parques próximo aos centros 
comunitários BCYF, esta é uma opção flexível para pais que 
estão procurando por uma atividade de verão para seus filhos 
de algumas horas por dia.
Para ............8-15 anos
Local ...........BCYF Blackstone, Leahy-Holloran, Mildred Avenue e 

Centro comunitário Paris Street e BCYF Clougherty 
Pool.

Datas .......... início em 10 de julho
Horário .......segunda-feira-sexta-feira, hora, a ser determinada
Custo ..........nenhum, é necessário levar a própria comida
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instrução em artes cênicas para crianças 
de 4-14. Nós oferecemos aulas diárias de 
música, dança, teatro e artes visuais, além da 
oportunidade de tomar parte em espetáculos 
e excursões culturais. Estamos no Community 
Music Center of Boston, um escola de música 
autorizada, sem fins lucrativos no South End.
Público .......K0-8ª série, 4-14 anos
Local ...........Community Music Center:  

34 Warren Avenue, Boston
Período ......25 de julho - 20 de julho
Horário .......09:00 - 14:00
Custos ........Os custos do programa variam de 

acordo com as escolhas pessoais 
de cursos. Temos ajuda financeira 
disponível em nosso processo de 
inscrição.

Contato ......Samantha Gambaccini, 
gambaccini@cmcb.org,  
617-482-7494

Inscrição ..... Inscreva-se on-line, no endereço 
www.cmcb.org ou ligue para 
617-482-7494 para solicitar um 
folheto pelo correio.

Website ......www.cmcb.org    

COMMUNITY MUSIC 
CENTER OF BOSTON
SUMMERMUSIC
O SummerMUSIC é um programa único e 
culturalmente enriquecedor de verão com 
quatro semanas de duração para crianças da 
2ª-6ª série (7ª-8ª para o Programa CIT) bem 
no coração de Boston. O SummerMUSIC 
oferece atendimento individual, aulas 
em grupo e várias oportunidades para 
o desenvolvimento de habilidades e da 
auto expressão. Oferecemos: Violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, saxofone, oboé, 
fagote, flauta, clarinete, trompete, trombone 
e trompa.
Público .......2ª-8ª série, 2ª-6ª mo programa 

principal. 7ª-8ª para o programa 
de Orientadores em Treinamento 
(CIT).

Local ...........Josiah Quincy Upper School,  
152 Arlington Street, Boston

Período ......2 de julho - 27 de julho
Horário .......08:45 - 13:15 ou 17:00 (com a 

opção de dia estendido)
Custo ..........US$ 630, US$ 330 (C.I.T.) Temos 

ajuda financeira disponível em 
nosso processo de inscrição. 

Contato ......Will Fickes, Diretor Artístico, 
fickes@cmcb.org, 617-482-7494

Inscrição ..... Inscreva-se on-line, no endereço 
www.cmcb.org ou ligue para 
617-482-7494 para solicitar um 
folheto pelo correio.

Website ......www.cmcb.org    

COURAGEOUS SAILING 
FOR YOUTH, INC.
STEPS TO LEAD
No Programa Steps To Lead, os alunos 
desfrutam das aulas de navegação a vela 
como uma plataforma para desenvolver 
habilidades de liderança, obter confiança, 
além de experiência prática em ciências 
ambientais. Os marinheiros desfrutam da 
emoção de capitanear uma embarcação e 
fazer novos amigos, os primeiros passos na 
jornada até se tornarem integrantes plenos 
da comunidade Courageous Sailing.
Público .......3ª-10ª série, alunos com interesse 

em aprender navegação a vela e 
estarem no Porto de Boston.

Local ...........1 First Ave., Charlestown Navy 
Período ......2 de julho - 24 de agosto 
Horário .......08:45 - 15:30
Custo ..........As taxas do programa são 

crescentes, com base na renda 
familiar.

Contato ......Ashton Smith, 857-452-1763, 
ashton@courageoussailing.org 

Inscrição .....Os estudantes escritos são 
selecionados por sorteio.

Website ......www.courageoussailing.org       

EXAME DE INICIATIVA 
ESCOLAR (5ª SÉRIE):
Concebido para preparar estudantes para 
realizarem o exame ISEE em novembro 
como uma forma de participar de um dos 
três exames das escolas de Boston. Todos 
os estudantes da 5ª série que tiveram uma 
classificação de pelo menos proficiente (4) 
ou avançado (5) no Teste Padronizado Terra 
Nova (leitura/matemática) e pelo menos uma 
proficiência próxima (3) nos demais testes 

são elegíveis para o programa. As vagas são 
preenchidas por novos estudantes da 6ª 
série do ano letivo 2017-2018 em escolas 
predeterminadas subrepresentadas. 
Para ............5ª série
Local ...........Boston Latin School
Datas ..........13 de agosto - 24 de agosto
Horário .......08:00 - 12:30
Custo ..........gratuito; café da manhã fornecido
Inscrição .....apenas convidados 
Contato ......Para saber se seu/sua filho(a) é 

elegível a um destes programas, 
pergunte ao diretor, orientador ou 
professor.

"E" INC - THE 
ENVIRONMENT SCIENCE 
LEARNING & ACTION 
CENTER
PROGRAMA DE DESCOBERTA 
CIENTÍFICA DE VERÃO
O Programa de descoberta científica de 
verão da "e" inc. é um programa de duas 
semanas focado em motivar o envolvimento 
das crianças com a ciência e o ambiente. Os 
estudantes se envolverão em experimentos, 
jogos, simulações, projetos artísticos, 
passeios, além de outras atividades para 
obter um conhecimento profundo e 
apreciação pela natureza ao redor de nós.
Para ............  1ª-5ª séries, 6-12 anos 
Local ...........114 16th Street, nº 1030, Boston
Datas ..........20 de agosto - 31 de agosto 
Horário .......9:00 - 15:30, extensão opcional 

até 17:30
Custo ..........Sim, visite nosso site para obter 

informações sobre taxas
Contato ......Sarah Chang, sarah.chang@einc-

action.org, 617-242-4700
Inscrição .....Registre-se em nosso site
Website ......www.einc-action.org 

FOUR STRINGS ACADEMY 
SUMMER PROGRAM - PROGRAMA 
DE VERÃO
Este programa de música está voltando 
para alunos que querem estudar música. 
O objetivo em cada sessão é construir um 
comprometimento com a excelência e 
apreciação das artes. Rápido progresso é 
obtido por meio do estudo completo de 
habilidades técnicas e musicais em todo os 
níveis, dos alunos iniciantes aos avançados.
Público .......Todos os alunos das EPB
Local ...........Trotter School, 135 Humboldt 

Avenue, Dorchester
Período ......15 de julho - 10 de agosto
Horário .......09:00 - 16:00
Custo ..........US$ 1000/Programa de duas 

semanas. Bolsas disponíveis. 
Taxa de aluguel do instrumento: 
US$45 - 70, dependendo do 
instrumento. 

Contato ......Mariana Green Hill, 
fourstringsacademy@gmail.com, 
917-916-5027

Inscrição .....On-line
Website ......Fourstringsacademy.org  

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
ACAMPAMENTO DE VERÃO FPTA
A FPTA fornece uma experiência de 
acampamento completa que inclui, esportes 
com foco em tênis, artes, oportunidades 
de desenvolvimento emocional-social e de 
aprendizado. Este acampamento fornece 
diversas oportunidades para atividades físicas 
durante o dia.
Para ............5-12 anos
Local ...........DCR's Melnea Cass Arena, 120 

Martin Luther King Blvd, Roxbury
Datas ..........25 de junho - 31 de agosto
Horário .......08:30 - 18:00
Custo ..........Taxa semanal de 145 dólares para 

estudantes de dias regulares, 175 
dólares para estudantes de dias 
extensivos.

Contato ......Jeannine Laing, 617-427-8900, 
franklinparktennis@gmail.com

Inscrição .....on-line em www.
franklinparktennis.org

Website ......www.franklinparktennis.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FPTA TENNIS IN THE PARKS 
FRANKLIN PARK OR ALMONT 
PARK

Aulas de tênis gratuitas para crianças, adultos 
e idosos. Os programas são de adesão livre 
com inscrições permanentes, portanto você 
pode começar a qualquer momento durante 
o verão. Você pode se registrar em qualquer 
lugar ou em nosso website. Requisitos para 
as aulas: Você deve usar tênis e trazer água! 
Raquetes estão disponíveis em todos os 
locais para uso durante as aulas.
Público .......5 anos ou mais
Local ...........Franklin Park - Shattuck Grove 

Courts, Jamaica Plain ou Almont 
Park, Mattapan

Período ......2 de junho - 11 de agosto
Horário .......Varia de acordo com o Local - 

fins de semana e noites
Custo ..........Gratuito
Contato ......Jeannine Laing, 617-427-8900, 

franklinparktennis@gmail.com
Inscrições ...On-line, no endereço www.

franklinparktennis.org OU 
pessoalmente em todas as aulas.

Website ......www.franklinparktennis.org     
GENERATION EXCEL YOUTH DEVELOPMENT 

PROGRAM, INC.
BETHEL MATH AND SCIENCE 
SCHOLARS PROGRAM
Um programa de verão de experiência 
extensiva planejado para crianças de 4ª-7ª 
séries para incentivar o interesse em ciência, 
tecnologia, engenharia, matemática e áreas 
relacionadas.   
Para ............3ª-6ª séries
Local ...........84 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Datas ..........25 de junho - 10 de agosto 
Horário .......08:30 - 17:15
Custo ..........65 dólares por semana, mas pode 

ser reduzido ou isento conforme 
necessário.

Contato ......Kalya Murray, 617-524-4510, 
kmurray@bethelboston.org 

Inscrição ..... Inscrição disponível ao entrar em 
Contato por e-mail: BethelSTEM@
gmail.com ou por telefone 617-
524-4510.

Website ......www.bethel-institute.org/genx 

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & 
SUMMER ENRICHMENT
GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE
A Greenwood Shalom Outreach Community, 
Inc. serve um alto percentual de famílias de 
imigrantes e crianças de famílias de baixa 
renda. As crianças com as quais trabalhamos 
moram em Dorchester e apresentam 
um grande número de dificuldades na 
escola. Nós fornecemos a esses jovens as 
ferramentas e recursos necessários para 
alcançarem o sucesso.
Público .......K2-8ª série, famílias com renda de 

baixa a moderada
Local ...........378A Washington Street, 

Dorchester
Transp ........Sim
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 18:00
Custo  .........US$ 172,40 por filho por semana 

(por seis semanas; taxa sujeita a 
alteração), Taxa de atividade de 
US$ 125,00 (não reembolsáveis) 
por filho (pagamento único). 
Bolsas estarão disponíveis 
conforme a disponibilidade de 
fundos e diretrizes de definição de 
pobreza.

Prazo ..........15 de junho
Contato ......Jeanette Merren, jmerren17@

gmail.com, 617-282-1464
Inscrição ..... Inscrições on-line.
Website ......www.greenwoodshalom-outreach.

org    

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION
PROGRAMA ACADÊMICO DIURNO 
DE VERÃO 
Neste programa acadêmico baseado em 
descobertas e recreativo, os estudantes 
dividem o tempo entre atividades acadêmicas 
e recreativas. Durante a manhã, os estudantes 
estão inscritos em dois programas individuais 
(geralmente ELA e matemática). As atividades 
vespertinas incluem arte e artesanato, jogos, 
teatro criativo e música. Os estudantes 
também participam de vários passeios. 
Idiomas: Chinês, inglês, romeno e espanhol.
Para ............5-13 anos

Local ...........366 Tremont Street, Boston
Data ...........Pré-sessão: a partir do dia após o 

fim das aulas nas escolas públicas 
até a sessão I de 29 de junho: 
2 de julho - 27 de julho; sessão 
II: 30 de julho - 24 de agosto; 
pós-sessão: De 27 de agosto ao 
dia anterior ao início das aulas nas 
escolas públicas 

Horário .......9:00 - 16:00; horário tardio 
disponível com custo adicional 

Custo ..........629 dólares por sessão de um dia 
inteiro, 189 dólares por semana 
por pré/pós sessão ou inscrição 
semanal; aceita-se vouchers

Prazo ..........Atendimento por ordem de 
chegada         

Contato ......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 
617-795-0256,617-426-4126

Inscrição ..... Inscreva-se on-line         
Website ......www.idiil.org   

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION
PROGRAMA INTENSIVO 
ACADÊMICO DE 
APERFEIÇOAMENTO IDIIL
Este é um programa intensivo acadêmico de 
aperfeiçoamento que pode ajudar estudantes 
a progredir quando voltarem para a escola 
em setembro. Cada estudante escolhe duas 
disciplinas IDIIL. Idiomas: Chinês, inglês, 
romeno e espanhol.
Para ............5 - 13 anos
Local ...........366 Tremont Street, Boston
Datas ..........sessão I: 2 de julho - 27 de julho; 

sessão II: 30 de julho - 24 de 
agosto

Horário .......09:30 - 11:30; horário tardio 
disponível com custo adicional

Custo ..........300 dólares por sessão; aceita-se 
vouchers

Prazo ..........Atendimento por ordem de 
chegada         

Contato ......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 
617-795-0256,617-426-4126

Inscrição ..... Inscreva-se on-line         
Website ......www.idiil.org     

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION

SAT/ISEE INTENSIVE PREP 
PROGRAM
Neste intensivo programa preparatório para 
testes padronizados como o SAT e o ISEE, os 
alunos revisam e aprofundam os conceitos 
e habilidades necessários para aprovação 
nos testes. Os alunos também aprendem e 
pratica, estratégias de teste e habilidades 
de pensamento que os ajudam a deduzir 
respostas corretas de forma fácil e confiante. 
Mais de 90% dos alunos do Prep Program do 
ISEE tiraram notas altas o bastante no teste 
para serem admitidos na Boston Latin School.
Público .......11-18 anos
Local ...........366 Tremont Street, Boston 
Período ......5 de julho - 25 de agosto (dias de 

sema e feriados)
Horário .......Muitas opções: dias parciais 

ou completos, alguns com 
aprimoramento e orientação 
individual

Custo ..........US$ 259 - US$ 799 por sessão de 
quatro semanas. 

