
Primeiro leia isto.  
QUANDO  QUEREMOS    
DIZEMOS… DIZER…
BPS ..........Escolas Públicas de Boston
Série ........A série em que você se 

encontra no momento
Horário ....De segunda a sexta, salvo 

indicação em contrário
Transporte... Indica a existência de 

transporte de/para o destino
FC/FS ........Sistema de preenchimento 

de vagas por ordem de 
chegada (First Come, First 
Served). Alguns programas 
chamam isso de “admissões 
sequenciais”.

ASAP ........  O mais rápido possível (As 
Soon As Possible). Em outras 
palavras, IMEDIATAMENTE.

Data limite  ..... É o último dia para se 
inscrever

Summer Stuff 2019
PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON

O bom e velho verão... 

Fevereiro de 2019

Claro, ainda estamos no inverno... Mas o verão está a caminho, e a hora de fazer 
planos para o verão é AGORA.  A Summer Stuff é o lugar certo para encontrar escolas, 
acampamentos, programas, atividades e empregos de verão. Tem muitas coisas 
maravilhosas para se fazer na cidade e nos arredores de Boston. Você pode ter aulas 
de dança, aprender a velejar ou jogar golfe, participar de uma peça de teatro, ser 
voluntário em um museu ou um abrigo para sem-tetos, fazer planos para a faculdade, 

conseguir um emprego, estagiar em um laboratório de ciências ou em uma fazenda e assistir a shows e 
filmes gratuitos. (Você pode, até mesmo, desenvolver suas habilidades matemáticas...)

Precisa de ajuda com ideias? A Summer Stuff está cheia de boas ideias. Leia tudo, circule os itens que lhe 
interessam e, em seguida, visite o site deles na web ou contate-os por telefone. Eles estão esperando o seu 
contato. Todos esses programas podem ser encontrados no site PartnerBPS.org/summer. Use o mecanismo 
de busca do site para encontrar exatamente o que deseja. Em seguida, inscreva-se — imediatamente! Muitos 
dos programas são oferecidos por ordem de chegada, e as vagas são preenchidas rapidamente. Em muitos 
casos, você pode se inscrever on-line ou imprimir um formulário de matrícula no site. Não desanime pelo 
custo de alguns programas. Muitos deles têm bolsas de estudo ou taxas reduzidas com base nas condições 
socioeconômicas da família, e eles estão em busca de alunos de Boston. É só perguntar! Na verdade, alguns 
programas são destinados apenas a alunos que frequentam as Escolas Públicas de Boston. Boa sorte e tenha 
um excelente verão!
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Escolas Públicas de Boston 5º trimestre
Programas de Aprendizagem de Verão do Distrito

Você sabia que os alunos que participam de programas de aprendizagem de verão podem ter uma vantagem ao ingressar no ano letivo seguinte?  
A BPS tem inúmeros programas de verão direcionados a todos os tipos de alunos. A maioria dos programas é DE GRAÇA, mas apenas alunos qualificados podem 

participar. Para descobrir se o seu filho é elegível a um desses programas, pergunte ao seu diretor, orientador escolar ou professor.

ACHIEVE
O Achieve é um programa educacional 
gratuito que atende a crianças do ensino 
fundamental II (Séries 6 a 8) de baixa renda 
de Boston. Proporcionando enriquecimento 
acadêmico e social por meio de um programa 
de verão rigoroso e envolvente, além de 
orientação e apoio contínuos, o Achieve 
busca aumentar as habilidades acadêmicas, 
a motivação e a autoconfiança dos alunos e 
colocá-los no caminho da faculdade.
Para ������������6ª a 12ª série 
Localização �Escola Noble e Greenough, 

Dedham
Transporte ��Sim
Datas ����������De 25 de junho a 2 de agosto
Horário �������8h30 - 3h30 
Custo ����������Sem custo
Contato ������Nora Dowley-Liebowitz, 781-320-

7125, achieve@nobles.edu
Matrícula ����Os alunos do Achieve são 

admitidos durante o ano da 
6ª série e as famílias devem 
preencher um formulário de 
matrícula (até março) e se 
submeter a uma entrevista com o 
diretor do Achieve. 

Website ������www.theachieveprogram.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
CURSOS E VALORIZAÇÕES DE VERÃO
O Programa de Cursos e Valorizações de 
Verão (SAEP - Summer Academic Enrichment 
Program) da ACEDONE foi desenvolvido 
com base na pesquisa que mostra que o 
engajamento acadêmico de verão reduz as 
disparidades de realização entre os alunos 

de baixa renda e seus pares. Atendendo a 
comunidade da África Oriental há 14 anos, 
tornou-se uma parte muito querida do verão 
de nossos alunos.
Para ������������1ª a 8ª série, atendendo: Planície 

Jamaicana, Sul de Boston, 
Roxbury, Roslindale, Extremo 
Sul, Dorchester, Charlestown, 
Mattapan

Localização �Escola Hennigan, Planície 
Jamaicana, 

Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������8h30 - 3h30
Custo ����������Gratuito
Data limite �Preenchimento de vagas por 

ordem de chegada (FC/FS), lista 
de espera

Contato ������Zeena Mohamed, 857-225-8123, 
zeena.mohamed@acedone.org

Matrícula ����Preencher o formulário 
de matrícula. Os pais são 
incentivados a visitar o programa, 
ver a programação e conhecer a 
equipe. 

Website ������acedoneboston.org

ALIANÇA PARA INCLUSÃO E 
PREVENÇÃO 
SUMMER SPOT - PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM DE VERÃO
O Summer Spot é um programa de 
aprendizado de verão de período integral, 
que ocorre # vezes por semana na Escola 
Frederick, destinado a alunos do ensino 
fundamental II (6ª a 8ª série encaminhados 
por seus professores e assistentes sociais 
escolares para receber apoio acadêmico, 
emocional e social complementar. O 
Summer Spot tem seu foco dividido entre o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas 
e o aprendizado socioemocional (SEL).
Para ������������5ª a 7ª série
Localização �Escola do ensino fundamental 

II (6ª a 8ª série) Frederick Pilot, 
Columbia Road, Dorchester

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������09h00 - 03h30
Custo ����������Sem taxas
Contato ������Susan Lovett, 617-778-4023, 

slovett@aipinc.org
Matrícula ����Os pais ou responsáveis 

preenchem o pacote de inscrição 
do Summer Spot, disponível 
na Escola Frederick nos meses 
de maio e junho, e devolvem 
os pacotes preenchidos para 
a Secretaria Central da Escola 
Frederick.

Website ������www.aipinc.org

OUTRO CURSO PARA A 
FACULDADE 
INSTITUTO HYDE PARK SUMMER
Cursos de verão, incluindo recuperação 
de créditos, para alunos de New Mission, 
BCLA e ACC, destinado a ajudar os alunos 
a conquistar créditos e se formar dentro do 
prazo.
Para ������������9ª a 12ª série
Localização �Metropolitan Ave., Hyde Park
Datas ����������De 8 de julho a 2 de agosto
Horário �������08h00 - 12h30
Contato ������Danielle Murray, 617-817-4520, 

dmurray@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Recomendações e listas dos 
orientadores escolares.

BELLXCEL
(ANTIGO BELL – BUILDING EDUCATED 
LEADERS FOR LIFE, ISTO É, FORMANDO 
LÍDERES QUALIFICADOS PARA A VIDA) 
BELLXCEL RISING SCHOLARS
O BellXcel Rising Scholars é uma experiência 
de aprendizado de verão de cinco 
semanas que combina suporte acadêmico 
com atividades divertidas e práticas de 
aprimoramento a fim de preparar os alunos 
da 9ª série para ter sucesso no ensino médio.
Para ������������Alunos da 8ª serie que 

frequentam as Escolas Públicas 
de Boston, especialmente 
aqueles que frequentarão - ou 
estão pensando em frequentar 
- a Escola de Ensino Médio 
Charlestown no outono de 2019.

Location �����240 Medford Street, 
Charlestown 

Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h00- 02h00 
Custo ����������Gratuito
Data limite .. Ordem de chegada (FC/FS) ou 1 

junho
Contato ������Damon Johnson, 410-338-0214, 

djohnson@bellxcel.org
Matrícula ����Alunos da 8ª série podem entrar 

em contato com os conselheiros 
de orientação da escola de ensino 
fundamental II ou enviar um 
e-mail para Christophe Teulet-
Cote, diretor assistente da Escola 
de Ensino Médio Charlestown, no 
endereço eletrônico cteuletcote@
bostonpublicschools.org para 
obter mais informações e um link 
para o formulário de matrícula 

Website ������www.bellxcel.org

Portuguese
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BPS 5º trimestre (cont.)
BOSTON GREEN ACADEMY 
INSTITUTO BGA SUMMER
Programação de valorização de verão para as 
séries 6ª a 8ª e programação de recuperação 
de crédito para as 9ª a 12ª série.
Para ������������6ª a 12ª série
Location �����20 Warren Street, Brighton  
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Jodi Then, 617-635-9860, jthen@

bostongreenacademy.org
Matrícula ����Os alunos se matriculam através 

dos procedimentos de matrícula 
de verão da BPS. O BGA também 
identificará e indicará os alunos 
que mais se beneficiariam com 
o programa de aprimoramento, 
bem como aqueles que mais 
necessitam de desenvolvimento 
de habilidades e/ou recuperação 
de créditos perdidos. Alunos do 
BGA têm prioridade.

BOSTON SCORES 
INSTITUTO SUMMER LEARNING
O nosso Instituto Summer Learning atende 
a 140 alunos em ascensão da 4ª, 5ª e 6ª 
série (100 na Mario Umana, leste de Boston, 
e 40 na Grew, em Hyde Park). Os alunos 
participam de cursos de aprendizagem de 
verão das BPS ministrados por professores 
licenciados, bem como futebol, artes e 
passeios externos conduzidos por mentores-
treinadores da Scores.
Para ������������3ª a 5ª série, para escolas 

localizadas no leste de Boston, em 
Hyde Park e nas redondezas.

Localizações Umana, 312 Border Street, Leste 
de Boston e Escola de Ensino 
Fundamental I Grew, 40 Gordon 
Avenue, Hyde Park

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30- 02h30 
Custo ����������Gratuito
Data limite �Ordem de chegada (FC/FS)
Contato ������ Ive Mendoza, 617-553-4705, 

ivelisse@bostonscores.org
Matrícula ����Formulários de matrícula são 

distribuídos. Os alunos se 
matriculam nas secretarias 
principais de suas escolas até o 
dia 1º de junho

Website ������www.bostonscores.org

BOYS & GIRLS CLUBS DE BOSTON 
BOYS & GIRLS CLUB DE HENNIGAN
Programa de verão atendendo aos alunos de 
Hennigan.

Para ������������3ª a 5ª série, alunos que precisam 
de apoio acadêmico adicional 
durante o verão

Localização �Escola Hennigan, 200 Heath St, 
Planície Jamaicana

Datas ����������De 1º de julho a 9 de agosto
Custo ����������Taxa de adesão anual de US$ 25
Contato ������Marisol Ayala, 617-905-2476, 

mayala@bgcb.org
Matrícula ����A matrícula é feita durante as 

primeiras semanas de aula. 
Formulários de adesão estão 
disponíveis no site web.

Website ������www.bgcb.org 

BOYS & GIRLS CLUBS DE BOSTON 
ORCHARD GARDENS SUMMER 
LEARNING
O Curso de Aprendizagem de Verão da 
BGCB, em parceria com as Escolas Públicas 
de Boston, é uma oportunidade de verão 
ideal para os alunos manterem suas mentes 
engajadas enquanto aproveitam o espírito 
do verão.
Para ������������4ª a 6ª série Alunos da Orchard 

Gardens que os professores 
sentem que precisam de apoio 
durante o verão. 

Localização �Orchard Gardens, 906 Albany 
Street, Roxbury

Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Contato ������Russell Lamberti, 617-686-9499, 

rlamberti@bgcb.org
Matrícula ����Os alunos que necessitam 

de suporte neste verão serão 
direcionados. Os alunos 
participarão de uma sessão de 
informações. As informações 
serão enviadas para casa para 
séries específicas.  Se as famílias 
estiverem interessadas em se 
matricular, elas podem preencher 
um formulário de contato e serão 
convidadas a participar de um 
dia de visitação.  Eles conhecerão 
a equipe e terão a oportunidade 
de preencher a papelada. Vamos 
iniciar o processo de fornecimento 
de informações na primeira 
semana de março

Website ������www.bgcb.org

BOYS & GIRLS CLUBS DE BOSTON 
INSTITUTO SUMNER SUMMER 
LEARNING
O Instituto Sumner Summer Learning 
fornece programação acadêmica e atividades 
de enriquecimento aos alunos.
Para ������������3ª a 5ª série Alunos das Escolas 

Sumner e Irving têm prioridade 
na matrícula.

Localização �Escola Irving, 105 Cummins 
Highway, Roslindale 

Datas ����������De 1º de julho a 2 de agosto
Data limite �24 de maio.
Contato ������Nina Vansuch, 617-363-9938, 

nvansuch@bgcb.org
Website ������www.bgcb.org

BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON 
PROGRAMA DE ACESSO 
UNIVERSITÁRIO PARA 6ª A 12ª SÉRIE
A Breakthrough oferece seis anos de 
programação para acesso universitário para 
alunos altamente motivados. Através de 
nossos programas livres de taxas durante 
todo o ano para estudantes do ensino 
fundamental II (6ª a 8ª série) e médio, nós 
inspiramos entusiasmo pelo aprendizado 
e garantimos que cada aluno seja capaz de 
conquistar o ingresso em uma faculdade 4 
de anos.
Para ������������6ª a 12ª série Programa de 

comprometimento de seis anos. 
Localização �Escola de Ensino Médio New 

Mission, 665 Metropolitan 
Avenue, Hyde Park

Transporte ��Sim
Datas ����������De hoje até 30 de agosto
Horário �������08h00 – 03h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Paulina Murton, 617-349-6647, 

pmurton@btgbmail.org
Matrícula ����Os estudantes se inscrevem 

para participar do programa 
Breakthrough no ensino 
fundamental II (Séries 6 a 8) e 
permanecem matriculados até o 
ensino médio. Alunos e famílias 

preenchem um formulário que 
pode ser acessado no site da 
Breakthrough Greater Boston.

Website ������www.breakthroughgreaterboston.
org

BRIDGE TO CALCULUS (PONTE 
PARA O CÁLCULO)
O Bridge to Calculus é um programa de 
valorização matemático de verão realizado 
no campus da Universidade do Nordeste, em 
parceria com as Escolas Públicas de Boston. 
Ele se esforça para preparar alunos do ensino 
médio para se matricular e ter sucesso em 
cálculo, especialmente cálculo de AP, em 
seu último ano, bem como para fomentar a 
linguagem matemática nas salas de aula de 
matemática.
Para ������������11ª série. Alunos dos primeiros 

anos do ensino médio altamente 
motivados que tenham concluído 
pelo menos Álgebra 2 e que 
desejem desenvolver uma base 
sólida para estudar Cálculo em 
seu último ano do ensino médio. 
Recomendação do professor de 
matemática.

Localização �Departamento de matemática, 
Universidade do Nordeste, Boston

Transporte ��Sim
Datas ����������De 24 de junho a 1 de agosto
Horário �������07h30 a 09h15 da manhã, de 

segunda a quinta
Custo ����������Gratuito
Contato ������Donald R. King (Alexander Suciu), 

617-373-5679, d.king@neu.edu
Matrícula ����Alunos preenchem um formulário 

de matrícula e o formulário de 
consentimento dos pais on-line. 
Também é necessária uma 
recomendação do professor de 
matemática.  Os alunos serão 
informados se foram aceitos até o 
final de maio/início de junho.

Website ������www.northeastern.edu/btc/

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
BRIGHTON 
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS 
DE VERÃO DA BENGAL
O Programa de Bolsas de Estudos de Verão 
da Bengal atende a uma série de perfis 
de alunos, incluindo juniores e seniores 
(alunos do 4º ano), que estão com créditos 
insuficientes e com problemas para chegar 
à graduação, bem como para os alunos 
ingressantes do 9º ano.  O programa 
consistirá em um currículo de aprendizado 
baseado em projetos, juntamente com 
oportunidades de passeios externos e 
recuperação de créditos.
Para ������������8ª a 12ª séries, calouros, 

juniores e seniores com créditos 
insuficientes, alunos com idade 
acima do esperado, créditos 
insuficientes e ELs

Location �����25 Warren Street, Brighton
Datas ����������De 8 de julho a 2 de agosto
Data limite �15 de junho
Contato ������Rob Rametti, 857-234-7661, 

rrametti@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Processo de inscrição
Website ������www.brightonhighschool.org

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
BURKE 
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 
ACADÊMICO DA BURKE PARA ALUNOS 
COM IDADE ACIMA DO ESPERADO E 
CRÉDITOS INSUFICIENTES
Uma resposta para preencher a lacuna de 
realização e oportunidade para alunos com 
idade acima do esperado e com créditos 
insuficientes por meio do desenvolvimento 
de um Programa de Acompanhamento 
Acadêmico de Verão.
Para ������������9ª a 11ª série, alunos com créditos 

insuficientes, alunos EL e alunos 
com deficiências

Localização �60 Washington Street, Dorchester
Datas ����������De 8 de julho a 2 de agosto
Data limite �12 de abril
Contato ������Filomena Cabral, 617-635-9837, 

fcabral@bostonpublicschools.org
Matrícula ����Os alunos serão admitidos e 

convidados a preencher um 
formulário de matrícula. Sessões 
de informações de matrícula serão 

oferecidas em março.
Website ������www.jebhs.org

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
CHARLESTOWN 
PROGRAMAÇÃO DE VERÃO
A estrutura da escola de verão se concentrará 
na recuperação das principais notas 
acadêmicas e da programação EL. Inclui café 
da manhã e almoço. 
Para ������������9ª a 12ª série
Location �����240 Medford Street, Charlestown
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������07h30 - 12h30
Contato ������Christophe Teulet-Cote, 617-

635-9914, cteuletcote@
bostonpublicschools.org

Matrícula ����Os alunos serão matriculados por 
seus respectivos departamentos 
de orientação escolar.