Prazo ..........Chegada     
Contato ......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscrição ..... Inscrições on-line     
Website ......www.idiil.org    

IDIIL LEARNING 
FOUNDATION
SUMMER COMPUTER CAMP
Neste programa com base em descobertas 
e projetos e repleto de diversão, os 
alunos aprendem Microsoft Office, design 
multimídia para a Internet ou programação 
de jogos, dependendo da extensão de 
seus conhecimentos de informática. Os 
alunos também participam de excursões 
educacionais.
Público .......9-16 anos
Local ...........366 Tremont Street, Boston 
Dates ..........Sessão I: 2 de julho - 27 de julho;  

Sessão II: 30 de julho - 24 de 
agosto     

Horário .......9:00 - 16:00; horários 
estendidos disponíveis sem custo 

campos de dia, cont.

cont. na próxima página
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Prazo ..........1º de maio de 2018
Contato ......Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

adefronzo@piersparksailing.org
Inscrição ..... Inscrições presenciais e on-line 

estão disponíveis em inglês 
e espanhol. piersparksailing.
campmanagement.com 

Website ......piersparksailing.org           

READBOSTON
READBOSTON STORYMOBILE
O Programa ReadBoston Storymobile leva 
narrativas e livros gratuitamente para 
crianças quando estão fora da escola para 
que possam experienciá-los no recesso 
de verão. Todas as sessões são gratuitas e 
abertas ao público.
Para ............séries K0-3
Local ...........ReadBoston, Boston
Datas ..........9 de julho - 3 de agosto 
Horário .......10:00, 11:15 e 13:15
Custo ..........nenhum
Contato ......Kathleen Sullivan, 617-918-5286, 

kathleen.sullivan2@boston.gov
Website ......www.readboston.org

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
SPORTSMEN'S SUMMER CAMP
O Summer Camp at Sportsmen tem alguma 
coisa para qualquer pessoa que tiver cinco 
anos ou mais! Nós nadamos, lemos, fazemos 
refeições ao ar livre, jogamos tênis, futebol 
e executamos muitas atividades práticas de 
recreação e aprendizado! Venha passar uma 
semana ou o verão inteiro, o dia todo ou só 
meio dia!
Público .......K1-10ª série
Local ...........950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Período ......25 de junho - 31 de agosto 
Horário .......09:00 - 17:00
Custo ..........Taxa anual de inscrição de US$ 50. 

Taxa semanal de US$ 195.
Contato ......Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org, 
nhouston@sportsmenstennis.org,

Website ......www.sportsmenstennis.org        

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE 
O Programa B-SAFE (Programa Bishop 
acadêmico e de aperfeiçoamento de verão) 
é composto de 5 semanas, um programa de 
dia inteiro acadêmico e de aperfeiçoamento 
que atende jovens. O objetivo do programa 
é de construir uma comunidade em que 
todas as pessoas possam se sentir seguras, 
realizadas e conectadas.
Para ............1ª-5ª séries
Local ...........South End, Roxbury, Dorchester, 

and Mattapan
Datas ..........9 de julho - 9 de agosto
Horário .......8:30 - 16:00 na maioria dos 

locais 
Custo ..........125 dólares/taxa reduzida de 

verão. Se sua família não se 
qualificar, 700 dólares/verão.

Contato ......Liz Steinhauser, liz@
ststephensbos.org, 617-858-1087

Inscrição ..... Instruções no site
Website ......www.ssypboston.org 

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
THE STEPPINGSTONE ACADEMY
 The Steppingstone Academy prepara 
estudantes motivados de Boston para 
aprovação e sucesso nas melhores escolas, 
escolas católicas e exames públicos. 
Estudantes que são admitidos durante a 
primavera antes do quinto ou sexto ano 
letivo, participam em um curso exigente de 
preparação acadêmica que combina dois 
verões e um ano letivo acadêmico.
Para ............4ª-5ª séries
Local ...........One Appleton Street, 4º andar, 

Boston
Transporte ..sim
Datas ..........2 de julho - 11 de maio, 2019
Horário .......verão 7:45 - 15:30 (6 semanas)
Custo ..........80 dólares para programas 

de verão para ajudar a cobrir 
os custos do programa, que 
incluem transporte para o 
programa e camisetas com o 
logotipo (uniforme exigido da 
Steppingstone). Se as taxas do 
programa forem difíceis de serem 

campos de dia, cont.

Você ficará 
espantado com o 
que vai encontrar 
nos museus de 
Boston e muitos têm 
preços reduzidos 
para adolescentes, 
além de horários em que você 
pode ir de graça. Esta é apenas 
uma listagem parcial.
Você pode conseguir ingressos 
gratuitos para vários museus na  
biblioteca do seu bairro.
Para links de Internet para todos 
os museus da região de Boston, 
acesse:
www.museumsofboston.org

Children’s Museum .......... 617-426-6500
Commonwealth Museum . 617-727-9268
Gardner Museum ............. 617-566-1401
Harvard Art Museums ....... 617-495-9400
Harvard Natural History Museums ...........  

617-495-3045
Institute of Contemporary Art (ICA) ..........  

617-478-3100
John F. Kennedy Library & Museum .........  

617-514-1600
Larz Anderson Auto Museum....................  

617-522-6547
MIT Museum .................... 617-253-5927
Museum of African American History .......  

617-725-0022
Museum of Fine Arts ........ 617-267-9300
Museum of Science .......... 617-723-2500
New England Aquarium ... 617-973-5200
Old South Meeting House ........................ 

617-482-6439
Peabody Museum ............ 617-496-1027
Trailside Museum (Blue Hills) ..................  

617-333-0690

O que mais? 
Vá a um museu.

adicional     
Custo ..........US$ 699 por sessão de quatro 

semanas; vouchers são 
aceitos  

Prazo ..........Chegada    
Contato ......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscrição ..... Inscrições on-line     
Website ......www.idiil.org  

IMAJINE THAT
ACADEMIA DE VERÃO IMAJINE 
THAT
Os estudantes das séries K-4 têm a 
oportunidade de aperfeiçoar as habilidades 
acadêmicas e melhorar as habilidades 
sociais, emocionais e interpessoais. A 
Imajine That implementa um currículo 
interativo e educacional que reúne STEM, 
formação, nutrição, esportes, liderança, 
habilidades motoras principais e atividades 
especializadas.
Para ............séries K0-4
Datas ..........25 de junho - 10 de agosto 
Horário .......07:00 - 18:00
Custo ..........Depende do horário escolhido.  

Aceita-se vouchers emitidos 
estaduais.

Contato ......Jessica Brenes, jessica@
imajinethat.com, 781-929-2858

Inscrição .....A Imajine That interage com 
cada família para inscrever os 
estudantes no programa.  O 
pacote de inscrição está acessível 
por papel, e-mail e envio on-line.  
Todos os pais precisam preencher 
a inscrição exigida e fornecer 
quaisquer formulários médicos 
necessários no caso da criança ter 
alguma deficiência e/ou alergia 
a alimentos, antes do início do 
programa.

Website ...... imajinethat.com/boston-public-
schools-programs.html       

INSTITUTE FOR PAN 
AFRICAN CULTURAL 
EDUCATION (P.A.C.E.)
STRAIGHT A'S JUNIOR LEADERS
O Programa Straight A's Junior Leaders 
fornece a estudantes de 5-10 anos suporte 
acadêmico, aperfeiçoamento cultural e 
atividades práticas de desenvolvimento 
social. Os estudantes aprendem e 
compreendem a importância da diversidade 
cultural, construção do caráter e habilidades 
de liderança.
Para ............séries K2-5
Local ...........Mildred Ave. Community Center 

and School and Grove Hall 
Residence Technology Center        , 

Datas ..........9 de julho - 17 de agosto 
Horário .......08:30 - 17:30
Custo ..........As taxas são baseadas no número 

de horas. Estão disponíveis 
subsídios e assistência financeira

Contato ......Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 
info@paceachievement.org

Inscrição .....Para inscrever-se - e-mail: 
infopaceachievement.org

Website ......www.paceachievement.org   

JOSE MATEO BALLET 
THEATRE
SUMMER INTENSIVE PROGRAM
O Programa Intensivo de verão foi 
desenvolvido para estudantes que buscam 
um treinamento rigoroso em balé com 
foco em classes pequenas e atenção 
individualizada. A meta do programa 
intensivo é garantir que todos os alunos 
vejam melhora significativa em sua técnica 
de balé em um período bem curto.
Público .......10-20 anos, com experiência em 

balé
Local ...........400 Harvard Street, Cambridge
Período ......2 de julho - 3 de agosto
Horário .......09:00 - 16:00
Custo ..........Taxa de instrução de US$ 2.500
Contato ......Stephanie LeBolt, 617-354-7467 

slebolt@ballettheatre.org
Inscrição ..... Inscrições mediante audição. 

Visite www.ballettheatre.org/
summer-dance-programs for 
registration instructions.

Website ......ballettheatre.org    

NEW ENGLAND 
AQUARIUM
HARBOR DISCOVERIES CAMP
O Harbor Discoveries é um programa 
interativo de ciência ambientais e marinhas 
que desenvolve habilidades de leitura 
de material científico e confiança pessoal 
por meio de atividades tradicionais em 
acampamento e práticas. Localizado no 
Aquário, os programas incluem atividades 
nos bastidores do Aquário, excursões diárias 
a habitats costeiros e uma experiência 
durante a noite!
Público .......4ª-10ª série, estudantes 

interessados em sair de casa e 
aprender de forma ativa sobre a 
ciência marinha.

Local ...........1 Central Wharf, Boston
Período ......9 de julho - 24 de agosto
Horário .......09:00 - 17:00
Custo ..........US$ 650 para associados; US$ 

725 para não associados. Os 
acampamentos avançados custam 
US$ 825 para associados; $900 
para não associados (US$ 1.550 – 
US$1.650 para sessões especiais 
de duas semanas). Bolsas 
disponíveis.

Contato ......Danny Badger, 617-973-0250, 
dbadger@neaq.org, 

Inscrição ..... Inscreva-se ou solicite uma bolsa 
on-line. Ou ligue para o número 
acima.

Website ......www.neaq.org    

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY
A Balfour Academy at Northeastern 
University foi fundada em 1983. Sua missão 
é ajudar estudantes de Boston a obterem 
as habilidades e confiança necessárias 
para o sucesso na universidade. Para obter 
este objetivo, a Balfour Academy oferece 
um programa de verão com cursos de 
aprimoramento, além de um programa 
de orientação durante o ano letivo para 

suplementar o programa regular dos 
estudantes.
Público .......6ª série, morador de Boston
Local ...........151 Cahners Hall, Boston
Período ......2 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 15:30
Custo ..........Gratuito
Prazo ..........20 de março
Contato ......Carla Oblas, c.oblas@neu.edu, 

617-373-4300
Inscrição .....Preencher um formulário de 

inscrição e comparecer a uma 
entrevista. Para obter um 
formulário de inscrição, entre em 
Contato com Cindy Curran no 
endereço c.curran@neu.edu

Website ......balfouracademy.northeastern.edu    

NORTHEASTERN 
UNIVERSITY - CENTER FOR 
STEM EDUCATION
SUMMER STEM PROGRAM
A missão é habilitar jovens ingressando na 
6ª-8ª série a desenvolver e atingir seu pleno 
potencial por meio do apoio de programas 
sociais, recreativos e educativos com base 
em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática).
Público .......5ª-7ª série
Período ......25 de julho - 3 de julho
Horário .......08:30 - 16:30
Custo ..........US$ 400
Prazo ..........15 de março
Contato ......Nick Fuchs, 617-373-3382, 

n.fuchs@northeastern.edu 
Inscrição ..... Inscrições on-line
Website ......www.stem.neu.edu   

PARACLETE
PARACLETE SUMMER PROGRAM
Programa educativo de aprimoramento de 
verão com ênfase no desenvolvimento e 
maturação da mente, corpo e espírito dos 
alunos. Usando as mais recentes tecnologias 
e a cidade de Boston como a nossa sala de 
aula, os estudantes participarão de uma 
experiência educacional que lembrarão por 
todas as suas vidas.
Público .......3ª-10ª série, de 9-13 anos 

e monitores (peer leaders, 
estudantes mais velhos que 
tenham participado do Paraclete 
e/ou sejam voluntários em 
high schools com 13-17 anos) 
trabalhando em nossa faculdade.

Local ...........207 E Street, South Boston
Período ......21 de junho - 21 de agosto 
Horário .......08:30 - 17:00
Custo ..........Sim, bolsas fornecidas, solicitar 

informações. Ninguém deixará 
de ser matriculado por falta de 
recursos.

Contato ......Eileen MacNeil, 781-812-7099, 
edemichele@paraclete.org

Inscrição .....Ligue para 617-268-5552 ou 
envie um e-mail para a diretora 
do programa, Allison Maladore no 
endereço principal@paraclete.org 
para obter uma ficha de inscrição.

Website ......www.paraclete.org    

PARACHUTE TEACHERS
PARACHUTE TEACHERS - VERÃO
Parachute Teachers fornece lições interativas 
de profissionais e especialistas da comunidade.
Para ............séries K0-12
Local ...........251 Pond St, Jamaica Plain
Datas ..........11 de junho - 31 de agosto 
Custo ..........nenhum
Contato ......Lany Or, 626-2148010,  

lany@parachuteteachers.com, 
Inscrição .....Nós nos esforçamos para aceitar 

todos os estudantes interessados 
e elegíveis.

Website ......www.parachuteteachers.com       

PIERS PARK SAILING 
CENTER
SCIENCE OF SAILING
Os alunos aprendem sobre a vida no mar, 
os componentes físicos de um barco a vela e 
como velejar no Porto de Boston.
Público .......1ª-12ª série, jovens de East Boston 

têm prioridade na inscrição.
Local ...........95 Marginal St., East Boston
Período ......2 de julho - 24 de agosto
Horário .......09:00 - 16:00
Custo ..........US$ 25 - US$ 125 em uma escala 

crescente dependendo da renda 
familiar.

cont. na próxima página
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campos de dia, cont.

Boys & Girls Clubs
Quando as crianças se tornam 
membros do Boys & Girls Club, elas 
descobrem um mundo de diversão, 
aventura e aprendizado. A taxa de 
associação é entre 5-25 dólares.
 Afiliado dos Boys & Girls Clubs de Boston

www.bgcb.org
Blue Hill (Dorchester) ............617-506-5392
Charlestown ...................... 617-242-1775
Chelsea ............................. 617-884-9435
Condon (South Boston) .........617-307-6075 
Franklin Hill ..........................617-282-2800
Mattahunt (Mattapan) ..........617-635-5159
Orchard Gardens (Roxbury) ..617-516-5285
South Boston ........................617-268-4301
Sumner (Roslindale) ..............617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ..................617-427-6050
BOYS & GIRLS CLUBS DE 
DORCHESTER 
PROGRAMA DE DIVERSÃO DE 
VERÃO
Os programas acontecem na Colonel Daniel 
Marr Clubhouse (Deer St.) e no Paul R. 
McLaughlin Youth Center (Dorchester Ave.)
Para ............5-12 anos 
Local ...........Dorchester; os locais são 

acessíveis facilmente pelo 
MBTA

Datas ..........10 de julho - 16 de agosto 
Horário .......8:30-17:30
Custo ..........5-6 anos, 450 dólares/verão  

7-12 anos, 400 dólares/
vouchers de verão não são 
aceitos

Prazo ..........Registre-se em 11, 13 e 15 de 
março; taxa de 50 dólares para 
inscrições após 15 de março 

Contato ......617-288-7120 ext. 2120, 
Brendan McDonald  
Programas licenciados:  
Mary Kinsella

Website ......www.bgcdorchester.org
CHARLESTOWN 
ACAMPAMENTO DIURNO DE 
VERÃO
Para ............6-12 anos
Local ...........15 Green St., Charlestown
Idiomas ......espanhol
Datas ..........2 de julho - 17 de agosto 

(fechado no dia 4 de julho)
Horário .......9:00-16:00; horário tardio 

disponível, 8:00-17:30
Custo ..........200 dólares/duas semanas; 

300 dólares com horário 
tardio; descontos para irmãos; 
associação do acampamento 
disponível

Prazo ..........Atendimento por ordem de 
chegada

Contato ......Maura, 617-242-1775, 
mcannon@bgcb.org

Website ......www.bgcb.org
BLUE HILL
TAKE THE L.E.A.D. 

FRANKLIN HILL 
ACAMPAMENTO DE VERÃO
Contato ......Chris Pagan, 617-282-2800
SALESIANO 
ACAMPAMENTO DE VERÃO 
Local ...........15 Byron St., East Boston
Contato ......617-567-6626
Website ......salesianclub.com
SOUTH BOSTON 
FUN IN THE SUN
Contato ......617-268-4301; Caroline 

Moreno, 617-516-5447
Datas ..........2 de julho, 17 de agosto
Horário .......9:00-16:00
Custo ..........a ser determinado, assistência 

financeira disponível
WEST END HOUSE
Local ...........85 Allston St., Allston
Idiomas ......crioulo cabo-verdiano, crioulo 

haitiano, português, espanhol
Contato ......Jenny Nute, 617-787-4044 
Website ......westendhouse.org
YAWKEY CLUB OF ROXBURY *
ACAMPAMENTO JUBILEE
Contato ......Takara Pickett, 617-516-5416ou 

Katrina Williams, 617-516-5411

Para todos os programas:
Transp ........Sim
Período ......27 de junho - 10 de agosto
Horário .......08:30 - 16:00
Custo ..........US$130 para o primeiro filho, US$ 

120 para o segundo filho e US$ 
110 para outros filhos. Famílias 
sem condições de pagar as taxas 
serão dispensadas do pagamento.

Inscrição ..... Inscreva-se na Internet ou 
pegue um formulário de 
inscrição. Preferência será dada a 
participantes de anos anteriores 
e a crianças com necessidade 
de usar o programa para fins 
acadêmicos ou financeiros. As 
famílias devem enviar uma 
inscrição para cada filho. 

Website ......www.pbha.org    

SOUTH BOSTON 
OUTREACH SUMMER
O South Boston Outreach Summer é um 
programa de verão com duração de sete 
semanas oferecendo atividades acadêmicas, 
de aprimoramento e recreação para jovens de 
6-13 anos que moram em South Boston.
Público .......K2-7ª série, qualificados em 

função da renda, moradores de 
South Boston. Prioridade dada 
para quem mora nos conjuntos 
habitacionais Mary Ellen 
McCormack, Old Colony e West 
Broadway

Local ...........200 D Street, South Boston
Contato ......Nicole Young, sbos@pbha.org, 

617-650-7303

ROXBURY YOUTH 
INITIATIVE
RYI é um acampamento diurno de verão de 
sete dias que atende os jovens da vizinhança 
de Roxbury. O programa oferece atividades 
acadêmicas, de aprimoramento e recreação.
Público .......K2-7ª série, jovens de 6-13 anos 

que vivem em Roxbury.
Local ...........200 Heath Street, Jamaica Plain
Contato ......Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 

617-496-9127

FRANKLIN IO
Franklin IO é um programa de verão de 
sete semanas que atende aos jovens das 
vizinhanças de Franklin Field e Franklin Hill. 
O currículo do Franklin IO de concentra no 
aprendizado sócio-emocional, habilidades de 
pacificação e aprendizado experimental. Os 
integrantes executam atividades em sala de 
aula todas as manhãs e exploram a cidade e 
suas instituições culturais às tardes.
Público .......K2-7ª série, jovens que vivem em 

Franklin Hill e Franklin Field com 
6-13 anos

Local ...........315 Mt. Vernon Street, Dorchester
Contato ......Laurie Chorney, fio@pbha.org, 

617-496-9127

KEYLATCH SUMMER 
PROGRAM
O Keylatch Summer Program é um programa 
de acampamento de verão de sete semanas 
que fornece oportunidades de experiências 
de aprendizado, aprimoramento e recriação 
para 80 crianças de 6-13 anos.
Público .......K2-7ª série, o Keylatch procura 

atender jovens que moram em 
South End e prioriza os residentes 
dos conjuntos habitacionais 
de Villa Victoria, Castle Square, 
Cathedral e da Tenants 
Development Corporation.

Local ...........A determinar
Contato ......Kate@pbha.org, keylatch@pbha.

org, 857-366-1672

MISSION HILL SUMMER 
PROGRAM
O Programa de Verão Mission Hill é um 
acampamento diurno de verão oferecendo 
programação acadêmica, de aprimoramento 
e recreativa para 80 jovens que moram na 
comunidade de Mission Hill.
Público .......K2-7ª série, jovens de 6-13 anos 

que moram na comunidade de 
Mission Hill. Preferência dada 
para moradores de Alice Taylor, 
Mission Main e Mission Park.

Local ...........Parker Street, Roxbury Crossing
Contato ......Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 

857-366-1672

NATIVE AMERICAN YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
O Native American Youth Enrichment 
Program (NAYEP) procura atender jovens com 
origens indígenas da região metropolitana 
de Boston. O desenvolvimento cultural, 
acadêmico e sócio-emocional está na 
ênfase deste acampamento de verão de 
sete semanas. O NAYEP reúne parceiros e 
integrantes mais velhos da comunidade 
para fornecer oficinas e oportunidades de 
experiências de aprendizagem a jovens.
Público .......K2-7ª série, americanos nativos da 

região metropolitana de Boston.
Local ...........A determinar
Contato ......Nicole Young, nayep@pbha.org, 

617-650-7303

BOSTON REFUGEE YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
O Boston Refugee Youth Enrichment 
(BRYE) da PBHA oferece sete semanas 
de programação de verão visando 
aprimoramento pessoal e acadêmico para 
refugiados e filhos de imigrantes de 6-13 
anos em Dorchester. Os integrantes do 
acampamento BRYE são encaminhados até 
nós por professores e administradores das 
EPB, assistentes sociais e organizações de 
comunidades parceiras para que recebam 
instrução em inglês como segunda língua 
fora da escola.
Público .......K2-7ª série, jovens imigrantes que 

moram em Dorchester
Local ...........1 Worrell St., Dorchester
Contato ......Kerry McGowan, brye@pbha.org, 

617-548-4671

CHINATOWN ADVENTURE
Chinatown Adventure (CHAD) é um 
acampamento diurno de verão que 
combina atividades acadêmicas e de 
aperfeiçoamento. O programa procura 
atender residentes jovens de baixa renda 
na comunidade Chinatown.   Competências 
culturais, acadêmicas, socioemocionais são 
desenvolvidas durante o verão.
Para ............K2-6ª séries, residentes jovens da 

comunidade Chinatown.
Local ...........92 Tyler Street, Chinatown
Contato ......Kerry McGowan, chad@pbha.org, 

617-548-4671

PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
O Programa urbano de verão da PBHA é uma rede de 
acampamentos baseada em comunidades em Boston.

pagas pela família, elas poderão 
ser pagas após o prazo, reduzidas 
ou serem isentas.

Contato ......Mary Sullivan, msullivan@tsf.org, 
6174236300

Inscrição .....Qualquer estudante de Boston 
pode se inscrever. Para ser 
elegível, os estudantes inscritos 
devem estar no quarto ou no 
quinto ano letivo. Os inscritos 
devem ter interesse em realizar 
e se inscrever para o exame 
público escolar de Boston ou de 
escola independente. O processo 
de admissões consiste de uma 
inscrição formal, recomendações 
de professores, respostas curtas 
escritas do estudante e dos pais, 
uma entrevista e um teste ISEE. 