Website ������charlestownhs.org

DOTHOUSE HEALTH 
GENERATION NEXT ACADEMY
Desde 2005, a DotHouse Health está a frente 
do Generation Next Academy (GNA) como 
parte do nosso Centro de Adolescentes (Teen 
Center).  Todos os participantes do GNA se 
beneficiam de um cronograma consistente, 
que inclui: apoio acadêmico, preparação para 
o mercado de trabalho, saúde e bem-estar, 
liderança cívica e comunitária, mídias, artes 
e recreação.
Para ������������Alunos com idades entre 10 a 14 

anos, que correm alto risco de 
perda de aprendizado no verão.

Localização �1353 Dorchester Avenue, 
Dorchester

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 - 03h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Michelle Rue, 617-740-2531, 

michelle.rue@dothousehealth.org
Matrícula ���� Indicações da BPS. 
Website ������www.dothousehealth.org

APRENDIZAGEM INFANTIL 
FOCO ANTECIPADO DE VERÃO
O Departamento da Primeira Infância das 
BPS funciona através de uma combinação 
de currículo, desenvolvimento profissional 
e treinamento para melhorar a qualidade 
educacional e preparar todos os alunos 
para uma sólida carreira acadêmica na 
BPS durante o ano letivo e o verão. Nós 
desenvolvemos o programa e o currículo 
Foco Antecipado de Verão (SEF) para alunos 
que ingressarão nos níveis K2 a 3.
Para ������������níveis K0 a 2  
Localizações Centro de Aprendizagem Infantil 

da Zona Oeste, 200 Heath Street, 
Planície Jamaicana; Escola 
Mildred Avenue, 5 Mildred Ave., 
Mattapan; Orchard Gardens, 906 
Albany Street, Roxbury 

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 – 03h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������bhorner2018, 617-635-9063, 

bhorner@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����São admitidos os alunos que 
ficam um pouco abaixo do valor 
de referência do DIBELS, os 
quais se beneficiariam de uma 
experiência de verão. É dada 
especial atenção à admissão 
de alunos EL e SWD que não 
precisam de instalações ESY, e 
garante-se o fornecimento da 
certificação aos professores e dos 
apoios necessários para atender 
adequadamente esses alunos.

Website ������www.bpsearlylearning.org

ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL II (SÉRIES 6 A 8) 
EDWARDS 
INSTITUTO EDWARDS SUMMER 
LEARNING
Curso de Aprendizagem de Verão inclusivo 
para aprendizagem baseada em projetos, 
incorporando tecnologias e inovação.
Para ������������5ª a 8ª série 
Localização �28 Walker Street, Charlestown
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h:00 - 02h00

Summer Stuff  2019
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BPS 5º trimestre (cont.)
Contato ������Laryssa Doherty, 617-855-8478, 

ldoherty2@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Aberta para todos os alunos

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
EXCEL 
VERÃO - EXCEL
Programa presencial e on-line de 
recuperação de créditos do 5º trimestre para 
os alunos.
Para ������������9ª a 12ª série, alunos com 

problemas para se formar e que 
precisam de recuperação de 
créditos

Localização �95 G Street, Sul de Boston
Datas ����������De 8 de julho a 8 de agosto
Horário �������08h00 - 12h30
Contato ������Shirley Garcia-Pemberton, 

978-390-6268, sgarcia5@
bostonpublicschools.org

Matrícula ����Os alunos elegíveis recebem 
um formulário de matrícula e 
uma carta de comprometimento, 
e devem devolver ambos 
preenchidos para efetivar a 
matrícula.

FREEDOM HOUSE 
PROJETO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO
O Projeto de Aprendizagem de Verão reúne 
a Freedom House, o Conselho da Indústria 
Privada de Boston (Boston Private Industry 
Council) e o Instituto de Tecnologia Benjamin 
Franklin para oferecer cursos de matrícula 
dupla (valendo créditos), cursos preparatórios 
para a faculdade, experiências de trabalho e 
treinamento de justiça social e engajamento 
cívico durante o verão para preparar melhor 
os alunos para a faculdade.
Para ������������10ª a 11ª série Todos os alunos 

devem estar no caminho certo 
para se formar.

Localização �5 Crawford Street, Dorchester
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 23 de agosto
Horário �������08h30- 05h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Charmaine L. Arthur, 617-445-

2805, carthur@freedomhouse.
com

Matrícula ����A Freedom House usa nossas 
parcerias com Boston PIC, DYEE e 
John Hancock MLK Scholars para 
admitir alunos para participar 
do nosso programa de verão. 
Nosso foco é em alunos que 
frequentam as escolas de ensino 
médio Snowden International e 
Boston International. No entanto, 
a Freedom House também tem 
histórico de trabalho com alunos 
de outras escolas de ensino 
médio.

Website ������www.freedomhouse.com

INSTITUTO GASTON / UMASS 
BOSTON 
TAG/ALERTA PORTFÓLIO DO 5º 
TRIMESTRE
O programa Talented and Gifted Latino (TAG) 
e o ALERTA foram criados especificamente 
para apoiar estudantes latinos e estudantes 
de inglês por meio de uma combinação 
de práticas em sala de aula baseadas em 
projetos, e ambientes de aprendizado 
que estimulem o orgulho cultural e o 
envolvimento cívico dos alunos em um 
programa de aprendizagem de verão 
acelerado de cinco semanas na UMass 
Boston.
Para ������������4ª a 10ª série, população alvo: 

alunos latinos e/ou estudantes 
de inglês, sendo que o ALERTA se 
destina a alunos que concluíram 
as 3ª a 5ª série, e o TAG se destina 
a alunos que concluíram as 
séries 6ª a 11ª. Os alunos devem 
frequentar as Escolas Públicas de 
Boston.

Localização �100 Morrissey Boulevard, Boston
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h45 - 03h15
Custo ����������Serão cobradas taxas para 

passeios externos que incluem 
transporte, ingressos e 
alimentação.

Contato ������Angel Cosme Jr, 617-512-5305, 
Angel.CosmeJr001@umb.edu

Matrícula ����O programa TAG/ALERTA é 
baseado, sem limitação, em 
indicações. Durante a primavera, o 
programa TAG/ALERTA desenvolve 
uma campanha promocional e 
de matrícula em todo o distrito 
escolar. 

Website ������www.umb.edu

GROVE HALL ALLIANCE 
COM A YMCA EM CAMP PONKAPOAG
A Grove Hall Alliance, em parceria com a 
YMCA da região metropolitana de Boston, 
oferece um programa de aprendizagem de 
verão de 5 semanas em Camp Ponkapoag, 
que oferece ELA e Matemática integrados 
de perto com atividades divertidas e de 
valorização para alunos das escolas de ensino 
fundamental II (6ª a 8ª série) King, Trotter e 
Frederick com os alunos da Burke atuando 
como conselheiros juniores.
Para ������������6ª a 8ª série
Localização �Blue Hill River Road, Canton
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Dr. Lindsa McIntyre, 617-

635-9837, lmcintryre@
bostonpublicschools.org

Matrícula ����Um coordenador de verão da GHA 
será responsável por trabalhar 
diretamente com cada uma das 
escolas para identificar os alunos 
para o programa e trabalhará 
com a YMCA na inscrição deles no 
programa de Acampamento.

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DA HAYNES 
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS 
DE VERÃO
O Programa de Bolsas de Estudos de Verão 
da Haynes foi projetado para dar suporte 
aos alunos que estão ingressando no nível 
K2, e aos alunos que ingressarão na 1ª 
série no outono. Nosso desejo é promover 
habilidades socioemocionais positivas e 
desenvolver ainda mais uma base sólida em 
alfabetização, redação e matemática.
Para ������������níveis K1 a 2
Localização �263 Blue Hill Avenue, Roxbury
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h:00 - 02h00
Data limite �7 de junho
Contato ������Janella Isaac, 617-635-6446, 

jisaac@bostonpublicschools.org
Matrícula ����Envie o formulário de matrícula 

preenchido para a escola até o 
dia 7 de junho. As famílias serão 
informadas se o aluno foi aceito, 
receberão um pacote de boas-
vindas e terão acesso a todas as 
datas importantes do programa.

ESCOLA HORACE MANN 
PROGRAMA DE VERÃO DA ESCOLA 
HORACE MANN
O programa de verão é fornecido para 
garantir que alunos surdos ou com 
deficiência auditiva continuem a ter acesso 
total ao idioma em ASL e inglês.  Proporcionar 
um ambiente acadêmico-linguístico acessível 
no verão garantirá a progressão - e evitará a 
regressão - acadêmica prejudicial aos alunos 
surdos ou com deficiência auditiva.
Para ������������Séries K1 a 12, surdos ou com 

deficiência auditiva, matriculados 
nas Escolas Públicas de Boston e 
que usam dupla linguagem, ASL e 
inglês.

Localização �40 Armington Street, Allston
Transporte ��Sim
Datas ����������De 1 de julho a 2 de agosto
Contato ������Melissa Brown, 617-635-8534, 

mbrown3@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Todos os alunos da escola 
recebem o formulário de 
matrícula para participar 
do programa de verão.  As 
inscrições serão processadas e os 

alunos distribuídos em turmas 
específicas. Este programa está 
disponível para todos os alunos 
das BPS, já que é a única opção de 
verão acessível para alunos surdos 
ou com deficiência auditiva em 
Boston.

ESCOLA DIURNA HORIZONS EM 
DEDHAM COUNTRY 
PROGRAMA DIURNO DE VERÃO DA 
HORIZONS EM DEDHAM COUNTRY
A Escola Diurna Horizons em Dedham 
Country oferece um programa de verão 
gratuito para o aprimoramento acadêmico de 
alunos de famílias de baixa renda em Boston 
e Dedham.
Para ������������níveis K1 a 10
Localização �90 Sandy Valley Road, Dedham
Transporte ��Sim
Datas ����������De 27 de junho a 9 de agosto
Horário �������08h00 - 03h30
Custo ����������Taxa de cadastro de US$ 50 por 

família para cobrir os custos de 
processamento de cadastros e 
formulários médicos.

Contato ������Meredith Laban, , mlaban@dcds.
net

Matrícula ����São necessárias a inscrição e 
recomendações de professores. 
Novos alunos devem se inscrever 
on-line. As famílias devem se 
qualificar para ter direito a 
almoços gratuitos ou com valor 
reduzido.

Website ������horizonsgreaterboston.org

ESCOLA DIURNA HORIZONS EM 
DEDHAM COUNTRY 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE 
VERÃO DA HORIZONS NAS BPS
A Escola Diurna Horizons em Dedham 
Country oferece um programa de verão 
gratuito para a valorização acadêmica de 
alunos de famílias de baixa renda em Boston.
Para ������������níveis K1 a 2
Localização �Mattahunt, 100 Hebron Street, 

Mattapan
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Custo ����������Gratuito
Contato ������Meredith Laban, 781-915-2626, 

mlaban@dcds.net
Matrícula ����A família deve se qualificar para 

ter direito a almoço gratuito ou 
com valor reduzido e frequentar 
as Escolas Públicas de Boston. 
Os alunos devem se inscrever 
e receber a recomendação de 
um professor. As famílias devem 
passar por uma entrevista e um 
programa de orientação.

Website ������horizonsgreaterboston.org

INSTITUTO DE SERVIÇOS PARA 
FAMÍLIAS IMIGRANTES (IFSI-USA) 
PROGRAMA DEPOIS DA ESCOLA DE 
DEFESA DA JUVENTUDE DO IFSI
O programa oferece ajuda acadêmica em 
inglês, matemática e ciências, educação 
musical e oportunidades de liderança. O 
programa de Defesa da Juventude treina os 
jovens de mais de 15 anos para educar os 
demais e trabalhar em prol de mudanças 
positivas em suas comunidades.
Para ������������Séries 1ª a 12ª, o IFSI atende 

principalmente a crescente 
comunidade haitiana instalada na 
região metropolitana de Boston. 
Nós nos concentramos em novos 
imigrantes; no entanto, também 
atendemos a outros alunos que 
enfrentam os mesmos problemas 
que os novos imigrantes.

Localização �575 American Legion Highway, 
Roslindale

Datas ����������De hoje até 22 de agosto
Horário �������02h30 - 03h30
Custo ����������Gratuito para tutoria acadêmica 

e outras atividades. De US$ 60 a 
US$ 80 por mês para o programa 
de ensino de música.

Contato ������Dr. Edner Cayemitte, 617-910-
8834, edner.cayemite@gmail.
com

Matrícula ���� Inscreva-se online ou no próprio 
local, no endereço 575 American 
Legion Highway, Roslindale.

Website ������www.ifsi-usa.org

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA) 
PROJETO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO DA IBA
O Projeto de Aprendizagem de Verão de 5 
semanas da IBA na Escola Blackstone, no 
Extremo Sul, é um programa acadêmico, 
voltado para as artes, que atende a 40 alunos 
estudantes de inglês (EL).
Para ������������1ª a 2ª série
Localização �380 Shawmut Ave, Boston, 
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 - 03h30
Custo ����������Gratuito
Data limite �15 de maio.
Contato ������Shannon Hayes, 617-535-1731, 

shayes@ibaboston.org
Matrícula ����Os formulários de matrícula estão 

disponíveis em www.ibaboston.
org/afterschool-summer-learning/

Website ������www.ibaboston.org

ESCOLA JACKSON/MANN K-8 
ESCOLA DE VERÃO
O Instituto Jackson Mann Summer Learning 
fornece aos alunos de inglês como segundo 
idioma (ESL) instruções incorporadas de ELA 
e matemática, bem como oportunidades de 
valorização.
Para ������������Séries 3ª a 7ª série, estudantes de 

inglês
Localização �40 Armington Street, Allston
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Laura Knuttunen, 617-913-2617, 

lknuttunen@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Os alunos preenchem um 
formulário para garantir a vaga. A 
matrícula é concedida de acordo 
com a disponibilidade de vagas.

ESCOLA VOCACIONAL TÉCNICA 
DE ENSINO MÉDIO MADISON 
PARK 
ESL E SLIFE NA MADISON PARK
Um programa de valorização para estudantes 
de inglês e alunos SLIFE na Madison Park.
Para ������������9ª a 12ª série, estudantes de 

inglês e alunos SLIFE na Madison 
Park

Localização �75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Edward Brackenbury, 617-

635-8970, ebrackenbury@
bostonpublicschools.org

Matrícula ����Qualquer aluno EL ou SLIFE da 
Madison Park é elegível.

ESCOLA VOCACIONAL TÉCNICA 
DE ENSINO MÉDIO MADISON 
PARK 
MATEMÁTICA ACELERADA PARA 
CALOUROS EM ASCENSÃO
Programa de Matemática Acelerada para 
alunos em ascensão da 9ª série.
Para ������������Alunos da 8ª série, matriculados 

na Madison Park para o ano letivo 
2019-2020 

Localização �75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Taneka R. DeGrace, 617-

635-8970, tdegrace@
bostonpublicschools.org

Matrícula ����Os alunos matriculados na 
Madison Park são convidados 
a participar com base em seus 
estudos anteriores de matemática.

BOSTON NATURE CENTER DA 
MASS AUDUBON 
CRESCENDO COM O STEM: INSTITUTO  
DE APRENDIZAGEM DE VERÃO SOBRE 
CIÊNCIAS E NATUREZA
Professores naturalistas do BNC fornecem 
instrução sobre ciências e natureza. Os 
alunos participam de experimentos 
científicos práticos e investigativos em sala 
de aula e no pátio da escola. Durante o Curso 
de Aprendizagem de Verão, os professores 
da BPS são co-responsáveis pelo ensino, 
juntamente com os professores naturalistas 
do BNC.
Para ������������níveis K3
Localização �175 W. Boundary Road, Boston



4 Boston Public Schools      Summer Stuff 2019      PartnerBPS.org/summer

BPS 5º trimestre (cont.)
Datas ����������De hoje até 9 de agosto
Custo ����������Gratuito
Data limite �1º de maio. As famílias também 

terão que preencher um 
formulário de saúde até o dia 15 
de junho.

Contato ������Erin Kelly, 617-983-8500, ekelly@
massaudubon.org

Matrícula ����Efetue a matrícula com auxílio 
de um formulário localizado no 
site do Boston Nature Center, que 
também é enviado às escolas-alvo 
da vizinhança.  