Website ......www.tsf.org     

SUMMER INK
SIMMONS WRITING CAMP 
O Simmons Camp incentiva redaçao de alta 
qualidade em alunos da middle school por 
meio de atividades esportivas, artísticas e 
de exploração. Os participantes comentam 
diariamente suas experiências em diários e 
peças mais longas com a orientação na sala 
de aula de professores treinados no método 
WEX™. Com proporção de 4:1, os integrantes 
fazem rápido progresso em redação com 
apenas uma sessão de duas semanas.
Público .......4ª-7ª série, alunos ingressando 

na 5ª-série. As famílias devem 
poder deixar os alunos no 
Simmons College todos os dias 
entre 08:00 e 08:15 e pegá-los às 
15:30 e comprometerem-se com 
frequência constante, todos os 
dias.

Local ...........Simmons College, Boston
Período ......9 de julho - 3 de agosto
Horário .......08:30 - 15:30
Custo ..........US$ 1600 para um programa de 

duas semanas. Bolsas disponíveis 
para famílias com perfil indicado. 
Solicitamos que as inscrições 
sejam feitas o mais rápido 
possível. Para informações sobre 
como solicitar uma bolsa, visite 
http://summerink.org/enrollment/
financial-aid/

Contato ......Rosamund Conroy, rconroy@
summerink.org, 617-714-0263

Inscrição .....On-line, no endereço http://
summerink.org/enrollment/
register/. Inscrições são aceitas 
permanentemente.

Website ......www.summerink.org    

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR 
DEVELOPMENT (VIET AID)
VIET AID SCHOLARLY PROGRAM 
FOR YOUTH
O VietAID Scholarly Program forYouth 
(VSPY) é um programa de atividades fora do 
horário escolar e de verão que fornece apoio 
acadêmico, atividades de aprimoramento 
e oportunidades de engajamento na 
comunidade para alunos da 1ª-8ª série e 
oportunidades de liderança, voluntariado 
e emprego para jovens em idade de high 
school.
Público.. .....K2-7ª série, atendemos 

preferencialmente alunos que 
falam vietnamês, jovens/filhos 
de imigrantes de baixa renda, 
estudantes de inglês e jovens de 
cor moradores de Dorchester.

Local ...........42 Charles Street, Dorchester
Período ......5 de julho - 10 de agosto
Horário .......08:00 - 16:00
Custo ..........A taxa mais alta é US$ 650 para 

famílias que ganham US$ 50.000 
ou mais por ano. Nossa taxa nais 
alta é US$ 150 para famílias que 
ganham US$ 5.500 ou menos por 
ano.

Contato ......Thanh Nguyen, 617-822-3717 
x21, thanh@vietaid.org 

Inscrição .....Solicite um formulário de 
inscrição por e-mail, telefone 
ou venha apanhar em nosso 
escritório. O formulário de 
inscrição inclui informações de 
admissão e um formulário de 
avaliação de professor.

Website ......vietaid.org   
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Verão nos "Y" — Acampamentos diurnos YMCA  
YMCA oferece muito mais do que “academia e natação.” Veja estes programas "Y" pela cidade. Conecte-se 
a todas as filiais em: yweb.ymcaboston.org/SpiritWeb/SearchClass.  Ligue para sua filial Local para mais 
informações. Datas do acampamento de verão 25 de julho - 31 de agosto. Horário do acampamento de 
verão: 8:00 - 18:00.  O custo de todos os acampamentos está pendente até 15 de fevereiro de 2018

GOLDEN MOUNTAIN
Incentive a formação contínua com literacia, artes criativas, passeios, 
esportes, jogos, natação e exploração da comunidade. Seu/sua 
filho(a) construirá relacionamentos positivos, melhorará habilidades 
sociais e de liderança e fortalecerá a autoestima e a confiança em um 
ambiente positivo, atencioso e seguro.
Para ............séries K1-8
Local ...........Wang YMCA, 8 Oak Street West (Chinatown)
Transporte ..sim
Contato ......Jennifer Kelly, JKelly@ymcaboston.org, 617-426-2237

PONKAPOAG OUTDOOR CENTER 
Localizado no belo Ponkapoag Outdoor Center, este acampamento 
oferece uma experiência ao ar livre enriquecedora com aulas de 
natação, esportes, arco e flecha, artesanatos, curso de cordas básico, 
atividades ao ar livre e caminhadas. Junte-se a este lugar divertido e 
construa caráter, autoconfiança e responsabilidade.  
Para ............séries 2-5
Local ...........Blue Hills, Canton
Transporte ..Fornecido dos YMCAs Roxbury, Dorchester e Huntington
Contato ......Bexi Perez, bperez@ymcaboston.org, 617-361-2300 ou 

Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707

EXPLORERS
Explore o mundo com diversão e brincadeiras! Construa amizades 
em um ambiente ativo e envolvente. As atividades criativas 
e empolgantes são inspiradas pelo foco das três áreas de Y; 
desenvolvimento da juventude, vida saudável, responsabilidade 
social. Projetado para instigar o interesse de cada criança no 
mundo ao redor, os participantes divertem-se explorando a 
comunidade local, compartilhando novas experiências e construindo 
autoconfiança.
Para ............Pré-K a 8ª séries
Local ...........285 MLK Blvd, Roxbury
Contato ......Andrew Davids, adavids@ymcaboston.org, 617-427-5300

SCAMPER CAMP @ THE MENINO Y
Este é um programa de acampamento de dia inteiro. Os campistas 
exploram semanalmente temas em artes e artesanatos, literacia, 
atividades ao ar livre e natação. Os campistas também exploram uma 
grande variedade de atividades adicionais conduzidas por convidados 
especiais. Todas as atividades promovem desenvolvimento adequado 
para a idade e incentivam amizades e diversão. As aulas de natação 
ocorrem duas vezes/semana.
Para ............3-6 anos
Local ...........Hyde Park
Contato ......Jennifer Mowe, jmowe@ymcaboston.org, 617-361-2300

ACAMPAMENTO URBAN ADVENTURE
Acampamento Urban Adventure - descubra conosco! Incentive 
independência, liderança e construa autonomia através de diversão, 
atividades supervisionadas na cidade. As crianças aprimoram-se nas 
habilidades esportivas, exploram novos talentos e aprendem o caráter 
dos valores Y. Com aventuras ao ar livre, natação, passeios semanais 
e muito mais, seu/sua filho(a) certamente construirá amizades 
duradouras e memórias!    
Para ............séries K-8
Local ...........Boston
Contato ......Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-536-7800

ACAMPAMENTO DE VERÃO DORCHESTER 
- EXPLORERS
Como um acampamento ao ar livre, o acampamento de verão 
Dorchester - Explorers busca instigar o interesse de cada criança 
e curiosidade em explorar o mundo ao redor.  Com um foco em 
conquistas, amizades, pertencimento e brincadeiras ao ar livre, o 
acampamento de verão Explorers oferece uma programação semanal 
de atividades práticas como natação, artes, dança, ciência, literacia, 
construção de equipes, vida saudável e formação de caráter. Café da 
manhã e almoço são fornecidos diariamente.
Para ............séries K-8
Local ...........Dorchester
Contato ......Rob Barrett, rbarrett@ymcaboston.org, 6174367752,

EAST BOSTON ASHLEY STREET
O acampamento diurno Y mantém as crianças engajadas, seguras 
saudáveis e aprendendo constantemente.  Acima de tudo, nós 
focamos em tornar o verão divertido! Incentive a formação 
contínua com literacia, artes criativas, passeios, esportes, jogos, 
natação e exploração da comunidade. Seu/sua filho(a) construirá 
relacionamentos positivos, melhorará habilidades sociais e de 
liderança e fortalecerá a autoestima e a confiança em um ambiente 
positivo, atencioso e seguro.
Para ............séries K-8
Local ...........54 Ashley Street, East Boston
Contato ......Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-569-9622

NO PARKWAY Y
PROGRAMA SCAMPER
As crianças permanecem ativas e empolgadas enquanto fazem novos 
amigos e melhoram habilidades sociais e autoestima. Natação, 
brincadeiras, hora da história, artes, exploração, brincadeira com água 
e muito mais.
Para ............3-5 anos 
Local ...........Parkway Community YMCA
Contato ......Ashley Gropman or Bryan Lameroux,  

agropman@ymcaboston.org, 617-323-3200
ACAMPAMENTO BEAR

Para ....5-12 anos
ACAMPAMENTO CUB
Para ....5-6 anos
LITTLE BEAR 
Para ....7-8 anos
BIG BEAR
Para ....9-12 anos

Local ...........Parkway Community YMCA
Contato ......Ashley Gropman or Bryan Lameroux,  

agropman@ymcaboston.org, 617-323-3200
Os campistas terão uma experiência incrível ao participarem de 
natação, artes e artesanatos, jogos organizados e passeios. Em julho, 
nós focamos nos passeios de fun in the sun em Boston. Em agosto, 
nós ficamos empolgados em oferecer o Play Learn Serve Work Camp. 
O acampamento PLSW coopera com os Serviços do parque nacional 
e com o Escritório do interior. As crianças têm a chance de explorar 
terras públicas e de ajudar vários projetos de serviços no decorrer do 
mês. O objetivo do acampamento PLSW é o de permitir aos campistas 
se tornarem mais confortáveis ao brincarem no mundo natural e de 
ajudá-los a explorar terras públicas e locais históricos nos jardins de 
Boston. O almoço é servido diariamente.
Washington Beech
O acampamento Washington Beech incorpora aprendizado 
de verão, natação e atividades enriquecedoras em uma única 
experiência incrível de acampamento de verão. Os campistas 
vêm ao acampamento Washington Beech para terem fun in the 
sun, embarcarem em aventuras e passeios e formarem amizades 
duradouras. O almoço é servido diariamente. 
Hale Reservation
Localizado na parte externa do belo Hale Reservation, este 
acampamento oferece uma experiência ao ar livre enriquecedora 
com aulas de natação, canoagem, esportes, arco e flecha, artesanatos, 
curso de corda, atividades ao ar livre e caminhadas. Junte-se a este 
lugar divertido e construa caráter, autoconfiança e responsabilidade. 
Transporte incluído.  

CAMP WALSH @ THE OAK SQUARE Y
PROGRAMA SCAMPER
Este acampamento oferece cuidados de qualidade em um ambiente 
seguro e acolhedor que fomenta desenvolvimento social, físico 
e emocional de cada campista. Os campistas serão expostos a 
artes, STEM, literacia, natação livre, aulas de natação, esportes e 
participação em eventos de acampamento semanais. Além disso, 
seu/sua filho(a) desenvolverá habilidades para construir valores de 
caráter, autoestima e amizades. Os campistas devem ser treinados 
basicamente para participar deste programa.
Para ............3-4 anos 
Local ...........Brighton
Contato ......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535

ACAMPAMENTO DE ESCOTEIRO
 Os campistas escoteiros participam em blocos de especialidade 
de STEM, artes e saúde e bem-estar. Além disso, seu/sua filho(a) 
desenvolverá habilidades para construir valores de caráter, 
autoestima e amizades por meio de atividades em equipe. 
Para ............5-6 anos 
Local ...........Brighton
Contato ......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535

ACAMPAMENTO ESPORTIVO
Para ............7-12 anos 
Local ...........Brighton
Contato ......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535

ACAMPAMENTO SPORTS MANIA Sessões 1,2,5,6,9 Todos os esportes, 
o tempo todo! Este acampamento impressionante contém recursos 
fundamentais, treinos e habilidades de diversos esportes incluindo 
uma competição saudável para ajudar as crianças a aprenderem a 
como ser um jogador de equipe.  ACAMPAMENTO DE BASQUETEBOL 
Sessões 4 e 8 Arremesse como um jogador profissional! Aprenda 
as regras principais e estratégias do basquetebol. Os campistas 
focam no desenvolvimento de habilidades esportivas com ênfase 
no trabalho em equipe.  ACAMPAMENTO DE FUTEBOL Sessões 3 e 
7 Desenvolva formas de passar a bola, chutar, defender e driblar. 
Todo dia inclui partidas amistosas competitivas e treinos em que os 
campistas aprendem regras e estratégias do futebol.

Mais atividades 
de verão

Está procurando por atividades de algumas 
horas por dia ou de alguns dias por semana? 
Aqui estão ótimas ideias para diversão, 
recreação e aprendizado. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
DE LEITURA DE VERÃO 
BARNES AND NOBLE
As crianças podem ganhar um livro GRATUITO 
do Programa de educação de leitura de verão 
Barnes and Noble após lerem 8 livros da 
escolha deles.
Para ............séries K2-5
Local ...........800 Boylston Street, Boston
Datas ..........15 de maio - 3 de setembro
Custo ..........nenhum
Contato ......Lauren Hardy, crm2115@bn.com, 

617-247-6959
Inscrição .....Quando os estudantes tiverem 

lido oito livros, eles os devolverão 
para qualquer Barnes and Noble 
para receberem um livro gratuito. 

Website ......www.barnesandnoble.com/b/
summer-reading-for-kids 

BOSTON CITY LIGHTS
A Fundação Boston City Lights é uma escola 
de artes visuais e uma instituição gratuita de 
arte cênica pré-profissional para a juventude 
urbana de Boston. Desde 1979, este centro 
de treinamento de artes cênicas de South End 
tem oferecido um programa de treinamento 
intenso para crianças, programas de dança 
para jovens e adultos, programas de música, 
programas de teatro, programas cenográficos 
e participação e organização comunitária. As 
aulas são oferecidas sete dias por semana. 
Os estudantes têm a oportunidade de se 
apresentarem em shows beneficentes e 
pagos, gravar o trabalho deles no BLC studio 
e de aprender a ensinar os assistentes. City 
Lights também oferece acampamentos de 
treinamento em Maine.
Para ............estudantes com menos de 24 

anos
Local ...........1154 Washington St. (South End) 

and Farmington, Maine
Datas .......... todos os dias, ao decorrer do ano
Custo ..........nenhum; o único custo é o 

comprometimento e o esforço
Prazo ..........admissões contínuas; ninguém foi 

recusado
Contato ......617-451-9034
Website ......www.bclperformingarts.org

BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
BOSTON  
PROGRAMA INFANTIL DE LEITURA 
DE VERÃO
O Programa infantil de leitura de verão 
ocorrerá de 9 de julho - 17 de agosto. O 
tema para o Programa infantil de leitura de 
verão estadual de 2018 é “Vamos arrasar.” 
A filial de seu bairro e a Biblioteca central 
possuem livros e atividades de todos os tipos 
de ciência, música e oportunidades para 
contribuir para a nossa meta de milhões de 
minutos de leitura neste verão!
Para ideias de atividades, listas de livros, 
DVDs e muito mais, acesse a página das 
crianças da Biblioteca pública de Boston em 
www.bpl.org/kids
Não se esqueça de ver o que está 
acontecendo na biblioteca do seu bairro. 
Quando estiver lá, pergunte sobre descontos 
para ingressos e ingressos gratuitos para 
vários museus incríveis de Boston. Tudo o 
que precisa saber, você encontrará em www.
bpl.org. E lembre-se, tudo na BPL é gratuito 
para todos.
Ainda não conseguiu encontrar o que 
estava procurando? Entre em Contato com 
a Biblioteca infantil na Biblioteca central pelo 
número 617-859-2328 ou acesse www.bpl.
org/kids.
O concurso Encontre o seu caminho para 
Fenway para crianças e adolescentes de 5-17 
anos ocorre de 1º de junho - 31 de julho. 
Os participantes devem ler pelo menos três 
livros e escrever sobre o livro favorito para 
concorrerem a ingressos gratuitos para o jogo 
do Boston Red Sox em agosto.  
www.bpl.org/branches

Cont. na página 10
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Boston Parks and Recreation
O Departamento de parques e recreação da cidade de Boston oferece uma programação de esportes e de artes GRATUITA durante o 

verão. A inscrição para os programas pode ser feita on-lin: apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Home
Parks & Recreation  617-635-4505  www.cityofboston.gov/parks

  EVENTOS CULTURAIS DE VERÃO
Os parques de Boston ganharão 

vida novamente neste 
verão com filmes 
gratuitos, concertos, 
shows de marionetes, 
oficinas de pintura e 
fotografia e demais 
artes e atividades 
culturais para todas as 
idades. 

Contato . Jennifer Widener, 
617-961-3047 
Website . cityofboston.gov/Parks/

TTD/parkarts.asp

FESTIVAL INFANTIL 
Local ...... Franklin Park
Data ....... terça-feira, 21 de agosto 
Horário .. 10:00 - 13:00

ARTIST IN RESIDENCE CRAFT 
WORKSHOP

Artistas locais ensinam projetos 
de artesanato que 
podem ser levados 
para casa. Todos 
os materiais são 
fornecidos. Rosalita’s 
Puppets performa uma 
variedade de shows em 
eventos selecionados. 

Para: ...... 3-10 anos
Local ......  locais pela cidade
Datas ..... 10 de julho - 17 de 

agosto
Horário .. terça-feira- sexta-feira, 

10:00 - 13:00
Contato . Jennifer Widener, 617-

961-3047 
Inscrição Registre-se por e-mail 

em parks@boston.
gov. Para grupos de 
6 pessoas ou mais, é 
necessário ligar para 
617-961-3047 para se 
registrar ou enviar um 
e-mail para parks@
boston.gov com o 
assunto “Inscrição para 
artes e artesanatos”  

LIGA MUNICIPAL DE BEISEBOL 
DE BOSTON

Os programas de beisebol para 
juventude de vários 
bairros competem em 
uma liga municipal de 
beisebol de grande 
duração durante o 
verão. Os jogos ocorrem 
à noite em dias de 
semana, somente no 
Parque Moakley em 
South Boston.

Para ....... 10-12 anos 
Local ...... Moakley Park, 1005 

Columbia Rd, South 
Boston

Datas ..... 9 de julho - 17 de agosto
Horário .. 17:45-20:00
Contato . Billy Sittig, 617-961-

3082,
billy.sittig@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE 
(BNBL)
A BNBL é a mais antiga liga de basquete 
de bairros dos Estados Unidos. Em parceria 
com a Reebok International, equipes jogam 
entre si todas as semanas pelo título do 
campeonato da liga em três divisões para 
meninos e meninas, incluindo sub-18, sub-15 
e sub-13 anos.
Público... ....11-18 anos
Local ...........Vários locais em toda a cidade
Período ......5 de julho - 21 de agosto
Horário .......Seg - Sex, 17:00 - 22:00
Custo ..........Gratuito
Prazo ..........Os treinadores devem registrar as 

equipes em maio. Para o programa 
Pee Wee, ligue para a sede Local 
para se inscrever.

Contato ......Michael H. Mitchell, 617-961-
3083, mike.mitchell@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)
A BNSL é uma liga "6 contra 6" com seis 
semanas de duração que dá a jovens 
futebolistas a oportunidade de competirem 
entre si. O programa tem ligas para meninos 
e meninas, que são divididas em duas 
divisões. Só é necessário inscrever a equipe, 
pré-inscrição necessária. O programa funciona 
de segunda a quinta-feira, mas jogos 
são reprogramados para a sexta-feira, se 
necessário. 
Público... ....8-16 anos
Local ...........Locais em toda a cidade
Período ......5 de julho - 13 de agosto
Horário .......Seg - Sex, 17:00 - 21:00
Contato ......Woodley Auguste, 617-961-3084 

woodley.auguste@boston.gov

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Neste programa de adesão livre, 
jovens podem participar em atividades 
supervisionadas, incluindo esportes, jogos, 
artes e artesanato. Pré-inscrição recomendada.
Público... ....7-14 anos
Local ...........Sartori Stadium, no East Boston 

Memorial Park
Período ......10 de julho - 17 de agosto
Horário .......09:00 - 15:00
Contato ......Cheryl Brown, 617-635-4505, 

cheryl.brown@boston.gov
FENWAY CHALLENGE
O Fenway Challenge, patrocinado pelo Boston 

Red Sox, é uma oportunidade para 
jovens competirem com outros 
de sua idade em habilidades de 
beisebol como correr, arremessar 
e rebater. Grupos de idade 7/8, 
9/10 e 11/12 anos.  Os melhores 
receberão ingressos para o jogo 
do Sox com reconhecimento de 
campo.

Datas ..........9 de julho - 10 de agosto
Contato ......Billy Sittig, 617-961-3082, 
billy.sittig@boston.gov
Inscrição .....on-line em redsox.com/

fenwaychallenge (site no ar em 1º 
de maio de 2018)

FOOTBALL FOR YOU
O "Football for You" foi criado por jogadores 
dos Patriots, em parceria com a New England 
Patriots Charitable Foundation e a NFL 
Foundation para levar os fundamentos do 
futebol americano para crianças residentes 
em New England ou arredores. Este exclusivo 
programa, em que não há garantia de não 
haver contato, desenvolve o trabalho em 
equipe, liderança e compromisso com atletas 
mais jovens.
Idade ..........9-14 
Local ...........Madison Park High School 
Período ......A confirmar
Contato ......Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov
AULAS DIÁRIAS DE GOLFE JÚNIOR
Este programa fornece instruções básicas 

das regras principais do golfe e 
é ensinado por profissionais. O 
equipamento é fornecido e uma 
pré-inscrição é necessária.  

Para ............7-12 anos 
Locais .........William Devine G.C. Dorchester 

& George Wright G. C. Hyde 
Park

Datas ..........10 de julho - 16 de agosto
Contato ......Billy Sittig, 617-961-3082 or 

billy.sittig@boston.gov

LACROSSE CAMPS
Aprenda a jogar lacrosse! Os acampamentos 
oferecem instrução básica para jogadores de 
todos os níveis, do iniciante ao avançado. Os 
jogadores são incentivados a levarem seu 
próprio material, mas há material disponível 
para utilização no acampamento.
Público... ....8-14 anos
Local ...........Locais em toda a cidade 
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......Variado
Contato ......Woodley Auguste, 617-961-3084, 

woodley.auguste@boston.gov, 

TORNEIO DE COPA 
PRINCIPAL DE BEISEBOL 
PATROCINADO PELO 
BOSTON RED SOX, OS 
PROGRAMAS JUVENIS 
DE BEISEBOL PELA 
CIDADE COMPETEM 
NESTA COMPETIÇÃO 
EMPOLGANTE.
PARA 9-12 ANOS 
LOCAL MOAKLEY 
PARK, SOUTH BOSTON E 
PARKWAY LITTLE LEAGUE, 
WEST ROXBURY 
DATAS SÁBADOS 
E DOMINGOS, 7-22 DE 
JULHO
HORÁRIO 8:00-16:00
CONTATO BILLY SITTIG, 
BILLY.SITTIG@BOSTON.GOV, 
617-961-3082
MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE
Equipes de toda Boston têm a oportunidade 
fazer um aquecimento para a temporada de 
futebol americano nesta competição de pré-
temporada patrocinada pela Comcast e o New 
England Patriots.
Público... ....6-14 anos
Local ...........West Roxbury Educational 

Complex
Período ......Domingo, 19 de agosto
Horário .......08:00 - 15:00

MAYOR'S CUP ROWING 
REGATTA
Em parceria com a RowBOSTON e a 
Community Rowing, Inc. Programas de remo 
para jovens de toda a cidade competem nesta 
emocionante regata no Rio Charles.
Idade ..........12-18 
Local ...........Harry Parker Boathouse, 
20 Nonantum Road, Brighton
Período ......Domingo, 3 de junho
Horário .......09:00 - 13:00
Contato ......Barbara Hamilton, no endereço 

barbara.hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT
Patrocinado pelo Boston Red Sox, programas 
juvenis de beisebol de toda a cidade 
competem neste emocionante torneio.
Público... ....Garotas de 9-18 anos
Local ...........Ross Field, Westminster St., Hyde 

Park
Período ......6 de julho - 15 de julho
Horário .......08:30 - 15:00
Contato ......Larelle Bryson, 617-961-3092, 

larelle.bryson@boston.gov 

TORNEIO DE COPA 
PRINCIPAL DE BEISEBOL 
PATROCINADO PELO 
BOSTON RED SOX, OS 
PROGRAMAS JUVENIS 
DE BEISEBOL PELA 
CIDADE COMPETEM 
NESTA COMPETIÇÃO 
EMPOLGANTE.
PARA 9-12 ANOS 
LOCAL MOAKLEY 
PARK, SOUTH BOSTON E 
PARKWAY LITTLE LEAGUE, 
WEST ROXBURY 
DATAS SÁBADOS 
E DOMINGOS, 7-22 DE 
JULHO
HORÁRIO 8:00-16:00
CONTATO BILLY SITTIG, 
BILLY.SITTIG@BOSTON.GOV, 
617-961-3082
MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Neste programa de adesão livre, jovens 
participam em atividades supervisionadas, 
incluindo esportes, jogos, artes e artesanato. 
Pais podem inscrever seus filhos em um dia, 
uma semana ou todo o verão. 
Público... ....7-14 anos
Local ...........Moakley Park, South Boston
Período ......9 de julho - 17 de agosto
Horário .......Seg - Sex, 09:00 - 15:00
Contato ......Barbara Hamilton, no endereço 

barbara.hamilton@boston.gov or 
617-961-3093

RED SOX EXPERIENCE
UMA OPORTUNIDADE 
ÚNICA PARA JOGADORES 
DE BEISEBOL JUVENIS 
EM BOSTON, A RED SOX 
EXPERIENCE ENSINA AOS 
PARTICIPANTES VÁRIAS 
HABILIDADES DE BEISEBOL 
DENTRO DO ESTÁDIO DE 
BEISEBOL MAIS ADORADO 
DA LIGA PRINCIPAL DE 
BEISEBOL. AS CRIANÇAS 
CORREM, ARREMESSAM, 
REBATEM E PASSEIAM 
PELO FENWAY PARK. PRÉ-
INSCRIÇÃO NECESSÁRIA.
7-12 ANOS 
LOCAL FENWAY PARK
DATA 2 DE AGOSTO
CONTATO BILLY SITTIG, 
617-961-3082 OR 
BILLY.SITTIG@BOSTON.GOV