Website ������www.massaudubon.org/learn/
schools-groups

FACULDADE DE ARTES E DESIGN 
DE MASSACHUSETTS 
ARTWARD BOUND
O Artward Bound é um programa gratuito do 
MassArt que prepara os alunos interessados 
em artes visuais e design para desenvolver 
as habilidades artísticas e acadêmicas 
necessárias para conquistar a admissão 
e o sucesso em uma faculdade ou outra 
instituição pós-secundária.
Para ������������8ª a 10ª série O Artward Bound 

aceita inscrições de alunos que 
frequentam as BPS (exceto a 
Boston Arts Academy) e são 
qualificados por renda. Para ser 
elegível para o Artward Bound, 
sua renda familiar deve ser menor 
ou igual a 80% da renda familiar 
regional média (Area Median 
Income - AMI) de Boston.

Localização �Faculdade de Artes e Design de 
Massachusetts, Boston

Transporte ��Sim
Datas ���������� Início em 1º de julho
Horário �������09h00 - 05h00
Custo ����������Gratuito
Data limite �4 de maio.
Contato ������Bethany Strohm, 617-879-7167, 

bfstrohm@massart.edu
Matrícula ����Leia e preencha o formulário 

on-line em massart.edu/
artwardboundapply

Website ������www.massart.edu

ESCOLA K8 MCKAY 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 
ACADÊMICO DE VERÃO DONALD 
MCKAY E JAMES OTIS
O objetivo do Programa de Verão da McKay/
Otis é proporcionar aos alunos das Escolas 
McKay e Otis uma programação acadêmica 
de verão de alta qualidade, juntamente com 
valiosas atividades de valorização para o 
preenchimento de lacunas de oportunidades. 
O programa também fornecerá às famílias 
um provedor seguro e confiável de 
programação acadêmica de apoio escolar 
fora da sala de aula.
Para ������������Séries K2 a 5, os alunos são 

selecionados das Escolas Donald 
McKay e James Otis.

Localização �122 Cottage Street, Leste de 
Boston

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 – 03h00
Contato ������Jordan Weymer, 617-635-8510, 

jweymer@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Os alunos são selecionados pelos 
professores e pelo pessoal de 
apoio em suas respectivas escolas.

S.T.E.A.M. AHEAD 
INSTITUTO SUMMER LEARNING
O S.T.E.A.M Ahead: Curso de Aprendizagem 
de Verão é um programa diurno de cinco 
semanas de verão para alunos da quarta e 
quinta série em toda a cidade de Boston.  
O programa é realizado na Universidade 
do Nordeste e consiste em vários 
componentes, incluindo o trabalho de curso 
S.T.E.A.M. (Matemática, Codificação, Artes e 
Engenharia), passeios externos e palestrantes 
convidados.
Para ������������4ª a 5ª série, alunos que 

demonstram capacidade para 
lidar com o rigor acadêmico do 
programa.

Localização �Universidade do Nordeste
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Custo ����������Gratuito
Data limite �31 de maio.

Contato ������Alix Holder, 617-513-7928, 
aholder@westeamahead.org

Matrícula ����Os alunos são indicados pela 
equipe da BPS. 

Website ������www.westeamahead.org

SOCIEDAD LATINA 
INSTITUTO PARA LATINOS 
ALCANÇAREM O SUCESSO
O Instituto para Latinos Alcançarem o 
Sucesso fornece acesso à faculdade e 
suporte ao sucesso para alunos de inglês nas 
Escolas Públicas de Boston. Os serviços são 
fornecidos através de suporte acadêmico pela 
manhã e atividades de aprimoramento na 
parte da tarde.
Para ������������Séries 8ª a 11ª série, estudantes 

de inglês 
Localização �1530 Tremont Street, Boston
Datas ����������De 8 de julho a 15 de agosto
Horário �������07h00 - 06h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Juan Maldonado, 617-442-4299, 

juan@sociedadlatina.org
Matrícula ����As matrículas dos alunos 

podem ser encaminhadas para 
contatos de parceria escolar, ou 
diretamente para a Sociedad 
Latina.

Website ������sociedadlatina.org

SOCIEDAD LATINA 
EQUIPE STEAM
Programa de Verão STEAM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) 
para aprimoramento e suporte acadêmico 
para estudantes de inglês da escola média 
(6ª a 8ª série).
Para ������������5ª a 7ª série, alunos latinos, 

estudantes de inglês.
Localização �1530 Tremont Street, Boston
Datas ����������De 8 de julho a 15 de agosto
Horário �������02h00 - 06h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Juan Maldonado, 617-442-4299, 

juan@sociedadlatina.org
Matrícula ����As matrículas dos alunos são 

fornecidas diretamente aos 
contatos de parceria escolar ou 
aos escritórios da Sociedad Latina.

Website ������sociedadlatina.org

CENTRO DE TÊNIS E 
VALORIZAÇÃO DA SPORTSMEN 
APRENDIZAGEM DE VERÃO NA 
SPORTSMEN
A Aprendizagem de Verão na Sportsmen 
é um programa acadêmico e de 
aprimoramento gratuito de cinco semanas 
para alunos das BPS que visa ajudar os 
alunos a conter a perda de aprendizado no 
verão. A Aprendizagem de Verão oferece uma 
mistura equilibrada de apoio acadêmico e 
valorização que inclui ciências, exercícios 
físicos e passeios externos.
Para ������������2ª a 4ª série
Localização �950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������09h00 – 03h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org
Matrícula ����Entre em contato com Thuan 

Nguyen
Website ������www.sportsmenstennis.org

PROJETO CÁLCULO 
INSTITUTO THE CALCULUS PROJECT 
AND LEADERSHIP
O Instituto The Calculus Project and 
Leadership é um rigoroso programa de 
valorização de verão que prepara os alunos 
desde a oitava série para ter sucesso na 
matemática de alto nível.  Os alunos 
participam de experiências externas que 
lhes permitem entender como a matemática 
é aplicada no mundo real, e se reúnem no 
campus da faculdade um sábado por mês.
Para ������������6ª a 12ª série, alunos de cor e/

ou alunos de baixa renda com 

excelente nível de cidadania.
Localização �Universidade de Boston
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������09h00 - 02h00
Custo ����������  US$ 300  A taxa ajuda a cobrir as 

despesas de instrução, aluguel 
de quarto, almoços, materiais e 
passeios externos

Contato ������Adrian Mims, 617-594-4851, 
thecalcproject@gmail.com

Matrícula ����1) Os alunos que se qualificam 
para o programa são identificados 
por seus diretores, orientadores 
escolares ou professores em suas 
respectivas escolas. 2) Convites 
são enviados às famílias para 
participar de uma reunião de 
orientação. 3) Os pais realizam 
o processo de inscrição. 4) Os 
pais são informados se o aluno 
foi aceito e sobre a logística 
necessária.

FUNDAÇÃO STEPPINGSTONE 
INSTITUTO COLLEGE SUCCESS
O Instituto College Success trabalha para 
melhorar os resultados da faculdade para 
os alunos de Boston, em parceria com as 
Escolas Públicas de Boston, proporcionando 
sessões depois da escola e cursos de verão 
para promover a realização acadêmica, 
as competências socioemocionais e a 
conscientização para a faculdade dos alunos 
em relação às metas de conclusão do 
ensino médio e de ingresso e conclusão da 
faculdade.
Para ������������4ª a 5ª série na Edison, Jackson/

Mann, Gardner ou McKay.
Localização �170 Centre Street, Milton
Transporte ��Sim
Datas ����������De 1º de julho a 6 de maio de 

2020
Horário �������Verão: 07h45 - 03h30  
Custo ����������US$ 80 pelos programas de verão, 

para ajudar a custear as despesas 
do programa, que incluem 
transporte de/para o curso e 
camisetas com logotipo (Uniforme 
obrigatório da Steppingstone).  

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

Matrícula ����Os alunos são admitidos na 4ª 
série. As famílias também podem 
indicar seus alunos diretamente 
à Steppingstone.  As inscrições 
consistem em um questionário 
familiar, boletim escolar do aluno, 
pontuação do aluno no teste e 
recomendação de um professor. 
Alunos recém-admitidos se 
matriculam no programa a partir 
da primeira semana de julho.

Website ������www.tsf.org

FUNDAÇÃO STEPPINGSTONE 
INSTITUTO STEPPINGSTONE
O Instituto Steppingstone prepara alunos 
motivados de Boston para serem aceitos e 
terem sucesso em escolas independentes, 
católicas ou públicas com provas de 
admissão. Alunos admitidos na primavera 
anterior ao ano que cursariam a quinta ou a 
sexta série, participam de um rigoroso curso 
de preparação acadêmica que abrange dois 
verões e um ano letivo.
Para ������������4ª a 5ª série, alunos interessados 

em serem aceitos em uma escola 
independente ou com prova de 
admissão

Localização �170 Centre Street, Milton
Datas ����������De 1º de julho a sábado, 9 de 

maio de 2020
Horário �������Verão: 07h45 - 03h30 (6 

semanas)   
Custo ����������US$ 80 para ajudar a custear as 

despesas do programa.  Se as 
taxas do programa representarem 
grande dificuldade para as 
famílias, as taxas podem ser 
pagas em um prazo maior, 
reduzidas ou isentadas.

Data limite � Início de janeiro
Contato ������Mary Sullivan, 617-423-6300, 

msullivan@tsf.org
Matrícula ����Qualquer aluno de Boston pode 

se candidatar à admissão em 
www.tsf.org/apply.  O processo 
de admissão consiste em uma 
inscrição formal, recomendações 
de um professor, breves respostas 
dos alunos e dos pais, uma 
entrevista e testes ISEE. 

Website ������www.tsf.org

THE3POINTFOUNDATION 
INSTITUTO C.A.B.
Instituto C.A.B. é um instituto de verão 
empolgante de cinco semanas para 
alunos das escolas do programa 3Point 
depois da escola. O C.A.B. é um centro de 
criatividade que usa aprendizados baseados 
em projetos para desenvolver habilidades 
de redação, matemática e resolução de 
problemas, incorporando design digital 3D 
e computacional. O C.A.B. também oferece 
o ensino de artes, dança, natação e esportes 
para promover o crescimento social.
Para ������������6ª a 8ª série
Localização �1270 Soldiers Field, Brighton
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������09h00 - 05h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Neil Jacobs, 617-529-6970, 

neilhjacobs@gmail.com
Matrícula ����Os formulários de inscrição 

são distribuídas aos alunos em 
março.   

Website ������pointfoundation.org

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
EXTERNA DE THOMPSON ISLAND 
CONEXÕES DE VERÃO
Um Programa Diário de Aprendizagem de 
Verão de cinco semanas em Thompson Island 
que combina atividades de ensino, apoio 
e valorização acadêmica para alunos em 
ascensão da 6ª série das 10 escolas públicas 
de Boston.
Para ������������5ª a 6ª série, para alunos em 

King, Henderson (Campus 
Superior), Roosevelt, McKay, 
Umana Academy, Dearborn STEM 
Academy, Orchard Gardens, Young 
Achievers, Frederick e Trotter. 

Localização �5-11 Dry Dock Ave, Boston e 
Thompson Island

Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 - 04h30
Custo ����������Gratuito
Data limite �Fim de junho. 
Contato ������Gemma Falivene, 617-830-5111, 

gfalivene@thompsonisland.org
Matrícula ����Os alunos são matriculados 

através de parceiros escolares 
específicos. Temos um número 
limitado de vagas por parceiro 
escolar. Alunos interessados 
em se candidatar que não 
frequentam nenhuma das escolas 
acima devem entrar em contato 
com Shalese Ford pelo número 
617-830-5131 ou pelo e-mail 
sford@thompsonisland.org. 

Website ������www.thompsonisland.org

TRINITY BOSTON FOUNDATION 
TEEP (TRINITY EDUCATION FOR 
EXCELLENCE PROGRAM, OU 
PROGRAMA TRINITY DE EDUCAÇÃO 
PARA A EXCELÊNCIA)
O TEEP é um programa gratuito ministrado 
fora da sala de aula que permite aos 
alunos buscar a excelência por meio de 
valorização acadêmica, exploração cultural 
e desenvolvimento de liderança. Todos os 
novos candidatos devem estar matriculados 
na sexta ou sétima série, e participar da 
programação do pipeline ao longo de 3 a 6 
anos.
Para ������������6ª a 7ª séries, os alunos são 

jovens de cor, embora alunos de 
todas as identidades raciais sejam 
bem-vindos. Os alunos que não 
possuem outra programação de 
verão terão prioridade. Buscamos 
alunos que demonstrem 
disposição de crescer e se 
envolver em um programa de 
vários anos.

Localização �206 Tremont Street, Boston 
Datas ����������De 3 de maio a 3 de agosto
Horário �������8h30 - 3h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Priscilla Andrade, 617-536-0944, 

pandrade@trinityinspires.org
Matrícula ����O pessoal do TEEP admite 

alunos das BPS. Os formulários 
de inscrição estão disponíveis 
on-line e em papel. As inscrições 
são processadas por ordem de 
chegada (admissões sequenciais). 
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Uma vez admitido, o aluno é 
matriculado em três verões 
consecutivos, sem a necessidade 
de rematrícula. Para o cadastro, 
use a plataforma CampDoc 
a fim de preencher de forma 
conveniente as informações de 
contato de emergência e dados 
médicos, bem como para o 
preenchimento do formulário de 
liberação. 

Website ������www.trinityinspires.org

PROGRAMAS PRÉ-
UNIVERSITÁRIOS DA UMASS 
BOSTON
BUSCA POR TALENTOS/PROJETO 
REACH
A Busca por Talentos identifica alunos do 
ensino fundamental II (Séries 6 a 8) e 
médio no sistema de educação especial ou 
geral, que têm potencial para formação no 
nível pós-secundário, auxilia esses alunos 
na conclusão de um rigoroso programa de 
estudos do ensino médio e os incentiva a 
se matricular em programas de formação 
pós-secundária. Alunos que abandonaram o 
ensino médio e a formação pós-secundária 
também são incentivados e auxiliados no 
retorno à escola.
Para ������������7ª a 8ª série das escolas parceiras
Localização �100 Morrissey Boulevard, Boston
Datas ����������De hoje até 20 de agosto
Horário �������09h00 - 03h00 9:00-6:00 em 

dias de passeios externos
Contato ������Andrea Dawes, 617-287-7390, 

andrea.dawes@umb.edu 
Matrícula ����A admissão é feita nas escolas 

parceiras, diretamente para 
alunos e famílias e por meio 
de indicações de funcionários 
da escola ou organizações 
comunitárias.

Website ������https://www.umb.edu/academics/
vpass/support_programs/

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON 
APRENDIZAGEM DE VERÃO NO THE 
GARDNER PILOT ACADEMY
A aprendizagem de verão  no The Gardner 
Pilot Academy oferece um programa de 5 
semanas que combina apoio acadêmico e 
valorização.
Para ������������níveis K1 a 7
Localização �30 Athol Street, Allston
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h30 - 05h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Jennifer Barrios, 617-549-8452, 

jbarrios@ymcaboston.org
Matrícula ����Diretor identifica alunos da 

Gardner que devem frequentar 
o Instituto de Aprendizagem de 
Verão e os convida a se inscrever. 
Os pais completam o pacote 
de matrícula com o diretor da 
YMCA.O diretor da YMCA confirma 
a matrícula no Instituto de 
Aprendizagem de Verão. 

Website ������ymcaboston.org

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON 
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO NA MENDELL & KENNEDY
Este é um programa de 5 semanas que 
combina apoio acadêmico e valorização em 
um ambiente escolar totalmente inclusivo. A 
escola JF Kennedy é parceira neste programa 
para atender também seus alunos
Para ������������níveis K2 a 2
Localização �164 School Street, Roxbury
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h00 - 06h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Allison Singer, 617-512-8851, 

asinger@ymcaboston.org
Matrícula ����Os pais completam o pacote de 

matrícula
Website ������ymcaboston.org

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON 
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO NA MENINO YMCA
O Instituto de Aprendizagem de Verão na 
Menino YMCA é um programa de 5 semanas 

BPS 5º trimestre (cont.)

Confira  
PartnerBPS.org/summer

O que é PartnerBPS?
• PartnerBPS.org é uma plataforma de parceria on-line para alunos, 

famílias, escolas e parceiros da escola-comunidade. A PartnerBPS 
procura conectar alunos, famílias e outros membros da comunidade 
das BPS com oportunidades de alta qualidade fornecidas pelos 
Parceiros da Escola-Comunidade da BPS.

• Saiba mais sobre prazos de matrícula, programação, idiomas 
oferecidos e atividades incluídas nos mais de 120 Programas de Verão 
oferecidos aos alunos das Escolas Públicas de Boston visitando www.
partnerBPS.org/summer e comece a explorar! 

O que procurar em um 
Acampamento ou 

Programa de Verão
Após escolher os acampamentos ou programas que melhor se adequam à sua 
programação e que seriam mais interessantes para o seu filho, obtenha mais 
informações sobre eles. Ligue para cada acampamento e tire todas as suas 
dúvidas.
Algumas perguntas a serem feitas aos funcionários dos 
acampamentos e dos programas:

• O acampamento/programa é credenciado ou licenciado? Se sim, por 
quem? Se não, por que não?

• Que tipo de treinamento a equipe do acampamento recebe nas áreas 
de segurança, supervisão, aconselhamento, solução de problemas e 
outras questões essenciais para se trabalhar com crianças pequenas?