ROSALITA’S PUPPET SHOWS 
A SÉRIE DE SHOWS DE 
MARIONETE RETORNA 
PARA VÁRIAS OFICINAS 
INFANTIS. ESTES SHOWS 
DE MARIONETE CURIOSOS 
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Acampamentos noturnos de verão

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

Street ou Charlestown Navy Yard.
Contato ......617-242-5642
Website ......nps.gov/bost

READBOSTON 
STORYMOBILE 
O ReadBoston Storymobile passará pelo 
seu bairro neste verão. A cada semana, um 
contador de histórias profissional visitará 
locais receptores e todas as crianças que 
comparecerem receberão um livro novo de 
alta qualidade para levarem para casa. 
Para ............3-8 anos
Datas ..........10 de julho - 4 de agosto
Horário .......saberá de tudo quando o 

Storymobile estiver em seu 
bairro.

Custo ..........nenhum
Contato ......617-918-5286 ou 617-635-READ 
Website ......readboston.org

CENTRO THE SALVATION 
ARMY KROC DE BOSTON
PROGRAMAS DE NATAÇÃO 
Ensinar crianças e adolescentes a nadar e 
como permanecer seguro dentro da água. 
Para ............3-17 anos
Local ...........Dorchester 
Datas .......... junho - julho 
Horário .......13:00 - 16:00

de verão do Centro Courageous sailing em 
Jamaica Pond e em Charlestown podem ser 
encontradas na página 5.
Datas ..........Todos os dias do verão
Horário .......Barcos a remo: 9:00 - pôr do sol
veleiros: 15:30 - pôr do sol em dias de 

semana, 9:00 - pôr do sol em 
finais de semana

Custo ..........aluguel/hora, apenas velejadores 
experientes: 10 dólares por barco 
a remo; 15 dólares por veleiro/
hora

Contato ......Boat House (durante a estação) 
617-522-5061

Website ......courageoussailing.org/locations/
jamaica-pond/

SERVIÇOS DO PARQUE 
NACIONAL
PROGRAMA DE GUARDA-
FLORESTAL JÚNIOR
Há vários parques históricos nacionais em 
Boston e cada um tem guardas-florestais que 
orientam passeios e respondem dúvidas. 
Quando visitar um desses locais, seu/sua 
filho(a) pode viajar no tempo e se tornar um 
Guarda-florestal júnior do parque histórico 
nacional. Comece buscando um Livro de 
atividades de guarda-florestal júnior no 
Centro de visitantes:  No centro em 15 State 

Mais atividades de verão, cont.

AGASSIZ VILLAGE 
SUMMER CAMP
Acampamento noturno de verão de duas 
semanas que oferece uma experiência 
para expandir os horizontes, inspirando o 
amadurecimento sócio-emocional de seus 
integrantes por meio de uma ampla gama 
de atividade recreativas, de artes e artesanato 
até esporte de campo, passando por natação, 
passeios de barco e muito mais.
Público .......2ª-12ª série, baixa renda/carentes
Local ...........Poland, ME 
Transp ........Sim, saindo do Bunker Hill CC
Período ......2 de julho - 10 de agosto
Horário .......Acampamento noturno de verão
Custo ..........US$ 1.200/programa de duas 

semanas, com taxas crescentes, 
com base na renda e tamanho da 
família.

Contato ......Thomas Semeta, tsemeta@
agassizvillage.org, 781-860-0200

Inscrição ..... Inscrições online, no endereço 
www.agassizvillage.org/
registration

Website ......www.agassizvillage.org    

ACAMPAMENTO HAWKEYE
ACAMPAMENTO SLEEPAWAY
Nossa missão no Acampamento Hawkeye 
é a de reunir uma comunidade diversa 
de indivíduos que inclua campistas e 
uma equipe com histórico geográfico, 
socieconômico, cultural, étnico e religioso 
distintos. Desta forma, nós buscamos a 
compreensão de divergências sociais, 
econômicas e culturais para criar 
relacionamentos positivos e estabelecer 
entendimento profundo e mútuo entre os 
campistas jovens.
Para ............8-17 anos
Local ...........Moultonborough, New Hampshire
Datas ..........25 de junho - 11 de agosto
Custo ..........2.100 - 6.850 dólares 

dependendo da estadia.
Contato ......Jessica Colgan-Snyder, jess@

camphawkeye.com, 781-315-
1297

Website ......CampHawkeye.com     

CAMP KESEM MIT
O Camp Kesem, administrado por alunos do 
MIT é uma acampamento gratuito sem fins 
lucrativos para jovens de 6-18 anos cujos pais 
têm ou tiveram câncer. Durante a semana 
no Camp Kesem, os jovens podem relaxar e 
serem apenas crianças com outras pessoas 
que entendem o que estão passando.
Público .......Jovens de 6-18 anos, cujos pais 

têm ou tiveram câncer; joevsn 
com necessidades especiais são 
bem-vindos

Local ...........Camp Wekeela em Hartford, 
Maine

Período ......12 -17 de agosto e 19 -24 de 
agosto

Custo ..........Gratuito
Prazo ..........Chegada; inscrições on-line
Contato ......ckcampers@mit.edu
Website ......campkesem.org/mit

CROSSROADS FOR KIDS 
ACAMPAMENTO WING
O Camp Wing fornece uma comunidade 
segura, acolhedora para meninos e meninas 
que vivem em ambientes de risco. Atividades 
diárias incluem natação livre e instrucional, 
artes e artesanato, esportes e jogos, parede 
de escala, pescaria, arco e flecha e outras.  Os 
campistas também aprendem habilidades 
que os ajudam ao decorrer do ano, por 
exemplo, como ser um bom amigo e ouvinte 
e como respeitar a eles mesmos e aos outros. 
ACAMPAMENTO MITTON
Em um ambiente familiar pequeno, meninos 
e meninas aprendem formas positivas de 
lidar com situações estressantes como a falta 
de um lugar para morar, abuso e negligência. 
Muitos campistas são encaminhados pela 
DFC, MSPCC, serviços de saúde mental e 
abrigos. O programa enfatiza o controle 
do comportamento e a construção de 
uma autoimagem resiliente — tudo em 
um ambiente de um acampamento não 
competitivo em Cape Cod.     
Para ............Séries 1ª-8ª (Wing) ou 1ª-7ª 

(Mitton)
Local ...........Acampamento Wing: Duxbury 

Acampamento Mitton: Brewster
Transporte ..Da Boston College High School, 

Dorchester
Datas ..........28 de julho - 11 de julho;  

13 de julho - 1ª de agosto;  
4-23 de agosto

Custo ..........As taxas variam de 440-490 
dólares; taxa reduzida com base 
na renda, tamanho e situação 
financeira da família; assistência 
financeira pode estar disponível 
mediante pedido

Prazo ..........Atendimento por ordem de 
chegada; quanto antes se 
inscrever, maior será a sua chance 
de obter a sessão preferida

Contato ......Ashley Charron, 617-765-7098 
ashley@crossroadsma.org

Website ......crossroadsma.org

NATURE'S CLASSROOM 
ADVENTURE CAMP AND LIFE-
TECH VENTURES
Os acampamentos da Nature's Classroom 
são para crianças e adolescentes que adoram 
desafios ao ar livre.
O Adventure Camp em Hancock, New 
Hampshire oferece passeios em caiaque em 
água branca, arco-e-flecha, ferraria, escalada 
de rochas, arte na natureza, fotografia, 

PROGRAMA DE VERÃO 
PRINCIPAL DO COMPUTER 
CLUBHOUSE
O Computer Clubhouse é um estúdio 
de design gratuito para estudantes de 
10-18 anos que oferece atividades de 
animação, design em 3D, produção musical 
e cinematográfica. O programa de verão 
proporciona suporte de mentoria de 
qualidade de profissionais de design locais, 
oficinas interessantes para iniciantes e 
especialistas, passeios e muito mais. "Venha 
criar conosco!"
Para ............10-18 anos
Local ...........Museu de Ciências, Boston
Datas ..........Julho - agosto, terça-feira - 

sábado
Horário .......13:00-17:00
Custo ..........nenhum; nenhuma taxa de 

entrada ao museu
Contato ......Kas Okeyo, kokeyo@mos.org
617-589-0466
Sites ...........clubhousebeat.org e 

computerclubhouse.org

JAMAICA POND BOATING
Durante o verão, você pode alugar barcos a 
remo e veleiros na Jamaica Pond Boating 
House, que é gerenciada pela Courageous 
Sailing, Inc. Informações sobre os programas 

Custo ..........5 dólares/aula de 30 min.
Inscrição ..... ligue ou envie um e-mail
Contato ......Denean R. Johnson, 617-318-

6973, Denean.Johnson@use.
salvationarmy.org

Website ......bostonkroc.salvationarmy.org/
BostonKroc/Aquatics

ZUMIX 
SPROUTS 
A ZUMIX oferece programas de música ao 
vivo para adolescentes de Boston durante o 
ano todo. 
As aulas Sprouts da ZUMIX para crianças 
mais novas oferecem introdução a música, 
teatro e dança com ênfase em técnicas de 
palco e performance. Esta é uma ótima 
oportunidade para crianças mais novas 
descobrirem o que a ZUMIX representa.  
Inscreva-se para o coral, orquestra ou teatro 
musical Sprouts deste verão.
Para ............7-11 anos
Local ...........260 Sumner Street, East Boston
Datas ..........5 de julho - 25 de agosto
Horário .......de acordo com cada programa; 

ligue para saber mais
Custo ..........5 dólares/aula
Prazo ..........Atendimento por ordem de 

chegada
Contato ......617-568-9777, zmail@zumix.org
Website ......zumix.org

habilidades de vida primitivas e outras 
aventuras. Todos os participantes tomam 
parte em treinamentos de habilidades ao 
ar livre, esportes, artesanato, atividades 
comunitárias, aventuras a beira d'água e 
eventos especiais em todo o acampamento. 
Público .......10-17 anos
Local ...........Hancock, NH
Período ......1 de julho - 10 de agosto; sessões 

de 6 e 13 dias
Custo ..........US$ 949 por 6 dias; US$ 1.832 

por 13 dias; grande desconto para 
inscrições antecipadas

Prazo ..........23 de março para o desconto para 
inscrições antecipadas

Contato ......603-525-3311
Website ......naturesclassroom.org
Life-TECH Ventures oferece uma 
comunidade não competitiva em que 
crianças aprendem e amadurecem como 
pessoas. Mais de doze horas todas as 
semanas são dedicadas a um núcleo principal 
no qual os jovens escolhem estudar; ciências 
exatas, ciências naturais artes ou desafios e 
aventuras.
Público .......8-16 anos
Local ...........Charleton, Mass.
Período ......8 - 28 de julho
Custo ..........US$ 810/semana:
Contato ......1-800-433-8375
Website ......naturesclassroom.org

CENTRO COMUNITÁRIO 
THE SALVATION ARMY 
SOUTH END CORPS 
 Este programa é patrocinado por uma 
organização de fé cristã. 
Acampamento noturno de verão. As 
atividades incluem natação, canoagem, 
esportes, artes e artesanatos, tradição de 
índios norte-americanos, pioneirismo e um 
curso de cordas básico. 
Para ............6-16 anos
Local ...........Sharon 
Datas ..........24 de junho - 15 de agosto
Horário .......noturno 
Custo ..........72 dólares para cada 6 sessões 
Contato ......Timothy Morris, 6176-236-7233 

X258, tmorris@use.salvationarmy.
org

Inscrição .....Registre-se on-line
Website ......www.campwonderland.org  

SMITH PARK OF NEW 
YORK, INC.
ACAMPAMENTO WA WA SEGOWEA
O Acampamento WA WA Segowea está 
localizado em uma área de 450 hectares de 
natureza intocada ao redor do Harmond Lake 
nas montanhas Berkshire de Massachusetts. 
Neste ambiente natural, campistas de 
quatro gerações de todo o país vieram para 
experienciar uma aventura de acampamento 
tradicional norte-americana que evolui e se 

modifica com cada novo participante durante 
o verão. 
Para ............séries 3-11
Local ...........Berkshires
Datas ..........16 de julho - 29 de julho e 30 de 

julho - 12 de agosto (Uma semana 
de inscrição estará disponível em 
ambas as sessões)

Custo ..........Um depósito de 100 dólares 
é coletado no momento da 
inscrição. Custo: pendente

Contato ......Lily Mercogliano Easton, lilymerc@
gmail.com, 845-232-0619

Website ......www.smithpark.org   

ACAMPAMENTOS 4-H DE 
MASSACHUSETTS 
Os acampamentos 4-H oferecem uma grande 
variedade de atividades para crianças de 
8-17 anos. A maioria deles oferece programa 
diurnos e noturnos de junho ao final de 
agosto. Alguns oferecem programas para 
crianças com deficiência. Os acampamentos 
noturnos variam de 510-670 dólares/
semana.
Entre em Contato com o Escritório de 
extensão da Universidade de Massachusetts 
para obter mais informações sobre cada 
acampamento:  781-891-0650, mass4h.org/
resources/4-h-camps, 978-352-8060 

MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP
O Wildwood oferece atividades como passeios 
de barco e trilhas, assim como atividades 
divertidas relacionadas a ciência e natureza, 
vida sustentável e acompanhamento de 
animais. 
Adolescentes ingressando na 10ª-12ª 
série podem se inscrever no programa 
de treinamento de monitores (Leaders-
in-Training) para desfrutar a diversão do 
acampamento, compartilhar seu talento, 
explorar questões ambientais e prestar auxílio 
a colegas mais jovens. Adolescentes de 14-17 
anos também podem se lançar em locais 
exuberantes ao redor de New England nas 
viagens de aventura para adolescentes, Teen 
Adventure Trips com duração de uma semana.
Público .......9-17 anos
Local ...........Rindge, NH
Período ...... junho - 18 de agosto; sessões de 

1, e 2 semanas 
Custo ..........Preços variam. Bolsas disponíveis, 

ligar ou mandar e-mail para obter 
uma ficha de inscrição

Prazo ..........1º de maio; ligue ou visite o 
website para saber das datas das 
palestras informativas e dias de 
visitas "open house"

Contato ......1-866-MAS-CAMP (627-2267) 
1-781-259-2183 

Website ......wildwoodcamp.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE 
BOSTON
EXTENDED SCHOOL YEAR - ANO 
LETIVO ESTENDIDO
O Departamento de Educação Especial das 
EOB vai realizar o Extended School Year (ESY) 
durante o verão de 2018. Os alunos das 
EPB com necessidades especiais podem ser 
aconselhados a participarem do programa 
para minimizar uma possível regressão 
substancial da capacidade durante o verão. 
A decisão de recomendação de um aluno 
para a ESY é feita individualmente com 
base na equipe de IEP do aluno. Famílias de 
alunos recomendados para o ESY receberão 
informações detalhadas, incluindo a escola 
ESY designada e o horário, mais tarde, 
durante a primavera. 
Público .......Alunos com recomendação da ESY 

em seu IEP
Período ......9 de julho - 10 de agosto
Horário .......5 horas por dia, 5 dias por 

semana; os horários de lugares 
específicos serão informados 
às famílias antes do início do 
programa

Transp ........Conforme determinação do IEP
Custo ..........Gratuito; cafe-da-manhã e almoço 

fornecidos
Contato ......Para perguntas sobre perfil 

indicado, fale com o professor do 
seu filho, coordenador ou diretor 
da escola. 

4-H CAMP HOWE 
ECHO RESIDENT 
Os jovens são integrados em todos os 
aspectos do acampamento, desde a vida em 
cabanas até cada uma das atividades. Um 
excelente lugar para conhecer novos amigos, 
aprender novas habilidades e se divertir. 
Outros acampamentos inclusivos estão 
disponíveis; ligue para se informar.
Público .......7-17 anos misto
Tipo ............Noturno
Local ...........Goshen, MA
Custo ..........Pode haver assistência financeira 

para alguns dos programas. Entrar 
em Contato diretamente 
com o acampamento para obter 
mais dealhes. 

Contato ......Terrie Campbell, 413-268-7635, 
office@camphowe.com

Website ......camphowe.org

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES 
CAMP JOY
O Camp Joy é um programa terapêutico 
e recreativo para jovens e adultos com 
necessidades especiais. As atividades incluem 
natação, dança criativa e teatro. Café-da-
manhã e almoço são fornecidos.
Público .......Residentes de Boston com 

necessidades especiais, de 3-22 
anos

Locais .........Centros comunitários BCYF de 
Jackson-Mann, Madison Park e 
Ohrenberger

Transp ........Fornecido, porta a porta
Idiomas ......Variam conforme o local
Período ......A confirmar
Horário .......08:00 - 14:00 ou 09:00 - 15:00
Custo ..........US$ 250; US$ 75 adicionais para 

irmãos
Contato ......617-635-4920 ext. 2402
E-mail  ........Roberta.Smalls@cityofboston.gov
Website ......boston.gov/bcyf

CAMP ALLEN 
Este acampamento residencial proporciona 
oportunidades de amadurecimento, amizade 
e diversão em um ambiente ao ar livre para 
crianças e adultos com incapacidades do 
desenvolvimento e outras condições.
Público .......6-90 anos
Local ...........Bedford, NH (a uma hora de 

Boston)
Período ......Sessões de 1 e 2 semanas,  

11 de junho - 25 de agosto; Dia 
de visitas, 2 de maio (3 de maio, 
em caso de chuva)

Horário .......Acampamento noturno
Custo ..........US$ 850/sessão de uma semana; 

US$ 1,700/sessão de 2 semanas; 
bolsas e ajuda financeira limitada 
disponíveis

Prazo ..........Chegada; vagas limitadas
Contato ......Michael Constance, 1-603-622-

8471, michael@campallennh.org
Website ......campallennh.org

CAMP HORIZONS 
Programação residencial e recreativa para 
crianças e adultos com problemas de 
desenvolvimento. A bem treinada equipe 
usa programação positiva para dar apoio aos 
participantes.
Público .......8 anos ou mais
Local ...........South Windham, CT 
Horário .......Durante a noite
Custo ..........US$ 2.947/duas semanas:
Contato ......Scott Lambeck, 860-456-1032, 

slambeck@horizonsct.org
Website ......horizonsct.org

CAMP ISOLA BELLA 
O Camp Isola Bella, uma linda ilha no meio 
dos Twin Lakes, é para os surdos ou com 
graves dificuldades de audição. 
Público .......8-17 anos (sessões infantis e para 

adolescentes)
Local ...........Taconic, CT 
Horário .......Durante a noite
Custo ..........US$ 975/duas semanas; ajuda 

finaceira disponível
Contato ......Alyssa Pecorino, 860-899-1209,  

IBDirector@asd-1817.org
Website ......www.campisolabella.org 

CAMP JACK
Acampamento de verão para jovens com 
diabetes. Este pessoal garantirá a sua saúde 
e segurança do seu filho enquanto ele 
desfruta do campo: Enfermeira registrada 
no local, pediatra local como consultor de 
saúde do acampamento, pessoal treinado 
por um instrutor certificado em diabetes 
(CDE), pessoal treinado em ressuscitação 
cardiovascular e primeiros socorros; políticas 
e procedimentos de acordo com a Secretaria 
de Saúde de Massachusets, hora e Local 
de testes de glicose designados, dieta 
apropriada para diabetes, lanches e bebidas 
adequadas fornecidas, um integrante 
credenciado da American Camp Association 
(ACA), um integrante da Diabetes Education 
and Camping Association (DECA)
Público .......5-14 anos com diabetes, seus 

irmãos e amigos
Local ...........Rehoboth, MA
Horário .......Durante a noite
Custo ..........US$ 150/semana:
Contato ......508-679-5233
Website ......peopleinc-fr.org/programs/

diabetes-association-inc

CAMP SHRIVER AT  
UMASS BOSTON 
O Camp Shriver reúne jovens com 

ou sem deficiências intelectuais e de 
desenvolvimento para que tenham 
oportunidade de melhorar suas habilidades 
esportivas, sociais e auto-estima, além 
de incentivar o desenvolvimento de 
relacionamentos positivos e novas amizades. 
50% dos participantes são jovens com 
deficiência e 50% são jovens sem deficiência.
Público .......8-12 anos 
Local ...........UMass Boston, Dorchester
Transp ........Gratuito, a partir dos locais 

designados de coleta/entrega em 
várias comunidades da área

Período ......5 de julho - 2 de agosto
Horário .......08:30 - 14:00
Custo ..........Taxa de inscrição de US$25 caso 

aceita; café-da-manhã, almoço, 
lanches e equipamento para o 
acampamento fornecidos. 

Prazo ..........O prazo para inscrições é 1º de 
abril

Contato ......Samantha Sears, Samantha.
Sears@umb.edu, 617-287-7250

Inscrição .....On-line, no endereço www.umb.
edu/csde

Website ......www.umb.edu/csde/camp_
shriver/umass_boston

CAMP STARFISH 
Este acampamento noturno em New 
Hampshire atende jovens como problemas 
emocionais, comportamentais e de 
aprendizado. A proporção de atendentes e 
participantes é de um para um. 
Público .......7-15 anos com deficiências 

emocionais, comportamentais e 
de aprendizado. 

Local ...........Rindge, NH (110 km de Boston)
Transp ........Fornecido de Boston
Período ......24 de junho - 18 de agosto 
Horário .......Acampamento noturno
Custo ..........US$ 1.475 por 5 dias; US$ 4.050 

por 14 dias; US$ 5,250 por 19 
dias; ajuda financeira conforme 
necssidade

Prazo ..........Chegada
Contato ......978-368-6580 
Website ......campstarfish.org 

THE BRIDGE CENTER 
SUMMER DAY CAMP
O Bridge Center é um acampamento diurno 
para crianças e jovens com síndrome de 
Asperger, autismo, incapacidade social e 
emocional, problemas neuromusculares e 
outros distúrbios. Os integrantes podem 
desfrutar de equitação, natação, passeios 
de barco, pescaria, música e dança, artes e 
artesanato, culinário, esportes e arco-e-flecha. 
Ligar para agendar uma avaliação. 
Público .......4-22 anos com qualquer condição
Local ...........Bridgewater, MA
Transp ........Disponível partindo da Joseph 

Lee School, Dorchester, US$ 100/
semana

Período ......25 de junho - 24 de agosto; vários 
programas a escolher, de 1 a 6 
semanas

Horário .......09:00 - 15:00 PM; dia estendido 
até 17:00

Custo ..........US$ 550/semana; adicional para 
dias estendidos.