• O preço inclui tudo, ou há taxas adicionais de transporte, serviços de 
alimentação, pernoites, cadastros, vestuário, etc.?

• Se o transporte é fornecido, quais são os detalhes?
• Se são oferecidas atividades antes e/ou após o acampamento, quem 

fica com as crianças neste período e o que eles ficam fazendo?
• Há alguma atividade competitiva (como esportes coletivos)? Seu 

filho se sente confortável com esse nível de competição?
• Como os pais podem manter contato com seus filhos durante o 

acampamento? Chamadas telefônicas ou e-mails são permitidos?
• De que maneira o acampamento atende a eventuais necessidades 

especiais dietéticas e/ou físicas dos participantes?
• Há um dia de visitação antes do início do acampamento para que os 

pais possam visitar o local e conhecer o diretor?
• Existem dias de visita?

Onde obter ajuda 
Encontrando um 

acampamento de verão  
da  Associação Americana de Acampamentos (American Camp 

Association), Nova Inglaterra  
781-541-6080     acanewengland.org

A Associação Americana de Acampamentos, Nova Inglaterra, conecta crianças a 
acampamentos noturnos em todos os estados da Nova Inglaterra, e oferece orientações, 
assim como recursos gratuitos e personalizados para busca de acampamentos. A ACA 
Nova Inglaterra publica um guia anual de acampamentos diurnos e com pernoite, 
credenciados, que inclui perguntas a serem feitas ao diretor do acampamento e 
conselhos sobre como encontrar um acampamento. Você pode obter o guia on-line ou 
solicitar uma cópia por telefone ou por e-mail.  

Cambridge Camping
617-864-0960    cambridgecamping.org

O Programa de Bolsas de Estudos para Acampamento com Pernoite da Cambridge 
Camping ajuda as famílias a encontrarem bolsas de estudos para diversos 
acampamentos com pernoite. Os alunos residentes de Boston são qualificados para 
este serviço.  

boston.mommypoppins.com
Este site é escrito pelos pais. Ele possui um guia de acampamentos e um monte de 
idéias de aulas e atividades para crianças de todas as idades.

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

Este serviço fornece indicações de acampamentos com pernoite.

que combina apoio acadêmico e valorização 
em um ambiente comunitário.
Para ������������níveis K2 a 5, alunos em Hyde 

Park e Roslindale
Localização �1137 River Street, Hyde Park
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Custo ����������Gratuito
Contato ������Aline Dallaire, 857-205-5632, 

adallaire@ymcaboston.org
Matrícula ���� Indicações do distrito, incluindo 

escolas próximas com as quais 
estamos trabalhando atualmente, 
incluindo:  Channing, Grew, 
Haley, Young Achievers, Bates, 
Mozart, Mattahunt e BTU.

Website ������ymcaboston.org

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON 
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO NO PONKAPOAG OUTDOOR 
CENTER
Programa de apoio acadêmico e 
aprimoramento de 5 semanas para alunos 
das escolas King, Mendell e Winthrop.  
Outras escolas podem ser incorporadas.
Para ������������2ª a 5ª série
Localização �Blue Hills, Canton
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h00 - 06h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Ashley Cobb, 617-620-9707, 

acobb@ymcaboston.org
Matrícula ����Os pais completam o pacote de 

matrícula
Website ������ymcaboston.org

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON 
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM DE 
VERÃO NA MARIO UMANA
O Institutode Aprendizagem de Verão na 
Mario Umana é um programa de 5 semanas 
que combina apoio acadêmico de alta 
qualidade e aprimoramento prático para 
estudantes bilíngues vindos da Escola Mario 
Umana K8 e da escola primária McKay.
Para ������������Alunos bilíngues dos níveis K1 a 2 
Localização �312 Cottage Street, Leste de 

Boston
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������08h00 - 06h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Allison Singer, 617-512-8851, 

asinger@ymcaboston.org
Matrícula ����O diretor identifica alunos da 

Umana Academy que devem 
frequentar o Instituto de 
Aprendizagem de Verão e os 
convida a se inscrever. Os pais 
completam o pacote de matrícula 
com o diretor da YMCA. O diretor 
da YMCA confirma a matrícula 
no Instituto de Aprendizagem de 
Verão

Website ������ymcaboston.org

ZOOLÓGICO DA NOVA 
INGLATERRA 
APRENDIZAGEM DE VERÃO
O curso de Aprendizagem de Verão no 
Zoológico de Franklin Park é um programa de 
verão de 5 semanas, sem custo para alunos 
da área de Boston que estão ingressando na 
4ª ou na 5ª série. É um programa acadêmico 
que combina o currículo de matemática e ELA 
da BPS com valorização no zoológico.
Para ������������3ª a 4ª série 
Localização �1 Franklin Park Rd., Dorchester
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������09h00 - 03h30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Rebecca Nuske, 617-989-2683, 

rnuske@zoonewengland.org
Matrícula ����Os alunos são admitidos das 

seguintes escolas: Young 
Achievers, Taylor, Haley, Chittick e 
ML King.

Website ������www.zoonewengland.org



6 Boston Public Schools      Summer Stuff 2019      PartnerBPS.org/summer

Programas e Acampamentos Diurnos de Verão
Os acampamentos normalmente oferecem atividades recreativas, esportes, artes, aprimoramento e passeios diurnos.  

Ligue para cada acampamento para obter mais detalhes. Salvo indicação em contrário, os acampamentos diurnos ocorrem de segunda a sexta-feira. 
(Lembre-se de perguntar sobre ajuda financeira e bolsas de estudo, caso precise.)

826 BOSTON 
PEDRAS PRECIOSAS AMBULANTES E 
OUTRAS CIÊNCIAS INVISÍVEIS: SÉRIE DE 
OFICINAS DE REDAÇÃO DE STEAM
Ao longo de dez workshops, os alunos fazem 
observações das pessoas, das plantas e dos 
animais da cidade e usam essas observações 
para imaginar como seria a cidade do futuro, 
como os seres viventes a habitariam e de que 
forma podemos usar a ciência para melhorar 
as coisas.
Para ������������Alunos das 3ª a 5ª série que 

moram ou frequentam a escola 
a 4 quilômetros do 826 Boston 
Center in Egleston Square.

Localização �3035 Tremont Street, Boston
Datas ����������De 22 de julho a 2 de agosto
Horário �������01h00 - 04h30
Custo ����������N/A
Contato ������Karen Sama, 617-442-5400, 

karen@826boston.org
Matrícula ����Preencha o formulário de 

manifestação de interesse no site 
web. Um membro da equipe do 
826 Boston entrará em contato 
em seguida para conversar 
consigo sobre o programa e 
detalhes adicionais.

Website ������pointfoundation.org

ACAMPAMENTO DE VERÃO 
AGASSIZ VILLAGE 
ACAMPAMENTO DE VERÃO (COM 
PERNOITE)
Um programa de acampamento de verão com 
pernoite de duas semanas que oferece uma 
experiência de expansão de horizonte que 
inspira o crescimento sócio-emocional de seus 
participantes através de uma série de atividades 
recreativas que vão desde artes e artesanato até 
jogos de campo, natação, passeios de barco e 
muito mais.
Para ������������1ª a 7ª série
Localização �Polônia, Maine
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������Acampamento de verão com 

pernoite.
Custo ����������Escala variável com base na 

renda e no tamanho do agregado 
familiar.

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

Matrícula ����Processo de cadastro on-line 
em www.agassizvillage.org/
registration

Website ������www.agassizvillage.org

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PARA ADOLESCENTES (COM PERNOITE)
Um programa de liderança de duas semanas. 
Uma oportunidade única de se divertir em 
um acampamento de verão e desenvolver 
habilidades de liderança.  O programa oferece 
oportunidades de programação e crescimento 
avançado através de uma série de workshops e 
atividades práticas.
Para ������������7ª a 10ª série
Localização �Polônia, Maine
Transporte ��Sim
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������Acampamento de verão durante a 

noite.
Custo ����������Escala de ajuda financeira variável 

com base na renda e no tamanho 
da família.

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

Matrícula ����Processo de cadastro on-line 
em www.agassizvillage.org/
registration.

Website ������www.agassizvillage.org

AMERICAN CHINESE CHRISTIAN 
EDUCATIONAL & SOCIAL 
SERVICES, INC. (ACCESS) 
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE 
VERÃO
O Programa de Valorização de Verão da ACCESS 
é um programa abrangente de 7 semanas 
que oferece aulas de apoio acadêmico e 

valorização, passeios externos semanais e dias 
de condicionamento físico.  Há oportunidades 
de cuidados infantis adicionais durante as duas 
semanas intermediárias de agosto.
Para ������������Alunos imigrantes de origem 

chinesa, estudantes de inglês. 
Observe que, embora a maioria 
de nossos alunos sejam chineses, 
também recebemos alunos de 
outras etnias e raças.

Localização �Boston
Datas ����������De 24 de junho a 23 de agosto
Horário �������09h00 - 05h30
Custo ����������US$ 2.570 pelo total de 8 a 9 

semanas, incluindo depósito, 
almoço, inscrição e camiseta. 
Aceitamos crianças EEC e cupons, 
e fornecemos uma escala variável 
privada de custos com base na 
renda familiar. Irmãos têm direito 
a descontos.  Número limitado de 
bolsas de estudos disponíveis.

Data limite �ASAP
Contato ������Ji-Sun Ham, 617-426-1070, ep@

chinatownaccess.org
Matrícula ����Ligue ou fale conosco 

pessoalmente em nossa unidade.
Website ������www.chinatownaccess.org

CURSO DE ÁRABE DE VERÃO 
Um programa de verão ministrado na Escola 
de Ensino Médio Charlestown para alunos de 
todas as partes de Boston aprenderem árabe 
em um ambiente de imersão. 
Para ������������9ª a 12ª série
Transporte ��Sim
Datas ����������De 1 de julho a 20 de julho
Data limite �1º de maio.
Contato ������Richard Cozzens, 617-398-7333, 

director@arabicsummeracademy.
org

Matrícula ���� Inscreva-se on-line
Website ������www.arabicsummeracademy.org

BALFOUR ACADEMY DA 
UNIVERSIDADE DO NORDESTE 
BALFOUR ACADEMY
O Instituto Balfour da Universidade do Nordeste 
foi fundada em 1983. Sua finalidade é ajudar 
os alunos de Boston a obter as habilidades 
e a confiança necessárias para se sair bem 
na faculdade. Para alcançar esse objetivo, o 
Instituto Balfour oferece um programa de verão 
de cursos de valorização e um programa de 
tutoria para o ano letivo a fim de complementar 
o programa escolar de cada aluno.
Para ������������6ª série, deve estar ingressando 

na 7ª série no outono.
Localização �Boston
Datas ����������De 1º de julho a 9 de agosto
Horário �������8h30 - 3h30
Custo ����������Gratuito
Data limite �15 de março 
Contato ������Earl Stafford, 617-373-4300, 

e.stafford@neu.edu
Matrícula ����Os alunos precisam preencher 

um formulário de matrícula e 
comparecer a uma entrevista. 
Os formulários de inscrição 
são disponibilizados no dia 
15 de fevereiro e precisam ser 
devolvidos até 15 de março. Para 
efetuar a inscrição, entre em 
contato com Cindy Curran pelo 
e-mail c.curran@neu.edu.  

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

ALÉM DA FITA AMARELA 
BLOSSOM
O programa Blossom é voltado para ajudar 
meninas com necessidades complexas a 
superar seus obstáculos. Nós fornecemos 
orientação a partir do marco zero a fim de 
ajudá-las a identificar quem elas são.
Para ������������6ª a12ª série, meninas entre 11 e 

22 anos 
Localização �em todo o território de Boston
Datas ����������De 24 de junho a 30 de agosto
Horário �������8:00 da manhã a 8:00 da noite
Custo ����������US$ 50 para começar
Data limite �10 de junho
Contato ������Lisa, 857-383-1514, 

blossomgirlsblossom@gmail.com

Matrícula ����Entre em contato com Lisa. O 
aluno interessado no programa 
precisa ser indicado por um 
professor, conselheiro, clínico ou 
outro parceiro externo. 

CENTRO COMUNITÁRIO BIRD 
STREET 
PROGRAMAS DE VERÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO BIRD STREET
O Centro Comunitário Bird Street oferece 
programas de verão para crianças com idades 
entre 4 e 13 anos (em locais indicados) a fim 
de auxiliar nas aulas de reforço e valorização 
escolar.
Para ������������4 a 13 anos 
Custo ����������US$ 200 por semana
Contato ������Bridgette Vickers, 617-282-6110 

ext. 15, bvickers@birdstreet.org
Matrícula ���� Inscrições em nosso site na 

web.  Todos os formulários de 
inscrição devem ser entregues 
pessoalmente no endereço 
500 Columbia Rd., 2nd floor, 
Dorchester

Website ������birdstreet.org

LIGA DE DEBATES DE BOSTON
ACAMPAMENTO DE DEBATES
O Acampamento de Debates oferece uma 
excelente oportunidade para os alunos 
passarem o verão engajados em debates, 
desenvolverem suas habilidades de falar em 
público e exercer liderança e aprenderem 
sobre o tópico Debate de Políticas para o ano 
seguinte. 
Para ������������6ª a 8ª série
Localização �A ser anunciada, Boston
Transporte ��Sim
Datas ����������De 26 de agosto a 30 de agosto
Contato ������Ranner Faugas, 857-246-8111, 

ranner@bostondebate.org
Matrícula ���� Inscreva-se em https://goo.gl/

forms/lWiIgpodRBHIqy0o1 
Website ������www.bostondebate.org          

EXPLORADORES DE BOSTON 
UM ACAMPAMENTO URBANO PARA 
CRIANÇAS
O Exploradores de Boston é um acampamento 
de verão urbano onde fazemos quatro 
atividades todos os dias: exploramos Boston 
(de barco, de bicicleta, de trem e a pé), criamos 
com as mãos, somos gentis com todos e nos 
divertimos. Reforçamos o processo natural de 
brincar e usar a criatividade, aproveitando o 
senso de admiração das crianças para descobrir 
seus bairros de maneiras novas e diferentes.
Para ������������Alunos entre 7 e 15 anos de 

idade, cujas famílias têm meios 
limitados e menos acesso a 
programas de alta qualidade para 
jovens centrados na criança. 

Localização �Escola Hernandez – 61 School 
Street, Roxbury

Datas ����������De 8 de julho a 22 de agosto
Horário �������Das 9h às 16h30, com alguns dias 

prolongados
Custo ����������US$ 1.150 por sessão de 2 

semanas, US$ 450 por semana 
de bicicleta. As taxas de ensino 
cobrem o almoço e dois lanches 
todos os dias, balsa e todas 
as taxas de admissão, custos 
do transporte de exploração e 
uma camiseta dos Exploradores 
de Boston.  Oferecemos 
ajuda financeira com base na 
necessidade do aluno. Para 
pleitear essa ajuda, as famílias 
devem preencher a seção de 
ajuda financeira do formulário de 
matrícula.

Data limite �1º de maio.
Contato ������Alphonse Litz, 617-839-2029, 

alphonse@bostonexplorers.org
Matrícula ����Preencha e envie por correio um 

Pacote de Cadastro que inclui 
um Formulário de Matrícula, 
Formulários de Saúde, um 
Contrato de Matrícula e um 
Formulário opcional de Ajuda 
Financeira. Também é necessário 

um depósito de US$ 100 por 
criança por sessão. O pacote de 
cadastro está disponível em www.
bostonexplorers.org/registration

Website ������www.bostonexplorers.org/

FACULDADE WHEELOCK 
DE EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
DA UNIVERSIDADE DE BOSTON 
UPWARD BOUND MATH SCIENCE NA 
UNIVERSIDADE DE BOSTON
O Upward Bound Math Science faz parte dos 
programas TRIO financiados pelo governo 
federal, cujo objetivo é preparar alunos de baixa 
renda que sejam a primeira geração da família 
a frequentar a universidade para o sucesso no 
ensino superior nas áreas de STEM.
Para ������������Alunos das 9ª a 12ª série do 

ensino médio interessados nas 
formações STEM, que tenham 
baixa renda e sejam a primeira 
geração da família a frequentar a 
universidade.

Localização �Two Silber Way, Boston
Datas ����������De 23 de junho a 15 de maio de 

2020
Custo ����������Gratuito
Contato ������Allison Cox, 617-353-3551,  

acox@bu.edu
Matrícula ����Para se qualificar, os alunos 

precisam atender às diretrizes 
TRIO de baixa renda ou serem a 
primeira geração de suas famílias 
a frequentar a universidade, 
indicando que nenhum de seus 
pais obteve um diploma de 
bacharelado.   Além disso, para se 
qualificar, os alunos precisam ter 
pelo menos iniciado o nono ano, 
e frequentar uma das escolas de 
ensino médio alvo do programa (a 
saber: Charlestown, Boston Green 
Academy, Quincy Upper School e 
Chelsea High) ou morar em uma 
das vizinhanças-alvo do programa 
(a saber: Chelsea, Dorchester, 
Leste de Boston, Mattapan e 
Roxbury).  Por fim, os alunos 
precisam ter interesse em estudar 
ciência, tecnologia, engenharia 
ou matemática.  Alunos que 
frequentam as escolas de ensino 
médio alvo do programa terão 
prioridade no processo de 
admissão.

Website ������www.bu.edu/wheelock

FUNDAÇÃO BSA 
PASSEIOS EXTERNOS DE VERÃO PARA 
DIA DE DESIGN DO ALUNO
Os Dias de Design do Aluno são workshops 
de 2 horas para grupos das 3ª a 8ª série que 
visitam o Espaço da BSA no Atlantic Wharf. Os 
programas permitem que os alunos trabalhem 
com arquitetos profissionais em projetos de 
design de STEAM. Os programas começam com 
um tour de exposição ou uma apresentação de 
slides interativa, e terminam com um projeto 
de design prático para as equipes de alunos.
Para ������������3ª a 8ª série
Localização �290 Tremont Street, Boston
Datas ����������De 17 de junho a 16 de agosto
Contato ������Polly Carpenter, 617-391-4023, 

pcarpenter@architects.org
Matrícula ����Envie um e-mail para Polly
Website ������www.architects.org/foundation

CITYSPROUTS 
PROGRAMA DE VERÃO
O programa de verão CitySprouts atende 
a jovens em idade de escola de ensino 
fundamental II (6ª a 8ª séries). Usando uma 
combinação de jardinagem, culinária e 
exploração da vizinhança, o currículo introduz 
os jovens aos ecossistemas e sistemas 
alimentares através da aprendizagem 
baseada em jardins.
Para ������������6ª a 8ª série, idade entre 11 e 14 

anos
Localização �Escola de Ensino Fundamental 
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Programas de Verão, (cont.)
I Holmes, 40 School Street, 
Dorchester

Datas ����������De 1º de julho a 9 de agosto
Horário �������09h00 - 01h00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Robyn Burns, 617-876-2436, 

rburns@citysprouts.org
Matrícula ����Alunos em ascensão da 6ª série 

e alunos da escola de ensino 
fundamental II (6ª a 8ª série) são 
admitidos das escolas parceiras da 
CitySprouts, e através de nossos 
contatos em escolas parceiras.

Website ������www.citysprouts.org

COMMUNITY BOAT BUILDING 
PROGRAMAS DE VERÃO
Programas diurnos focados na construção 
de projetos em nosso workshop, explorando 
o porto de Boston em barcos a remo e 
aprendendo sobre os ecossistemas marinhos.
Para ������������2ª a 8ª série, idade entre 7 e 14 

anos
Localização �21 Liberty Drive, Boston
Datas ����������De 18 de julho a 2 de agosto
Horário �������09h00 - 04h00
Custo ����������US$ 450 por semana 
Contato ������Stockton Reece,  

617-428-0155, stockton@
communityboatbuilding.org

Matrícula ����Online em www.
communityboatbuilding.org/
summer-program

Website ������www.communityboatbuilding.org

COMMUNITY BOATING, INC. 
PROGRAMA JÚNIOR
Curta o verão na água ao mesmo tempo em 
que faz novos amigos e aprende a velejar. 
Oferecemos aulas de vela, remo e windsurf, 
programas STEM, jogos e outras atividades 
para jovens da região metropolitana de 
Boston.
Para ������������ idades entre 10 a 17 que nadem 

50 jardas 
Localização �21 David G Mugar Way, Boston
Datas ����������De 17 de junho a 23 de agosto
Horário �������08h30 – 03h00
Custo ����������De US$ 1 a US$ 350, escala 

variável com base na necessidade; 
inclui adesão, aulas e uso do 
barco; tudo o que oferecemos por 
dez semanas de verão. Durante 
o cadastro, nossa calculadora 
automática de taxas leva em conta 
a renda familiar, o tamanho da 
família e os benefícios de saúde 
dos funcionários.

Contato ������Niko Kotsatos, 617-523-1038 ext 
22, niko@community-boating.org

Matrícula ����Cadastre-se para uma Adesão 
Júnior. Use o nosso seletor de 
aulas em www.community-
boating.org/programs/junior-
program/registration/

Website ������www.community-boating.org/jp

DYNAMIT
O dynaMIT é um programa STEM de verão 
para alunos de baixa renda da escola de 
ensino fundamental II (Séries 6 a 8) no 
campus do MIT. Os alunos da escola de 
ensino fundamental II (Séries 6 a 8) são 
colocados para trabalhar em pares com 
mentores alunos do MIT por toda a semana. 
Para ������������6ª a 9ª série, alunos de baixa 

renda são colocados antes dos 
alunos que não possuem baixa 
renda. Todos os alunos podem se 
candidatar.

Localização �31 Ames Street, Cambridge
Datas ����������De 12 de agosto a 23 de agosto
Horário �������09h00 - 05h00
Custo ����������N/A
Data limite �abril.
Contato ������Julia Cho, 408-504-8967, 

dynamit_board@mit.edu
Matrícula ����Os alunos se matriculam on-line. 
Website ������dynamit.mit.edu

CENTROS SOCIAIS DO LESTE DE 
BOSTON 
PROGRAMA DE VERÃO
O Programa de Verão dos Centros Sociais do 
Leste de Boston promove uma experiência/
um ambiente de valorização. Nossos 
passeios externos diários são experiências 
de aprendizagem ativas e envolventes. 
Nós oferecemos novas oportunidades que 
ajudam a apoiar a singularidade do seu filho 

e a promover relacionamentos saudáveis.
Para ������������níveis K2 a 9, idade entre 5 e 14 

anos
Localização �68 Central Square, Leste de 

Boston
Transporte ��Sim. Transporte unidirecional, 

adicional de US$ 30 por 
semana. Transporte bidirecional, 
adicional de US$ 45 por semana. 
Oferecemos transporte para o 
Leste de Boston, Chelsea, Revere 
e Winthrop. O transporte é 
disponibilizado por ordem de 
chegada.

Datas ����������De 8 de julho a 23 de agosto
Horário �������08h30 - 05h30
Custo ����������US$ 178,60 por semana, sem 

transporte. Aceitamos cupons. 
Oferecemos uma quantidade 
limitada de bolsas de estudo dos 
Centros Sociais do Leste de Boston 
de 1 a 2 semanas por aluno.

Contato ������Christopher Marroquin, 617-569-
3221 ext. cmarroquin@ebsoc.org

Matrícula ����Visite o escritório de matrícula na 
68 Central Square para matricular 
seu filho. Vamos precisar que 
traga o formulário de matrícula 
preenchido, documento de 
identificação de um dos pais, 
certidão de nascimento do filho, 
carteirinha do seguro saúde do 
filho e o pagamento referente 
à primeira semana. Sugerimos 
que você agende um horário para 
matricular seu filho.

Website ������www.ebsoc.org

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
FENWAY 
INSTITUTO EARLY COLLEGE SUMMER
O Curso de Verão de Preparação para a 
Faculdade da Escola de Ensino Médio Fenway 
garante que os alunos juniores e seniores 
do ensino médio estejam prontos para a 
faculdade preparando-os para o que esperar 
dessa nova fase acadêmica, a oportunidade 
de tomar e receber créditos (após a conclusão 
bem-sucedida), para uma aula da faculdade, 
receber apoio acadêmico e orientação de 
professores e funcionários do ensino médio.
Para ������������10ª a 11ª série
Localização �270 Columbia Road, Dorchester
Transporte ��Sim
Datas ����������De 1º de julho a 30 de agosto
Contato ������Geoffrey Walker, 857-930-1748, 

gwalker@fenwayhs.org
Matrícula ����Os alunos são recomendados. 

ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL II (SÉRIES 6 A 8) 
PILOTO FREDERICK 
ALFABETIZAÇÃO DE VERÃO PARA ELS
O objetivo deste programa é fornecer uma 
intervenção de alfabetização para estudantes 
de inglês.  Esta é uma oportunidade para que 
alunos SLIFE e recém-chegados desenvolvam 
suas habilidades de alfabetização através 
de instruções de compreensão oral, fala, 
compreensão escrita e redação.
Para ������������6ª a 8ª série, ELs
Localização �270 Columbia Road, Dorchester
Datas ����������De 8 de julho a 2 de agosto
Contato ������Jennifer Dines, 617-331-8829, 

jdines@lgfnet.org
Matrícula ����Temos como alvo estudantes da 

Frederick em nosso programa de 
estudantes de inglês.  Também 
entraremos em contato com 
escolas com as 6ª a 8ª série para 
apoiar estudantes de inglês de 
todas as partes do distrito.

CENTRO CULTURAL FRANCÊS/
ALIANÇA FRANCESA DE BOSTON 
VERÃO EM FRANCÊS PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
Um programa de verão de imersão em 
francês projetado para todos os níveis. 
Crianças e adolescentes se engajam em 
atividades apropriadas para cada idade e 
específicas para cada nível, que mudam a 
cada semana. O cadastro está disponível 
para uma ou várias semanas. Oferecemos 
descontos para inscrição antecipada e irmãos.

Para ������������níveis K0 a 12, idade entre 3 e 
17 anos As crianças pequenas 
devem ser treinadas para uso 
do banheiro. Consulte o site do 
Centro para obter informações.

Localização �53 Marlborough Street, Boston
Datas ����������De 17 de junho a 31 de agosto
Horário �������09h00- 04h00 (ou 05h00)
Custo ����������Varia
Contato ������Pierre-Antoine Tiberi, 

617-912-0400, ptiberi@
frenchculturalcenter.org

Matrícula ����www.frenchculturalcenter.org/
summer-in-french/

Website ������www.frenchculturalcenter.org

GERAÇÕES INCORPORADAS 
ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE AULA 
COM PROGRAMA DE TUTORIA PARA 
PEQUENOS GRUPOS
O programa de Gerações Incorporadas apoia 
habilidades de alfabetização para jovens 
estudantes através de duas estratégias 
distintas: tutoria em pequenos grupos e 
assistência geral. 
Para ������������níveis K2 a 3
Localização �25 Kingston Street, 4th andar, 

Boston
Horário �������Horário escolar
Custo ����������Gratuito
Contato ������Kendra Mrozek, 617-399-4677, 

kmrozek@generationsinc.org
Matrícula ����Professor solicita/indica
Website ������www.generationsinc.org

CAMPANHA GIRLS ROCK DE 
BOSTON 
SESSÕES DE VERÃO 1 E 2
Oferecemos um programa de verão 
de operação voluntária para meninas, 
transsexuais ou jovens cujo sexo biológico 
não condiz com sua identidade de gênero, 
com idades entre 8 e 17.  Durante cada 
sessão, os participantes têm a oportunidade 
de formar bandas, aprender a tocar 
instrumentos (guitarra, baixo, teclado, bateria 
ou vocais), compor canções originais e tocar 
ao vivo em um ponto de encontro de rock 
local - tudo em uma semana.
Para ������������meninas com idade entre 8 e 17 

anos
Localização �25 Fordham St, Allston
Datas ����������Sessão 1: De 15 de julho a 20 de 

julho.  Sessão 2: De 5 de agosto a 
10 de agosto

Horário �������08h30 - 05h30
Custo ����������US$  375 por sessão Há ajuda 

financeira disponível para quem 
se inscrever. Recomendamos 
às famílias que peçam ajuda, 
se necessário. O formulário de 
requisição de ajuda financeira 
está dentro do formulário de 
matrícula no programa.

Contato ������Megan Sutton, 508-308-1940, 
megan.sutton@girlsrockboston.
org

Matrícula ����O processo de matrícula possui 
três etapas. Todas as três etapas 
devem ser concluídas antes 
que sua inscrição seja levada 
em conta. Estas informações 
são detalhadas no formulário 
de matrícula e enviadas 
juntamente com a confirmação 
do recebimento da solicitação de 
inscrição.

Website ������http://girlsrockboston.org/

FUNDAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
IDIIL 
ACAMPAMENTO ACADÊMICO DIURNO 
DE VERÃO DA IDIIL
O Acampamento Diurno de Verão da IDIIL 
foi projetado para promover o crescimento 
acadêmico e proporcionar um ambiente 
multidisciplinar, criativo e colaborativo 
durante as férias de verão.
Para ������������Séries K2 a 9, idades entre 5 e 

13 para participantes normais do 
acampamento; Idades entre 14 e 
15 para CIT (Counselor-in-Training, 
ou Conselheiro em Treinamento)

Localização �366 Tremont Street, Boston 
Datas ����������De 24 de junho a 31 de agosto
Custo ����������US$ 694 por sessão de período 

integral, US$ 199 por semana 
para sessões prévias/posteriores 
ou matrícula semanal (os preços 
podem variar de acordo com o 

local); aceita cupons.
Contato ������Chitien Hsu, 617-775-5688, 

chsu@idiil.org
Matrícula ����Ligue para 617-426-4126  ou  

617-775-5688, envie um e-mail 
joychen@idiil.org, ou visite o 
site. 

Website ������www.idiil.org

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
INDIVIDUALIZADA DA IDIIL
O programa é destinado a alunos da 
pré-escola à 12ª série. Ele está dividido 
em quatro tópicos: matemática; inglês; 
resolução de problemas e pensamento 
crítico; e redação.
Para ������������níveis K2 a 12
Localização �366 Tremont Street, Boston
Datas ����������De hoje até 31 de dezembro
Custo ����������Varia
Contato ������Chitien Hsu, 617-775-5688, 

chsu@idiil.org
Matrícula ����Ligue para 617-426-4126 ou 617-

775-5688 ou envie um e-mail 
para joychen@idiil.org 

Website ������www.idiil.org

SIMULADOS DE TESTE PADRONIZADO
Simulados para Testes Padronizados, 
incluindo ISEE, SSAT, SAT e CAT. Cada aula 
inclui as seguintes atividades: visão geral de 
conhecimentos/habilidades de conteúdo, 
habilidades de resolução de problemas, 
estratégias de teste, testes simulados, 
explicações de perguntas de teste, análise de 
pontos fracos e plano de estudos para cada 
aluno.
Para ������������4ª a 12ª série
Datas ����������De 1º de julho a 24 de agosto
Custo ����������Taxa horária. Nossa taxa horária 

normal varia de US$ 75 a US$ 
150, dependendo da situação 
econômica, da meta de 
aprendizagem e do instrutor do 
aluno. Para alunos do PartnerBPS, 
oferecemos 80% de desconto se 
eles pagarem 10 horas de uma só 
vez.

Contato ������Chitien Hsu, 617-775-5688, 
chsu@idiil.org

Matrícula ����Ligue para 617-426-4126 ou 617-
775-5688 ou envie um e-mail 
para joychen@idiil.org

Website ������www.idiil.org

ACAMPAMENTO DE INFORMÁTICA DE 
VERÃO
Neste programa de informática baseado em 
descobertas, orientado a projetos e repleto 
de diversão, os alunos aprendem sobre o 
Microsoft Office, web design multimídia ou 
programação de jogos, dependendo do seu 
nível de conhecimentos de informática. Eles 
também participam de diversos passeios 
externos educativos.
Para ������������3ª a 12ª série, alfabetização 

básica em informática e desejo de 
aprender.

Localização �366 Tremont Street, Boston 
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto
Custo ����������US$ 699 por sessão, período 

integral; aceita cupons.
Contato ������Chitien Hsu, 617-775-5688, 

chsu@idiil.org
Matrícula ����Ligue para 617-426-4126 ou 617-

775-5688 ou envie um e-mail 
para joychen@idiil.org

Website ������www.idiil.org

IMAJINE THAT 
INSTITUTO DE VERÃO
Os alunos têm a oportunidade de aprimorar 
suas habilidades acadêmicas e melhorar 
suas competências sociais, emocionais 
e interpessoais.  O instituto Imajine That 
implementa um currículo educacional 
interativo que engloba STEM, alfabetização, 
nutrição, esportes, liderança, habilidades 
motoras em geral e atividades especializadas.
Para ������������níveis K0 a 5
Datas ����������De 24 de junho a 9 de agosto
Horário �������07h00 - 06h00
Custo ����������Varia
Contato ������Jessica Brenes, 781-929-2858, 

jessica@imajinethat.com
Matrícula ����O pacote de matrícula é 

disponibilizado em papel, 
por e-mail ou on-line.  Os pais 
precisam preencher o formulário 
de matrícula obrigatório e 
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Programas de Verão, (cont.)
fornecer todos os formulários 
médicos necessários, caso seu 
filho tenha algum problema 
de saúde e/ou alguma alergia 
alimentar, antes da criança iniciar 
o programa.

Website ������http://imajinethat.com/boston-
public-schools-programs.html

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
CULTURAL PAN-AFRICANA 
(P.A.C.E.) 
INSTITUTO DE LÍDERES JUNIORES DA 
STRAIGHT A
O Programa de Líderes Juniores da Straight 
A oferece aos alunos suporte acadêmico, 
valorização cultural e atividades práticas 
de desenvolvimento social.  Os alunos 
aprendem e compreendem a importância da 
diversidade cultural, trabalham a construção 
de caráter e desenvolvem habilidades de 
liderança.
Para ������������  idades entre 4 a 13 anos
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������08h30 - 05h30
Custo ����������US$ 125 por semana; são 

disponibilizados cupons, bolsas 
de estudos e ajuda financeira

Contato ������Gina Simpson-Hobbs, 857-269-
3363, info@paceachievement.org

Matrícula ����Para se inscrever, envie um e-mail 
para info@paceachievement.org 
ou ligue para 857-269-3363 

Website ������www.paceachievement.org

ESCOLA CHINESA KWONG KOW 
PROGRAMA DE VERÃO
O Programa de Verão da Kwong Kow oferece 
um dia inteiro de aprendizado e atividades 
divertidas. As aulas diárias no período da 
tarde oferecem atividades divertidas que 
incluem Kung Fu, pintura com aquarela, 
caligrafia, dança, instrumentos tradicionais 
chineses, projetos de tecnologia, passeios 
externos e muito mais.
Para ������������nível K1 a 8, os alunos devem ter 

pelo menos 4,5 anos de idade 
para se inscrever.