Prazo ..........30 de março
Contato ......Abby Ross, 508-697-7557 ext. 12, 

aross@thebridgectr.org
Website ......www.thebridgectr.org

ACAMPAMENTOS PARA 
JOVENS COM DIABETES
Nesses campos diurnos e noturnos, os jovens 
podem desfrutar de esportes, natação, 
recreação apoio e amizade à medida que 
eles aprendem a conviver com diabetes tipo 
1. Irmãos e amigos não diabéticos também 
podem participar. Inscrição, US$ 50.
BARTON DAY CAMP BOSTON 
Público .......6-15 anos com diabetes; 

Monitores, 14-15 anos
Local ...........St. John’s Preparatory School, 

Danvers
Transp ........Disponível de Boston 
Período ......23-27 de julho
Horário .......09:00 - 16:00

Custo ..........US$ 650; ajuda financeira 
disponível

Prazo ..........Chegada
Contato ......508-987-2056
Website ......bartoncenter.org/bcsite/node/13
CLARA BARTON CAMP FOR GIRLS 
Público .......Meninas de 6-16 anos com 

diabetes 
Local ...........North Oxford, MA
Período ......24 de junho - 11 de agosto; 

sessões de 1, 2 e 3 semanas
Horário .......Durante a noite
Custo ..........Uma semana: US$ 1.325; 

duas semanas: US$ 2.535; três 
semanas: US$ 4.045; ajuda 
financeira disponível

Prazo ..........Chegada
Contato ......508-987-2056
Website ......bartoncenter.org/bcsite/node/13 
JOSLIN CAMP FOR BOYS 
Público .......Meninos de 6-16 anos com 

diabetes 
Local ...........Charlton, MA
Período ......24 de junho - 11 de agosto; 

sessões de 1, 2 e 3 semanas
Horário .......Durante a noite
Custo ..........Uma semana: US$ 1.325; 

duas semanas: US$ 2.535; três 
semanas: US$ 4.045; ajuda 
financeira disponível

Prazo ..........Chegada
Contato ......508-248-5220
Website ......bartoncenter.org/bcsite/node/13

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL KIDS 
Carroll Kids é um programa de 
aprimoramento e recreação que auxiliar 
crianças com Braille, tecnologias assistivas, 
habilidades sociais, orientação e formação do 
auto-conhecimento e confiança. 
O Carroll Center também tem vários 
programas para adolescentes e o SailBling, 
que ensina crianças cegas a navegar.
Público .......Alunos ingressando na 1ª-5ª série 

com deficiências visuais
Local ...........770 Centre St., Newton, MA
Período ......23-27 de julho 
Horário .......Opções diurnas e noturnas; ligar 

para saber detalhes; os dias de 
palestras informativas são 4 de 
abril, 2 de maio e 6 de junho, 
10:00 - 13:30

Custo ..........Variável; recursos disponíveis 
de órgãos estaduais de auxílio a 
cegos

Prazo ..........Chegada
Contato ......Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Website ......carroll.org

JUDGE BAKER 
CHILDREN'SCENTER
THE SUMMER ENRICHMENT 
INSTITUTE 
Um programa diurno de cinco semanas 
que ensina a jovens maneiras eficazes de 
gerenciar os TDAH e outros problemas de 
comportamento. O Summer Enrichment 
Institute é baseado no Programa de 
Tratamento de Verão (STP, Summer 
Treatment Program), denominado programa 
modelo para saúde mental de crianças 
e famílias pela American Psychological 
Association e pela Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration. As 
crianças gostam de fazer novos amigos, 
melhorar as habilidades em artes e esportes 
e desenvolver relacionamentos com os 
membros da equipe. O SEI é um programa 
altamente estruturado e solidário que 
gera ganhos comportamentais, melhora 
habilidades sociais, e ajuda a prevenir perda 
de aprendizado de verão do aprendizado.
Público .......6-12 anos
Local ...........Roxbury
Período ......10 de julho - 17 de agosto
Horário .......08:00 - 16:00
Contato ......617-278-4286, sei@jbcc.harvard.

edu
Website ...... jbcc.harvard.edu/summer-

enrichment-institute 

Para ajuda na localização de um 
acampamento para uma criança com 

deficiência, entre em contato com a ...
FEDERATION FOR CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS
O guia Summer Fun Camp Directory da 
FCSN lista mais de 200 acampamentos 

para crianças com necessidades especiais. 
Ele pode ser baixado gratuitamente no 

website.  
800-331-0688  •  fcsn.org/camps 

FEIRAS E ACAMPAMENTO PARA 
NECESSIDADES ESPECIAIS EM 

MASSACHUSETTS
www.spedchildmass.com/camps-special-
needs-massachusetts-autism-aspergers

PARQUES E ACESSO À 
RECREAÇÃO EM BOSTON
 accessrec.org/programs-services/

summer-camp/

Acampamentos e programas para 
jovens com necessidades especiais  

Embora vários acampamentos possam acomodar jovens com necessidades especiais, estes foram criadas 
para ajudar jovens com condições médicas específicas além de outros problemas. Se não tem meios para 

frequentar um acampamento, peça ajuda financeira.



Boston Public Schools      Summer Stuff Jr. 2018      PartnerBPS.org12

Summer Stuff Jr. 2018
Uma publicação

BOSTON PUBLIC SCHOOLS - ESCOLAS 
PÚBLICAS DE BOSTON

Gabinete de Comunicação
Bruce C. Bolling Municipal Building

2300 Washington St.  Roxbury MA 02119
bostonpublicschools.org

communications@bostonpublicschools.org
617-635-9265

BOSTON SCHOOL COMMITTEE 
Michael Loconto, Presidente

Hardin Coleman, Vice-presidente
Alexandra Oliver-Dávila

Michael O'Neill
Jeri Robinson

Regina Robinson
Dra. Miren Uriarte

SUPERINTENDENTE 
Dr. Tommy Chang

EDITOR DO SUMMER STUFF 
Wendy Feign

FEVEREIRO 2018

As Escolas Públicas de Boston não fazem 
discriminação com base em raça, cor, idade, 

deficiência, sexo/gênero, identidade de 
gênero, crenças religiosas, origem nacional, 
ancestralidade, retaliação, orientação sexual, 
constituição genética ou status militar e não 

toleram qualquer tipo de intimidação, ameaça, 
coação e/ou assédio.

PROGRAMAS DE 
FÉRIAS PARA ABRIL

Estes programas ocorrerão em 
17-20 de abril.

PARQUE ZOOLÓGICO 
FRANKLIN
Para ............7-11 anos
Local ...........Franklin Park Zoo, 

Dorchester
Horário .......09:00 - 15:45
Custo ..........235 dólares para membros, 

275 dólares para não 
membros

Prazo ..........Assim que possível
Contato ......617-989-3742, education@

zoonewengland.org
Website ......zoonewengland.org

GIRL SCOUTS
Para ............meninas nas séries K-5ª e 

6ª-10ª
Local ...........Camp Cedar Hill, Waltham
Horário .......09:00 - 16:00
Transporte ..Fornecido de Boston, 

Mattapan, Hyde Park, 
Dorchester, Roxbury, West 
Roxbury, Roslindale, South 
End

Custo ..........50 dólares (K-5ª) ou 60 
dólares (6ª-10ª)/dia; mais 
40 dólares de taxa se não 
for membro; assistência 
financeira disponível

Contato ......617-350-8335
Website ......gsema.org

BROOKLINE ARTS CENTER
Para ............5-11 anos
Local ...........Monmouth St., Brookline
Horário .......9:00 - 14:00; 8:00-17:30 

de dia extenso opcional
Custo ..........255-320 dólares + taxa de 

materiais; 40 dólares de 
manhã e 60 dólares à tarde 
de dia extenso

Contato ......617-566-5715
Website ......brooklineartscenter.com

PARQUES E RECREAÇÃO 
DE BOSTON
FESTIVAL ALL GIRLS SPORTS
As meninas experienciam uma 
atmosfera de liberdade, exploração e 
desafios individuais.
Para ............11-14 anos
Local ...........1350 Columbus Avenue, 

Roxbury
Horário .......8:30 - 15:00
Custo ..........nenhum
Contato ......617-961-3093
Website ......apm.activecommunities.

com/cobparksandrecdepart

Mais ideias para um ótimo verão!

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

PartnerBPS.org
O que é o PartnerBPS?
• O PartnerBPS.org é uma plataforma on-line de 

parcerias para alunos, famílias, escolas e parceiros escola-
comunidade. O PartnerBPS procura para conectar alunos, 
famílias e outros membros da comunidade das EPB com 
oportunidades de alta qualidade fornecidas pelos parceiros 
escola-comunidade das EPB.

• Saiba mais sobre prazos de inscrição, idiomas oferecidos, 
calendário e atividades da programação doas mais de 120 
programas de verão oferecidos aos alunos das escolas 
públicas de Boston visitando www.partnerBPS.org, e 
depois: 

 ; Clicando em "Search Programs" 
 ; Selecione “Summer” como “Service Delivery Time” 
 ; Clique em "Search" para ver todos os programas de 

verão
 ; Selecione "View Program Profile" (Ver o perfil do 

programa) para saber mais

Livros, etc.
Para ideias de livros, filmes e outros entretenimentos para 
crianças, consulte estes sites. Caso não tenha um computador 
em casa, vá a biblioteca local. Elas têm computadores com 
internet disponíveis para o público. 

www.bpl.org
Listas de leitura de verão BPS, download de MP3 
gratuito, DVDs e (claro) livros

www.reading.org 
Livros recomendados por grupo etário

www.ala.org/alsc
Listas de livros premiados, vídeos e sites para crianças

www.parents-choice.org 
Avaliações de livros, vídeos, programas de TV e software 
infantil 

Boston Central
www.bostoncentral.com

Este site lista centenas de eventos, acampamentos, aulas, 
programas, esportes e atividades em e próximas a Boston para 

todas as idades. 

Fique saudável!
www.kohlshealthyfamilyfun.org

Diversão saudável para crianças e famílias em seu bairro! Este 
site do Hospital infantil de Boston está recheado de ideias 
para atividades, alimentação saudável sem sair do orçamento 
(incluindo receitas fáceis), e muito mais. Em inglês e espanhol. 

Apoiado por Kohl’s Cares™. 

Mass. DCR
www.mass.gov/dcr

O Departamento de recursos de conservação e recreação 
(DCR) oferece piscinas, praias, campos de esporte, zoológicos, 
ciclovias, locais de acampamento, cursos de golfe, locais 
para velejar, quadras de tênis e de basquetebol, caminhadas 
e trilhas de corrida, programas de história natural, pesca, 
observação de aves, locais para piqueniques, canoagem, 
campos de futebol, parques, teatros, concertos e museus — tudo 
gratuitamente ou acessível.

O que procurar em um acampamento ou 
programa de verão

Após selecionar os acampamentos ou programas mais adequados ao seus horários e seriam 
mais interessantes para o seu filho, procure mais informações sobre eles. Ligue para cada 
um dos acampamentos e faça um monte de perguntas.

Algumas perguntas que podem ser feitas à equipe, ao 
programa e ao acampamento:

  O programa ou acampamento é credenciado ou licenciado? Se for, por quem? Se não for, por que não?
  Que treinamento a equipa do acampamento recebe sobre segurança, supervisão, aconselhamento, solução 

de problemas e outros assuntos exclusivamente relacionados ao trabalho com crianças pequenas?
  O preço inclui tudo, ou há taxas extras para transporte, alimentação, pernoites, inscrição, roupas, etc.?
  Se transporte é fornecido, como proceder?
  Se haverá atividades antes e depois das atividades do acampamento, quem estará com as crianças e o que 

eles vão fazer?
  Há atividades de competição (como esportes coletivos)? O seu filho se sente à vontade com o nível de 

competição?
  Como os pais podem manter Contato com os filhos durante o acampamento? Telefonemas ou e-mail 

são permitidos?
  Como o acampamento atende as necessidades especiais de alimentação ou físicas dos campistas?
  Há um dia de visitação antes do programa começar para que os pais possam visitar o acampamento e falar 

com o diretor?
  Há dias de visita?

da American Camp Association, New England 
781-541-6080   acanewengland.org

A American Camp Association de New England faz o Contato entre jovens e acampamentos noturnos de todos 
os estados de New England e oferece orientação personalizada na procura por acampamentos e recursos. A ACA 
New England publica anualmente um guia dos acampamentos diurnos e residenciais que inclui de perguntas 
a serem feitas para o diretor do acampamento e conselhos sobre como encontrar um acampamento. Você pode 

obter o guia pela Internet ou solicitar cópias por telefone ou e-mail.  

Cambridge Camping
617-864-0960    cambridgecamping.org

O programa de bolsas Overnight Camp Scholarship Program da Cambridge Camping ajuda as famílias a 
encontrarem bolsas para diversos acampamentos noturnos. Residentes de Boston podem usar o serviço. 

boston.mommypoppins.com
Este website é feito por pais. Tem um guia de acampamentos e um monte de ideias para aulas e atividades para 

crianças de todas as idades.

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp.org

This service provides referrals to overnight camps.

Nas Escolas Públicas de Boston e seus 
funcionários não fazem qualquer elogio, 
recomendação ou afirmação quanto a 
adequação de qualquer programa não 
oferecido pelas EPB, organização ou recurso 
listado nesta publicação.

Centros de boas-vindas 
BPS de julho de 2018

SOMENTE O CENTRO DE BOAS-
VINDAS DE ROXBURY ESTARÁ 

ABERTO 

na Bolling Building
2300 Washington St., 2º andar

617-635-9010

• Segunda-feira/terça-feira/ 
quinta-feira: 8:30 - 17:00 

• Quarta-feira: meio-dia - 19:00 
• Sexta-feira: fechado

 Fechado: 
feriados municipais,  

estaduais e nacionais.

Está procurando por ideias para estudantes mais 
velhos?

As Escolas públicas de Boston também publicam Summer Stuff para 
estudantes de escola secundária e de ensino médio. Está disponível em 
março de 2018 em escolas, bibliotecas, centros comunitários e no site 
das BPS: bostonpublicschools.org/summer

Onde obter ajuda para encontrar um 
acampamento de verão 