Localização �87 Tyler Street, Boston
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto
Custo ����������Confira nosso site na web 

para descobrir tarifas bastante 
acessíveis 

Contato ������Benjamin Yu, 617-426-6716, 
kwongkow@gmail.com

Matrícula ����Confira nosso site na web para 
conhecer o processo de matrícula 
do aluno 

Website ������www.kwongkowschool.org

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE 
MAVERICK LANDING (MLCS) 
MAVERICK MAKERS
Os programas de STEAM para Jovens 
dos MLCS desenvolvem habilidades e 
geram interesse nas carreiras de Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes/Design e 
Matemática, ao mesmo tempo prestando 
serviços de apoio às famílias. 
Para ������������ idades entre 7 a 12 anos 
Localização �Leste de Boston
Datas ����������De julho a agosto
Horário �������09h30 - 03h00
Custo ����������Gratuito para moradores de 

Maverick Landing
Contato ������Johanna Jehring, 617-569-5240, 

johanna@mavericklanding.org
Matrícula ����Admissão de alunos por meio de 

indicação boca a boca, através 
das mídias sociais e por meio de 
folhetos entregues nas escolas 
locais.  

Website ������www.mlcsboston.org

REDE DE ENSINO DE 
EMPREENDEDORISMO 
INSTITUTO DE VERÃO DE 
EMPREENDEDORISMO
O Instituto de Verão da NFTE inflama a 
mentalidade empreendedora nos jovens. 
Os alunos aplicam habilidades acadêmicas 
essenciais e desenvolvem habilidades críticas 
de preparação para a carreira, à medida que 
criam e apresentam seus próprios planos de 
negócios. O curso termina em uma competição 

local de planos de negócios, que culmina em 
uma competição nacional com um grande 
pacote de prêmios no valor de US$ 25.000.
Para ������������7ª a 12ª série, idade entre 13 e 18 

anos
Localização �Boston
Datas ����������Julho/Agosto (a definir)
Transporte ��T acessível
Horário �������09h00 - 04h00
Custo ����������Nenhum
Contato ������Jennifer Green, 617-388-2008, 

jenniferg@nfte.com
Matrícula ����Formulário de matrícula on-line 

ou em papel.
Website ������www.nfte.com/offices/new-

england

AQUÁRIO DA NOVA INGLATERRA 
APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS DE 
VERÃO COM O AQUÁRIO
Através de uma programação interativa de 
ciências marinhas e ambientais que constrói 
a alfabetização científica, habilidades de 
pensamento crítico e autoconfiança com 
atividades tradicionais de acampamento 
e aprendizagem prático, o Acampamento 
Descobertas do Porto e o Advanced Aquarium 
Summer Institute permitem que os jovens se 
exercitem e se desenvolvam em busca de um 
oceano saudável.
Para ������������3ª a 9ª série, alunos interessados 

em sair ao ar livre e aprender 
sobre o oceano.

Localização �1 Central Wharf, Boston, 
Datas ����������De 8 de julho a 23 de agosto
Horário �������09h00 - 05h00
Custo ����������US$ 700 para membros e US$ 

775 para não membros. Os 
programas avançados saem por 
US$ 900 para membros e US$ 
975 para não membros (de US$ 
1.600 a US$ 1.700 para sessões 
especiais de duas semanas). Há 
bolsas de estudo disponíveis 
para jovens que precisam de 
ajuda financeira para participar. A 
ajuda financeira é concedida com 
base na necessidade financeira, 
no correto preenchimento 
do formulário de matrícula 
completo e no nível de interesse 
expresso pela criança por meio 
da atribuição de inscrição. As 
famílias com renda bruta inferior 
a US$ 80.000 são qualificadas 
para bolsas de estudo em 
uma escala variável, que cobre 
aproximadamente 90% da taxa.

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

Matrícula ����Os pais podem se matricular ou 
se candidatar a uma bolsa de 
estudos on-line. Siga os links 
no nosso site na web. Ou ligue 
para que possamos ajudá-lo a se 
cadastrar pelo telefone.

Website ������www.neaq.org

CENTRO DE REPORTAGENS 
INVESTIGATIVAS DA NOVA 
INGLATERRA 
INSTITUTO DE JORNALISMO DE VERÃO 
DA BU
O Centro de Reportagens Investigativas da 
Nova Inglaterra oferece uma experiência única 
para alunos do ensino médio com interesse em 
jornalismo, comunicação ou redação: o Instituto 
de Jornalismo de Verão Pré-Universitário da 
Universidade de Boston e uma sessão de bônus 
na Faculdade de Boston.
Para ������������8ª a 12ª série, idade entre 14 e 18 

anos
Localização �Boston, MA
Datas ����������De 23 de junho a 2 de agosto
Horário �������Variável
Custo ����������Com hospedagem: $3.487 

Sem hospedagem: $2.600 
bolsas de estudos e ajuda 
financeira: Para se qualificar 
para bolsas de estudo, os alunos 
devem enviar seu pedido de 
admissão até o dia 31 de janeiro, 
e solicitar um formulário de 
matrícula para bolsa de estudos 
através do e-mail training@necir.
org. Os formulários de inscrição 
para bolsas de estudos devem 
ser preenchidos e enviados por 
e-mail até o dia 8 de fevereiro, 
às 5 da tarde. EST.  Para ajuda 
financeira, os pedidos de 
admissão devem ser submetidos 

até o dia 1º de abril. Em seguida, 
os alunos devem solicitar no 
e-mail trainings@necir.org um 
formulário de requisição de 
ajuda financeira, preencher esse 
formulário e devolvê-lo por e-mail 
até o dia 9 de abril.

Data limite �31 de janeiro para poder pleitear 
uma bolsa de estudos. 1º de abril 
para poder pleitear uma ajuda 
financeira.

Contato ������Ermolande Jean-Simon,  
617-370-8523, 
studentprograms@necir.org

Matrícula ����A admissão é concorrida e baseia-
se na necessidade e no mérito 
comprovados. Inscreva-se on-line 
no endereço www.necir.org/
summer enviando seu formulário 
de pedido de admissão, 
carregando seus documentos e 
transferindo a taxa de inscrição de 
US$ 25.

Website ������www.neaq.org

WORKSHOP DE REPORTAGENS 
INVESTIGATIVAS  NA FACULDADE DE 
BOSTON
Apresentada pelo Centro de Reportagens 
Investigativas da Nova Inglaterra, este 
workshop de três semanas treina os alunos em 
habilidades básicas de jornalismo e em técnicas 
investigativas mais avançadas, como entrevistar 
fontes relutantes, preencher requisições de 
documentos públicos e vasculhar dados.
Para ������������10ª a 12ª série
Localização �Chestnut Hill, Massachusetts
Datas ����������De 8 de julho a 25 de julho
Custo ����������Com hospedagem (inclui taxa do 

programa, hospedagem e café 
com manhã e refeições): $4.500 
Sem hospedagem (taxa do 
programa): $3.000 
Não fornecemos nenhum tipo 
de bolsa de estudo ou ajuda 
financeira para este programa. 

Contato ������Burt Glass or Ermolande Jean-
Simon, 617-531-1685, training@
necir.org

Matrícula ����Visite www.bc.edu/bc-web/
sites/bc-experience/programs/
non-credit-programs/necir---
investigative-journalism-institute.
html.

Website ������www.neaq.org

CENTRO DE ARTES CÊNICAS E 
MÚSICAS DO EXTREMO NORTE 
WORKSHOP DE INICIAÇÃO EM DANÇA 
E MOVIMENTO
Aprenda as habilidades básicas de uma série 
de estilos de dança, como balé, jazz, ritmos 
contemporâneos e muito mais com a instrutora 
Amanda Teneriello. Todos os dias, os alunos 
trabalham em posições, passos e curiosidades 
básicas sobre cada estilo de dança. Ao final da 
semana de workshops, os alunos demonstram 
suas novas habilidades em uma apresentação 
para amigos e familiares.
Para ������������níveis K1 a 1, idade entre 4 e 6 

anos
Localização �9 Hull Street, Boston
Datas ����������De 19 de agosto a 23 de agosto
Custo ����������US$ 210 Oferecemos bolsas de 

estudos e planos de pagamento 
para os workshops de verão com 
base nas necessidades do aluno. 
Para obter mais informações, 
envie um e-mail para info@
nempacboston.org.

Data limite �1º de junho
Contato ������Manda S. Amodio, 617-227-2270, 

mshepherd@nempacboston.org
Matrícula ����Matricule-se em https://

nempacboston.org/classes/
beginningdanceand 
movementworkshop

Website ������www.nempacboston.org

CAMPO DE TREINAMENTO DA 
BROADWAY
Para alunos experientes, aprimore sua 
formação em teatro musical com este 
programa intensivo de uma semana. Os 
alunos aprendem monólogos, coreografias 
e músicas individuais e em grupo. Ao final 
do workshop, os alunos se apresentam no 
Improv Asylum para amigos e familiares.
Para ������������5ª a 8ª série, alunos com idades 

entre 10 e 14 anos e experiência 
prévia.

Localização �9 Hull Street, Boston

Datas ����������De 12 de agosto a 16 de agosto
Custo ����������US$ 350 com a opção de 

prolongar o dia por um custo 
diário adicional. Oferecemos 
bolsas de estudos e planos de 
pagamento para os programas de 
verão com base nas necessidades 
do aluno. Envie um e-mail para 
info@nempacboston.org para 
obter mais informações.

Data limite �1º de junho
Contato ������Manda S. Amodio, 617-227-2270, 

mshepherd@nempacboston.org
Matrícula ����Visite https://nempacboston.org/

classes/broadway-bootcamp/
Website ������www.nempacboston.org

CONHEÇA OS WORKSHOPS DE 
INSTRUMENTOS
Conheça as famílias de instrumentos existentes. 
Os alunos aprendem diferentes instrumentos 
através de artesanatos, jogos e atividades de 
movimento, além de conhecer um especialista 
em instrumentos. Cada aluno recebe a 
experiência prática adequada à sua idade.
Para ������������níveis K1 a 1, idade entre 4 e 7 

anos
Localização �9 Hull Street, Boston, MA 
Datas ����������De 19 de agosto a 23 de agosto
Horário �������12h00 - 04h00
Custo ����������  US$ 275 Opção de dia estendido 

até 5h por um adicional de US$ 
10 po dia. Os alunos também 
são incentivados a combinar este 
workshop com o workshop de 
dança matinal, para completarem 
um dia inteiro de programação. 
O aluno ganha um desconto para 
combinar os dois programas, 
ficando a semana toda por US$ 
410. Há financiamento para 
bolsas de estudos e planos de 
pagamento disponíveis. Envie um 
e-mail para info@nempacboston.
org para obter mais informações.

Contato ������Manda S. Amodio, 617-227-2270, 
mshepherd@nempacboston.org

Matrícula ����Os alunos podem se matricular 
para o programa Meet the 
Instruments OU combinar esta 
oferta com nosso workshop de 
dança matinal para criar um dia 
inteiro de programação. Visite 
https://nempacboston.org/
summerprogams/ para ver todas 
as nossas ofertas.

Website ������www.nempacboston.org

OFICINAS DE VERÃO DE TEATRO 
MUSICAL JUVENIL
Alunos de todas as áreas de habilidade são 
bem-vindos nos workshops de teatro musical 
juvenil. Trabalhe técnicas vocais, de atuação e 
de dança em uma produção modificada por 
jovens. A cada semana trabalhamos em um 
novo show que culmina em uma apresentação 
divertida no Improv Asylum para amigos e 
familiares.
Para ������������Séries K2 a 5, alunos com idades 

entre 5 e 11 de qualquer área de 
habilidade;

Localização �9 Hull Street, Boston
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������Segunda - Quinta, 09h00-04h00, 

Sexta 09h00-12h30 
Custo ����������  US$ 315 É possível contratar, por 

uma taxa adicional, o direito de 
chegada mais cedo e saída mais 
tarde do programa. Oferecemos 
bolsas de estudos e planos 
de pagamento com base nas 
necessidades do aluno. Para obter 
mais informações, envie um 
e-mail para info@nempacboston.
org.

Data limite �1º de junho
Contato ������Manda S. Amodio, 617-227-2270, 

mshepherd@nempacboston.org
Matrícula ����On-line em https://

nempacboston.org/
summerprogams/

Website ������www.nempacboston.org

UNIVERSIDADE DO NORDESTE - 
CENTRO DE EDUCAÇÃO STEM 
GAROTAS DA GE
O programa Garotas da GE é patrocinado pela 
General Electric e corresponde a um programa 
acadêmico de uma semana destinado a 
incentivar as meninas a explorar o mundo da 
ciência, tecnologia, engenharia, matemática e 
carreiras baseadas nessas áreas (STEM).
Para ������������meninas da 6ª a 7ª série
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Programas de Verão, (cont.)
Localização �110 Forsyth Street Room 153, 

Snell Engineering Boston
Datas ����������De 8 de julho a 12 de julho
Horário �������08h00 - 04h00
Custo ����������Nenhum
Contato ������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Matrícula ����Formulários de inscrição 

disponibilizados on-line.
Website ������www.stem.neu.edu

PROGRAMA STEM DE VERÃO
A missão é permitir que os jovens 
ingressantes das 6ª, 7ª e 8ª séries 
desenvolvam e alcancem todo o seu 
potencial por meio do apoio a programas 
educacionais sociais, recreativos e baseados 
nas áreas STEM.
Para ������������5ª a 7ª série
Localização �153 Snell Engineering, 360 

Huntington Avenue, Boston
Datas ����������De 15 de julho a 26 de julho
Horário �������08h30 - 04h30
Custo ����������US$ 500 por 2 semanas
Data limite .. 15 de março
Contato ������Nicolas Fuchs, 617-373-3382, 

n.fuchs@northeastern.edu
Matrícula ���� Inscreva-se on-line
Website ������www.stem.neu.edu

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS 
JUVENIS
O Programa de Bolsas de Estudos Juvenis 
oferece aos futuros cientistas e engenheiros 
uma oportunidade única para uma experiência 
de pesquisa prática e remunerada enquanto 
ainda estão no ensino médio. O programa está 
aberto a candidatos da área de Boston que 
tenham concluído seu segundo ou terceiro ano 
do ensino médio.
Para ������������11ª série, alunos que 

demonstraram um sólido 
interesse em matemática, ciências 
e/ou engenharia.

Localização �153 Snell Engineering, 360 
Huntington Avenue, Boston

Datas ����������De 24 de junho a 1 de agosto
Horário �������08h30 - 04h30
Custo ����������Taxa de comprometimento de 

US$ 150
Data limite �15 de março
Contato ������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Matrícula ����O formulário de matrícula é 

disponibilizado on-line em stem.
neu.edu/summer/ysp/

Website ������www.stem.neu.edu

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MARINHAS DA UNIVERSIDADE 
DO NORDESTE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA COSTA 
OCEÂNICA
O Instituto de Ciências da Costa Oceânica 
(Coastal Ocean Science Academy - COSA) é 
um programa de verão de ciências marinhas 
com sede no campus do Centro de Ciências 
Marinhas do Nordeste, na costa rochosa de 
Nahant. O programa inclui passeios externos a 
locais dentro e fora d’água. Há um programa de 
uma semana para alunos da escola de ensino 
fundamental II (Séries 6 a 8), e um programa 
de duas semanas para alunos do ensino médio.
Para ������������7ª a 12ª série
Localização �430 Nahant Road, Nahant
Transporte ��Sim
Datas ����������De 22 de julho a 16 de agosto
Horário �������8h30 - 3h30
Custo ����������Varia. Bolsas de estudo 

disponibilizadas, com preferência 
para alunos de baixa renda.

Data limite �Meados de junho, os pedidos 
de bolsa de estudos devem 
ser entregues até meados de 
maio.  

Contato ������Emily Duwan, 781-581-7370 ext 
373, e.duwan@northeastern.edu

Matrícula ����Visite o site na web
Website ������www.northeastern.edu/

marinescience

CENTRO CULTURAL DE ARTES 
ORIGINATION 
INTENSIVO DE VERÃO DE 5 SEMANAS 
READY SET DANCE!
O Ready Set Dance! é um intensivo de verão de 
5 semanas para meninos e meninas.
Para ������������3ª a 7ª série, idade entre 8 e 13 

anos Requer treinamento prévio 
de dança. 

Localização �3708 Washington Street, Planície 

Jamaicana
Datas ����������De 1º de julho a 2 de agosto
Horário �������08h30 – 04h00
Custo ����������US$ 525 pelo programa de 5 

semanas. Inclui trajes de dança.
Contato ������Musau Dibinga, 617-522-3900, 

musau@originationinc.org
Matrícula ����30 alunos serão selecionados a 

partir dos formulários de inscrição 
recebidos. Requer entrevista 
como parte do processo de 
inscrição.

Website ������www.originationinc.org

ESCOLA PRIMÁRIA OTIS 
CURSOS DE VERÃO NA OTIS
Este programa de alfabetização e matemática 
de verão ajuda os alunos a fortalecer as 
habilidades necessárias para se tornarem 
leitores e matemáticos proficientes.
Para ������������Séries K1 a 5, famílias de baixa 

renda, alunos com níveis de 
ELD e alunos que tenham sido 
recomendados por professores.

Localização �218 Cottage Street, Leste de 
Boston

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Contato ������Katharine Pagano, 617-635-8372, 

kpagano@bostonpublicschools.
org

Matrícula ����Os professores recomendam os 
alunos com base no desempenho 
acadêmico. Uma carta de 
interesse é enviada para casa com 
um formulário de matrícula.

PARACLETO 
PROGRAMA DE VERÃO
O Programa de Verão Paracleto é um programa 
de valorização acadêmica diversificado e 
acolhedor para jovens do Sul de Boston. Nossa 
missão é oferecer suporte acadêmico durante 
os meses de verão e preparar os alunos para 
o ano seguinte com um currículo STEAM 
integrado e passeios externos diários.
Para ������������3ª a 7ª série
Datas ����������De 1º de julho a 2 de agosto
Contato ������Allison Maladore, 617-268-5552, 

amaladore@paraclete.org
Matrícula ����On-line em www.paraclete.org 

para ter acesso ao formulário de 
matrícula.  

Website ������www.paraclete.org

PIERS PARK SAILING CENTER 
A CIÊNCIA DA VELA
Os alunos aprendem sobre a vida marinha, a 
física de um barco a vela e as habilidades de 
velejar no porto de Boston.
Para ������������1ª a 12ª série, jovens do leste 

de Boston têm prioridade na 
matrícula

Localização �Leste de Boston
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto
Horário �������09h00 - 04h00
Custo ����������Escala variável de US$ 0 a US$ 

125 com base na renda familiar.
Contato ������Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

adefronzo@piersparksailing.org
Matrícula ����Procedimento de matrícula on-

line ou presencial, disponíveis 
em inglês e espanhol. O 
procedimento presencial está 
disponível das 10h ao pôr do sol, 
sete dias por semana.

Website ������piersparksailing.org

CENTRO DE TÊNIS E 
VALORIZAÇÃO DA SPORTSMEN 
ACAMPAMENTO DE VERÃO DA 
SPORTSMEN
O Acampamento de Verão da Sportsmen tem 
atividades para todos, a partir de 5 anos de 
idade. Nadamos, lemos, fazemos churrascos, 
passeios ao ar livre, jogamos tênis, futebol 
e participamos de muitas brincadeiras e 
atividades práticas de aprendizagem. Venha por 
uma semana ou por todo o verão, em período 
integral ou meio período.
Para ������������níveis K2 a 12
Localização �950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Datas ����������De 24 de junho a 23 de agosto
Horário �������09h00 - 05h00
Custo ����������A partir de US$ 205 por semana. 

Disponibiliza ajuda financeira. 
Contato ������Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

tnguyen@sportsmenstennis.org
Matricula ����Matricule-se on-line em 

sportsmenstennis.org ou ligue 
para 617-288-9092. O preço 
consiste em uma taxa de cadastro 

anual de US$ 50 e uma taxa 
semanal de US$ 205.

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

UNIVERSIDADE DE SUFFOLK 
PROGRAMA PRÉ-UNIVERSITÁRIO DE 
ARTE DE VERÃO
Estude artes visuais de nível universitário e 
produza peças para um portfólio de admissão. 
Trabalhando com o corpo docente do nosso 
programa de artes, você aprenderá habilidades 
essenciais de estúdio que fortalecerão sua 
capacidade de se comunicar visualmente, 
conhecerá a cena artística de Boston por meio 
de passeios externos e obterá insights sobre o 
processo de admissão na escola de artes.
Para ������������9ª a 12ª série
Localização �8 Ashburton Place, Boston
Datas ����������De 9 de julho a 8 de agosto
Horário �������De terça a quinta, das 10h00 às 

03h30
Custo ����������US$ 1.275, inclui instruções, 

materiais, palestras de convidados 
e passeios externos. Os alunos são 
responsáveis por suas próprias 
refeições e transporte para a 
Universidade de Suffolk.

Contato ������Virginia Lane, 617-994-4233, 
vlane@suffolk.edu

Matrícula ���� Informações e formulários de 
matrícula em www.suffolk.edu/
pre_college. 

PROGRAMAS PRÉ-
UNIVERSITÁRIOS DA UMASS 
BOSTON 
PROGRAMA UPWARD BOUND
O programa Upward Bound da UMass Boston 
é um programa TRiO financiado pelo governo 
federal que prepara alunos de baixa renda 
e que sejam a primeira geração da família 
a frequentar a universidade com apoio 
acadêmico e social para garantir que eles 
concluam com sucesso o ensino médio e a 
faculdade. Os serviços incluem preparação para 
teste, inscrição para a faculdade e solicitação de 
ajuda financeira e um programa de verão com 
hospedagem de seis semanas.
Para ������������9ª a 12ª série, os alunos devem 

atender aos seguintes requisitos: 
ter pelo menos 13 anos de idade, 
porém não mais de 19 e ser aluno 
da Excel High School, Jeremiah 
E. Burke High School, Madison 
Park High School, Urban Science 
Academy ou Oeste de Roxbury 
Academy.  

Localização �100 Morrissey Blvd., Dorchester, 
Transporte ��Sim
Datas ����������De hoje até 31 de agosto
Horário �������De segunda a quinta, das 03h00 

às 07h00, os passeios externos 
ocorrem durante o fim de 
semana.

Custo ����������Gratuito
Contato ������Suamy Ventura, 617-287-5845, 

suamy.ventura@umb.edu
Matrícula ����Preencha o formulário de 

matrícula em www.umb.
edu/editor_uploads/images/
academic_support_services/
upward_bound/Application_
UpwardBound.pdf.   Ligue para 
saber as datas de matrícula 
específicas: 617-287-5845. 

Website ������www.umb.edu/academics/vpass/
support_programs/

PROGRAMAS PRÉ-
UNIVERSITÁRIOS DA UMASS 
BOSTON 
URBAN SCHOLARS
O programa Urban Scholars oferece aos 
alunos do ensino médio que se esforçam 
academicamente - especialmente aqueles 
com baixa renda e pertencentes a minorias 
sociais - os recursos para ingressar e concluir 
com sucesso o ensino pós-secundário.
Para ������������8ª a 9ª série, alunos com GPA 

maior ou igual a - ou próximo de 
3,0.

Localização �100 Morrissey Blvd., Boston
Transporte ��Sim
Datas ����������De hoje até 30 de setembro
Custo ����������Gratuito. Os participantes 

recebem uma ajuda de custo para 
cobrir eventuais custos associados 
à sua participação 

Contato ������Jamie Morrison, 617-297-6961, 
jamie.morrison@umb.edu

Matrícula ����Pedido de programa: www.umb.
edu/editor_uploads/images/
academic_support_services/
urban_scholars/Application_
UrbanScholars.pdf.   A equipe da 
Urban Scholars trabalha com o 
pessoal das escolas para organizar 
apresentações e comunicar as 
datas limite de matrícula.

Website ������www.umb.edu/academics/vpass/
support_programs/

VALEO FUTEBOL CLUBE DE 
BOSTON 
ACAMPAMENTO DE VERÃO
O VFC é uma organização de educação e 
treinamento esportivo sem fins lucrativos 
501(c)(3) focada no desenvolvimento de atletas 
competitivos, cidadãos excepcionais e líderes 
fortes. Enfatizamos valores como trabalho em 
equipe, disciplina, comprometimento, respeito 
e liderança, pois pretendemos fazer a diferença 
na vida de nossos meninos e meninas, tanto no 
campo quanto na sala de aula.
Para ������������níveis K0 a 12
Localização �270 Columbia Rd., Boston
Datas ����������De 8 de julho a 8 de agosto
Custo ����������US$ 150 por semana São 

disponibilizados ajuda financeira 
com base nas necessidades e 
descontos para irmãos.

Contato ������Nathan Stern, 419-349-0861, 
nathan@valeofc.com

Matrícula ����Matricule-se on-line.
Website ������www.valeofc.com/boston

WORLD OCEAN SCHOOL 
PROGRAMA EMBAIXADOR DE VERÃO
Os alunos zarpam para Long Island Sound 
por 14 dias - expandindo sua perspectiva 
de mundo, vivenciando e contribuindo 
com diferentes culturas, e praticando o 
desenvolvimento comunitário a bordo da 
histórica escuna Roseway.
Para ������������  idades entre 12 a 16 anos
Datas ����������De 10 de agosto a 23 de agosto
Custo ����������  US$ 3.250. Existem algumas 

bolsas de estudo disponíveis. 
Elas são concorridas e exigem o 
preenchimento de um formulário 
de solicitação, até a data limite 
de 1º de março. Faça o download 
do formulário de solicitação de 
bolsa de estudos para o Programa 
Embaixador de Verão em nosso 
site na web.

Data limite �1º de abril
Contato ������Cara James, 484-949-4955, cara@

worldoceanschool.org
Matrícula ����Visite o site para saber mais sobre 

o processo de matrícula.
Website ������www.worldoceanschool.org

SERVIÇOS DE APRIMORAMENTO 
FAMILIAR E JUVENIL 
PROGRAMA CONSTRUTORES JUVENIS 
DE VERÃO DA YOFES
O Programa Construtores Juvenis de Verão 
(YBS) da YoFES oferece apoio acadêmico 
intensivo e valorização cultural, incluindo 
educação musical, para 70 jovens durante o 
verão.
Para ������������níveis K1 a 8 A maioria dos 

funcionários e participantes do 
programa descende de haitianos 
- nós acolhemos jovens de todas 
as origens étnicas, com foco em 
imigrantes e minorias. Nosso 
programa de verão é adaptado 
para apoiar alunos EL.

Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Custo ����������US$ 80 por aluno, por semana. 

As taxas cobrem os salários dos 
professores de música e de 
conteúdo acadêmico, bem como 
a manutenção dos instrumentos.  
A maioria das despesas do 
programa é paga por subsídios e 
doações.

Contato ������Mishella Etienne-Campbell, 781-
964-7557, metienne-campbell@
yofes.org

Matrícula ����Cópias impressas do formulário 
de matrícula de verão estão 
disponíveis para retirada no 
escritório do programa na 1234 
Hyde Park Ave., Suíte 104, Hyde 
Park. O programa de verão está 
disponível on-line.

Website ������www.yofes.org  
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ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
ACAMPAMENTOS (ACA), NOVA 
INGLATERRA
A ACA é a única organização nacional que 
credencia acampamentos de verão. Os 
acampamentos credenciados pela ACA 
precisam atender mais que apenas os 300 
padrões que afetam a saúde e a segurança 
dos envolvidos, a equipe, o gerenciamento 
do acampamento, os programas e as 
instalações. A ACA Nova Inglaterra oferece 
indicações gratuitas por telefone ou 
pela internet para famílias que buscam 
acampamentos com pernoite. A ACANE 
também oferece um Guia de Acampamento 
de Verão gratuito que lista todos os 
acampamentos com e sem pernoite da Nova 
Inglaterra, credenciados pela ACA.
Contato ������866-534-2267
Website ������acane-camps.org

ASSOCIAÇÃO DE 
ACAMPAMENTOS DE 
CAMBRIDGE (CCA)
A CCA administra bolsas de estudo para 
diverso acampamentos com pernoite 
que atendem jovens entre 7 e 17 anos 
de idade. Se você deseja participar de 
um acampamento, mas precisa de ajuda 
financeira, entre em contato com o Programa 
de Bolsas para Acampamentos com Pernoite. 
Contato ������617-864-0960
Website ������Cambridgecamping.org

NATIONAL CAMP ASSOCIATION, 
INC. 
(somente acampamentos com pernoite)
Contato ������1-800-966-CAMP (2267)
Website ������summercamp.org 

ACAMPAMENTO ESTUDANTIL E 
ASSESSORES DE VIAGEM 
Contato ������617-558-7005 or 800-542-1233
Website ������campadvisors.com
Esses acampamentos com pernoite são 
populares entre os adolescentes e pré-
adolescentes de Boston. Todos eles oferecem 
ajuda financeira. 
Northwoods para meninos e 
Pleasant Valley para meninas, em 
Tuftonboro, N. H. Patrocinado por YMCA da 
região metropolitana de Boston.
Contato ������617-927-8032
Website ������bostonycamps.org
Brantwood Camp em Peterborough, 
N.H. Atende a alunos com 11 a 15 anos 
de idade cujas famílias não poderiam, de 
outra forma, pagar por um acampamento 
com pernoite. A maioria dos participantes é 
patrocinada por agências do serviço social, 
escolas, igrejas e organizações juvenis.
Contato ������603-924-3542
Website ������brantwood.org

Dezenas de acampamentos em nossa região acolhem participantes adolescentes. 
Alguns são programas diurnos em Boston ou nas redondezas. Outros são 
acampamentos com pernoite, na zona rural da Nova Inglaterra e além. Se você tem 
mais de 14 anos de idade, pode ser um conselheiro (ou líder) em treinamento. 
Os adolescentes mais velhos podem atuar como conselheiros. Para obter ajuda 
gratuita na busca por um acampamento ou por emprego em um acampamento:  

Acampamentos 
com Pernoite

(Lembre-se de perguntar sobre ajuda financeira e bolsas de estudo, 
caso precise�)

Acampamento e Programas 
para Crianças com 

Necessidades Especiais 
 Embora muitos acampamentos possam acolher crianças 

com deficiências, esses são especialmente projetados 
para ajudar crianças com problemas médicos específicos 

e outros desafios. Se você não puder pagar por um 
acampamento, sempre pergunte sobre a ajuda financeira.

Para obter ajuda na busca por um acampamento para 
uma criança com deficiência, entre em contato…

FEDERAÇÃO PARA CRIANÇAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

A Diretoria de Acampamentos para Diversão de Verão da FCSN 
lista mais de 200 acampamentos para crianças com deficiências. 
Você pode baixá-la gratuitamente a partir do site da instituição. 

800-331-0688      fcsn�org/camps 

ACAMPAMENTOS E FEIRAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

MASSACHUSETTS
www�spedchildmass�com/camps-special-needs-

massachusetts-autism-aspergers

ACESSO A PARQUES E ÁREAS DE 
RECREAÇÃO DE BOSTON

 accessrec�org/programs-services/summer-camp/

ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON
ANO LETIVO ESTENDIDO
O Escritório de Educação Especial das BPS 
realizará o Ano Letivo Estendido (ESY - Extended 
School Year) durante o verão de 2019. 
Alunos das BPS com deficiências podem ser 
aconselhados a participar deste programa 
a fim de minimizar a regressão substancial 
de habilidades durante o verão. A decisão 
de indicar um aluno ao ESY é feita de forma 
individualizada pela equipe do IEP do aluno. As 
famílias dos alunos indicados ao ESY receberão 
informações detalhadas, incluindo a escola 
e a carga horária de ESY indicada, no final da 
primavera. 
Para ������������Alunos com ESY em seu IEP
Datas ����������De 8 de julho a 9 de agosto
Horário �������5 horas por dia, 5 dias por 

semana; Horas específicas do 
local a serem transmitidas às 
famílias antes do programa

Transporte ��Conforme determinado no IEP
Custo ����������Gratuito; inclui café da manhã e 

almoço
Contato ������Para tirar dúvidas sobre 

qualificação, entre em contato 
com o professor do aluno, o 
Coordenador de Educação 
Especial ou o diretor da escola 

CASA ITALIANA PARA CRIANÇAS 
ACAMPAMENTO DE VERÃO
Acampamento de verão para crianças com 
necessidades emocionais, sociais e/ou 
comportamentais.  
Para ������������1ª a 7ª série, idade entre 

6 e 12 anos Crianças com 
problemas mentais/necessidades 
comportamentais que não 
são capazes de participar de 
um programa comum de 
acampamento de verão.

Localização �1125 Centre Street, Jamaica Plain 
Transporte ��Sim
Datas ����������De 1º de julho a 30 de agosto
Horário �������09h00 - 03h30
Custo ����������Varia
Data limite .. 3 de maio.
Contato ������Nicole Chester, 617-524-3316 x 

395, nchester@italianhome.org
Matrícula ����Matricule-se on-line
Website ������www.italianhome.org/

CENTRO INFANTIL JUDGE BAKER 
O Acampamento Baker é um programa diurno 
de seis semanas que ensina às crianças maneiras 
eficazes de lidar com o ADHD [Attention deficit 
hyperactivity disorder  - transtorno do déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH)] e outros 
problemas de comportamento.
Para ������������níveis K1 a 6, idade entre 6 e 

12 anos Crianças que lutam 
contra o déficit de atenção, a 
hiperatividade, a impulsividade e 
o déficit de habilidades sociais. 

Localização �80 Carby Street, Westwood
Transporte ��Sim
Datas ����������De 10 de julho a 16 de agosto
Custo ����������US$ 5.500 por um programa 

de 6 semanas com proporção 
de 2:1 crianças para pessoal 
altamente treinado e qualificado. 
O custo também cobre natação 
duas vezes por dia, atividades 
esportivas e artísticas divertidas, 
instrução acadêmica e 16 horas 
de treinamento presencial para os 
pais durante o verão e o ano letivo 
- período em que oferecemos 
serviços de cuidados infantis e 
alimentação. O transporte de 
ônibus de/para o acampamento 
também está incluído no custo. 
Alguns auxílios com base nas 
necessidades estão disponíveis.

Contato ������Sarah Tannenbaum, 617-278-
4286, stannenbaum@jbcc.
harvard.edu

Matrícula ����A matrícula é um processo de 
várias etapas. Os pais/cuidadores 
preenchem um formulário de 
matrícula on-line e pagam uma 
taxa de processamento não 
reembolsável de US$ 50. Os 
pais/cuidadores e os professores 
recebem questionários impressos 
e são convidados a fornecer o IEP 
e outras avaliações prévias do 
aluno. Depois que os materiais 
forem recebidos e analisados, 
o pai/cuidador realizará uma 
chamada de vídeo com a equipe 
do programa para determinar a 
adequabilidade do programa. Se 
a adequabilidade for comprovada, 
a criança é matriculada no 
Acampamento Baker.

Website ������ jbcc.harvard.edu

Boys & Girls Clubs
Quando as crianças se tornam membros do Boys & Girls 

Club, elas descobrem um mundo de diversão, aventura e 
aprendizagem. A associação varia de US$ 5 a US$ 25.

BOYS & GIRLS CLUBS: www.bgcb.org

Blue Hill (Dorchester) ��������������� 617-474-1050
Charlestown ����������������������������� 617-242-1775
Condon (South Boston) ������������� 617-307-6075
Edgerley (South Boston) ����������� 617-268-4301
Franklin Hill ����������������������������� 617-282-2800
Hennigan (Jamaica Plain) ��������� 617-427-0144
Jordan (Chelsea) ���������������������� 617-884-9435
Mattapan ��������������������������������� 617-533-9050
Orchard Gardens (Roxbury) ������� 617-516-5285
Sumner (Roslindale) ����������������� 617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ��������������������� 617-427-6050
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Parques e áreas de 
recreação de Boston

O departamento de parques e áreas de recreação de Boston 
(City of Boston Parks & Recreation Department) possui 

programação GRATUITA de esportes e artes durante todo o 
verão. Cadastre-se on-line em: : apm.activecommunities.com/

cobparksandrecdepart/Home
Parks & Recreation  617-635-4505  

www.boston.gov/departments/parks-and-recreation

OFICINAS DE ARTESANATO DO 
ARTISTA RESIDENTE
Artistas locais conduzirão projetos de 
artesanato para levar para casa, com todos 
os materiais fornecidos. Os Bonecos de 
Rosalita realizam uma série de shows 
de bonecos de marionete em eventos 
selecionados. Para grupos de 6 ou mais, é 
necessário fazer a inscrição ligando para 
617-635-4505 ou enviando um e-mail 
para parks@boston.gov com o texto 
“Cadastro para Artes e Ofícios” na linha de 
assunto
Para ������������níveis K0 a 1, idade entre 3 e 

10 anos
Localização �1010 Massachusetts Ave., 

Boston
Datas ����������De 9 de julho a 16 de agosto
Contato ������Mavrick Afonso, 617-635-4505, 

parks@boston.gov
Matrícula ����Cadastre-se por e-mail no 

endereço parks@boston.gov

CENTRO DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO DO LESTE DE 
BOSTON
Neste programa com transporte de ida, 
os jovens podem participar de atividades 
supervisionadas, incluindo esportes, 
jogos e artes e ofícios. Recomenda-se a 
realização de um pré-cadastro
Para ������������3ª a 8ª série, idade entre 8 e 14 

anos
Localização �143 Porter St., Leste de Boston
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������09h00 - 03h30
Contato ������Cheryl A. Brown, 617-635-

4505, cheryl.brown@boston.
gov

Matrícula ����www.boston.gov/parks    
Clique no link para se cadastrar

Website ������https://www.boston.gov/
departments/parks-and-
recreation

DESAFIO FENWAY
O Desafio Fenway, patrocinado pelo 
Boston Red Sox, é uma oportunidade 
para os jovens competirem contra outros 
jovens da mesma idade em habilidades de 
beisebol, como corrida de base, arremesso 
e rebatidas. Agrupamento por idade 7/8, 
9/10 e 11/12.  Os melhores classificados 
ganham ingressos para o jogo do Sox, com 
direito ao reconhecimento de campo.
Para ������������4ª a 7ª série, idade entre 7 e 12 

anos
Localização �Diversas localizações
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Contato ������Cheryl A. Brown, 617-635-

4505, cheryl.brown@boston.
gov

Matrícula ����redsox.com/fenwaychallenge
Website ������www.boston.gov/departments/

parks-and-recreation

LIÇÕES DIÁRIAS DE GOLFE 
JÚNIOR
Este programa de primeira classe fornece 
instruções básicas sobre os fundamentos 
do golfe, ministrados por profissionais 
nos dois cursos municipais de Boston. 
Este programa fornece instruções básicas 
sobre os fundamentos do golfe. Os 
equipamentos são fornecidos e requer 
pré-cadastro. 

Paa �������������níveis 2 e 5, idades entre 7 e 
12 anos 

Localização �Dorchester e Hyde Park
Datas ����������De 9 de julho a 22 de agosto
Contato ������Jennifer Widener, 617-961-

3047, Jennifer.Widener@
boston.gov

Matrícula ����https://apm.
activecommunities.com/
cobparksandrecdepart/Home

Website ������www.boston.gov/departments/
parks-and-recreation

SHOWS DE MARIONETES DA 
ROSALITA
A série de Shows de Marionetes da 
Rosalita retornará em julho e agosto, às 
11 da manhã, em várias oficinas infantis. 
Assista aos parques de Boston ganhando 
vida com esses fantásticos shows de 
marionetes que despertarão a criança que 
existe em cada pessoa. Experimente o 
charme único das marionetes de Rosalita, 
com personagens feitas pela atriz-
marionetista profissional Charlotte Anne 
Dore.
Para ������������  idades entre 3 a 10 anos
Localização �1010 Massachusetts Ave., 

Boston
Datas ����������De 9 de julho a 16 de agosto
Horário �������11h00
Contato ������Mavrick Afonso, 617-635-4505, 

parks@boston.gov
Website ������www.boston.gov/departments/

parks-and-recreation

MAIS ATIVIDADES
FESTIVAL INFANTIL 

LIGA DE BEISEBOL DA CIDADE DE 
BOSTON

LIGA DE BASQUETE DAS VIZINHANÇAS 
DE BOSTON 

LIGA DE FUTEBOL DAS VIZINHANÇAS 
FUTEBOL AMERICANO PARA VOCÊ

ACAMPAMENTOS DE LACROSSE

TORNEIO DE BEISEBOL DA COPA DO 
PREFEITO 

POP WARNER JAMBOREE DA COPA 
DO PREFEITO

REGATA DE REMO DA COPA DO 
PREFEITO

TORNEIO DE SOFTBALL DA COPA 
MUNICIPAL

TORNEIO DE TÊNIS DA COPA 
MUNICIPAL 

CENTRO DE RECREAÇÃO E ESPORTES 
DE VERÃO DO MOAKLEY PARK

EXPERIÊNCIA RED SOX

FESTAS DE DANÇA SPLASH

PROGRAMA DE TÊNIS E LEITURA DE 
VERÃO

CENTRO DE ESPORTES WHITE 
STADIUM

Centros de Boston para 
jovens e suas famílias 

(BCYF)
Programas e Acampamentos Diurnos 

de Verão  
Centros de Boston para Jovens e suas Famílias (Boston Centers for 
Youth & Families - BCYF) oferece mais do que 50 acampamentos 
e programas diurnos de verão nas vizinhanças. Cada um deles é 
diferente do outro, mas algumas das atividades que você pode 
esperar que seu filho participe são artes e ofícios, atividades 
recreativas, saúde e condicionamento físico, passeios externos, 
eventos especiais, programas educacionais, dança, teatro, 
exploração da vizinhança e atividades culturais. Muitos fornecem 
refeições e aceitam cupons ou oferecem uma escala de pagamento 
variável. Todos os acampamentos são licenciados pelo Conselho de 
Saúde.
Para descobrir TUDO o que os BCYF planejaram para o verão, 
confira o Guia de Verão 2019. 
Está disponível on-line em cityofboston.gov/BCYF

CENTRO COMUNITÁRIO LEAHY 
HOLLORAN DOS BCYF 
ACAMPAMENTO DE VERÃO
O Acampamento de Verão do LHCC oferece 
aos jovens da nossa comunidade com idades 
entre 4 e 12 anos uma experiência de verão 
memorável. Os jovens participam de aulas 
diárias de ensino, momentos de lazer e 
passeios externos semanais.
Para ������������níveis K1 a 6, idade entre 4 e 12 

anos
Localização �1 Worrell Street, Dorchester
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������09h00-02h00 ou 09h00-

05h00 
Custo ����������As taxas estudantis ajudam 

a cobrir o custo dos passeios 
externos e programas especiais.

Contato ������Lisa Zinck, 617-635-5150, 
leahyhollorancc@boston.gov

Matrícula ����  A inscrição no Acampamento 
de Verão será quarta, 1º de 
maio, às 6:00 no Leahy Holloran 
Community Center. 

Website ������www.boston.gov/departments/
boston-centers-youth-families/
bcyf-leahyholloran

CENTRO COMUNITÁRIO 
OHRENBERGER DOS BCYF 
CUIDADOS INFANTIS DEPOIS DA 
ESCOLA
O programa depois da escola funciona de 
segunda a sexta-feira, durante o período 
depois do horário escolar até às 6h.  Cupons, 
slots elegíveis de renda e pagamento privado 
são aceitos.  Os alunos fazem o dever de casa, 
tomam lanche e participam de programas de 
valorização.
Para ������������níveis K2 a 6, idade entre 6 e 12 

anos
Localização �175 West Boundary Road, West 

Roxbury 
Horário �������08h00 - 06h00
Custo ����������Taxas diárias para cuidados 

infantis
Contato ������Linda McMaster, 617-635-5183, 

Patricia.Kennedy@boston.gov
Matrícula ����Entre em contato com Linda 

McMaster ou Jessica Edouard
Website ������www.boston.gov/departments/

boston-centers-youth-families/
bcyf-leahyholloran

CENTRO COMUNITÁRIO 
OHRENBERGER DOS BCYF 
O conselho da Escola Comunitária 
Ohrenbreger dos BCYF é uma corporação 
501(c) 3 que fornece programas 
educacionais, culturais, recreativos e sociais 
para residentes de Boston.

Para ������������Séries K0 a 12, da pré-escola até a 
fase adulta

Datas ����������De hoje até 31 de agosto
Contato ������Patty Kennedy, 617-635-5183, 

Patricia.Kennedy@boston.gov
Matrícula ����Os pais devem cadastrar os filhos 

para programas específicos
Website ������www.boston.gov/departments/

boston-centers-youth-families/
bcyf-leahyholloran

CENTROS DE BOSTON PARA JOVENS 
E SUAS FAMÍLIAS
CC = Centros Comunitários     Piscina      
Main Number ...................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
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O VERÃO NA "Y" ACAMPAMENTOS 
DIURNOS DA YMCA  

O Acampamento diurno da “Y” mantém as crianças envolvidas, seguras, saudáveis 
e aprendendo. Acima de tudo, nós nos concentramos em fazer do verão uma 
época de diversão!  Conecte-se a todas as filiais em yweb.ymcaboston.org/
SpiritWeb/SearchClass. Ligue para a sua filial local para obter mais detalhes. 
Datas do acampamento de verão: de 24 de junho a 30 de agosto. Carga horária 
do acampamento de verão: 08h00 - 06h00  A YMCA atende pessoas de todas as 
idades, origens, habilidades e níveis de renda, e se esforça para tornar as taxas 
dos acampamentos acessíveis às famílias carentes. Pegue uma solicitação de 
ajuda financeira no seu Centro de Boas Vindas da YMCA. A YMCA aceita cupons. 
Cadastre-se no site ymcaboston.org ou na filial local da YMCA. O cadastro on-line 
não é disponibilizado para aqueles que recebem ajuda financeira; Estes devem se 
cadastrar na filial local da YMCA.  

Links para todas as filiais: ymcaboston.org
FILIAIS DA YMCA EM BOSTON:  
Achievers (Huntington) ........................617-522-0946
Charlestown..........................................617-286-1220
Dorchester ............................................617-436-7750
East Boston ...........................................617-569-9622
Huntington Ave. ...................................617-927-8040
Hyde Park .............................................617-361-2300
Oak Square (Brighton) ..........................617-782-3535
Roxbury ................................................617-427-5300
Wang (Chinatown) ...............................617-426-2237
West Roxbury .......................................617-323-3200

ACAMPAMENTO DA YMCA, 
TREINAMENTO DE SALVA-
VIDAS E CONSELHEIROS EM 
TREINAMENTO/CITS 
Os acampamentos da YMCA Northwoods, 
Pleasant Valley e Sandy Island em New 
Hampshire são populares entre os 
adolescentes de Boston. Você pode obter 
informações sobre os programas de 
treinamento de liderança, atividades ao ar 
livre, desenvolvimento de personagens e 
muito mais no site do acampamento da Y.
bostonycamps�org     1-603-569-2725

ACAMPAMENTO NO PARKWAY 
DA Y
Para ������������níveis K0 a 8
Localização �15 Bellevue Street, Oeste de 

Roxbury
Transporte ��Sim
Contato ������Ashley Gropman, Bryan 

Lameroux, 617-323-3200, 
agropman@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO DE AVENTURA 
URBANA - HUNTINGTON 
AVENUE
Para ������������níveis K2 a 8
Localização �316 Huntington Avenue, 

Boston
Contato ������Kelly MacLean, 617-536-7800, 

kmaclean@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO NO LESTE DE 
BOSTON, ASHLEY STREET
Para ������������níveis K1 a 8
Localização �54 Ashley Street, Leste de 

Boston
Horário �������07h30 - 06h00
Contato ������Karen Lyons-Clauson, 617-

569-9622, klyons-clauson@
ymcaboston.org

ACAMPAMENTO NO MENINO 
DA Y
Para ������������níveis K2 a 8
Localização �1137 River Street, Hyde Park
Contato ������Bexi Perez, 617-361-2300, 

bperez@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO NA OAK 
SQUARE DA Y
Para ������������níveis K0 a 8
Localização �615 Washington Street, 

Brighton
Contato ������Katie Coach, 617-782-3535, 

kcoach@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO DE VERÃO 
- EXPLORADORES, DE 
DORCHESTER
Para ������������níveis K2 a 8
Localização �776 Washington Street, 

Dorchester
Contato ������Kelly MacLean, 617-436-7752, 

kmaclean@ymcaboston.org

YMCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BOSTON, 
ACAMPAMENTO DE VERÃO - 
EXPLORADORES, DE ROXBURY
Para ������������níveis K1 a 8
Localização �185 MLK Blvd, Roxbury
Contato ������Timothy, 617-427-5300, 

tfontaine@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO NO CENTRO 
AO AR LIVRE DE PONKAPOAG
Para ������������2ª a 8ª série, idade entre 7 e 12 

anos
Localização �Blue Hills, Canton, MA
Transporte ��Sim
Contato ������Bexi Perez, 617-361-2300, 

bperez@ymcaboston.org

ACAMPAMENTO EM WANG 
YMCA (CHINATOWN)
Para ������������níveis K2 a 8
Localização �8 Oak Street, Oeste de Boston
Contato ������Jen Kelly, 617-426-2237, 

jkelly@ymcaboston.org

OPORTUNIDADES DE SERVIÇO 
- ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO
Na YMCA da Região Metropolitana de 
Boston, acreditamos que é importante 
conectar os jovens com estágios relevantes 
e oportunidades de voluntariado. Essas 
oportunidades são especialmente 
benéficas para os alunos interessados em 
aplicar seus trabalhos realizados em sala 
de aula em um cenário do “mundo real”.
Para ������������9ª a 12ª séries, alunos 

interessados em oportunidades 
de trabalho

Localização �615 Washington Street, 
Brighton

Contato ������Brittany Serenbetz, 781-
670-0135, bserenbetz@
ymcaboston.org

Matrícula ����Entre em contato com Brittany. 
Deve passar pela verificação de 
antecedentes e pelo processo 
de inscrição

Centros de boas-vindas 
BPS de julho de 2019
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�

Mais Atividades  
de Verão

Procurando atividades por algumas horas por dia ou alguns dias 
por semana? Eis algumas excelentes idéias de diversão, recreação e 

aprendizagem.
BARNES & NOBLE NO THE 
PRUDENTIAL CENTER 
PROGRAMA DE LEITURA DE VERÃO
O Programa de Leitura de Verão da Barnes 
& Noble marca seu vigésimo primeiro ano 
celebrando o poder dos livros de expandir 
os horizontes das crianças e inspirar leitores 
da 1ª à 6ª série a terem um verão repleto 
de aventuras de leitura - e ganhar um livro 
GRÁTIS!
Para ������������1ª a 6ª série
Localização �Barnes & Noble, Prudential 

Center, Boston
Datas ����������De 1º de junho a 5 de agosto
Contato ������Mimi Hall, 617-247-1914, 

crm2115@bn.com
Matrícula ����diária
Website ������https://bit.ly/vsSZOU

CITY LIGHTS DE BOSTON
A Fundação City Lights de Boston é uma 
escola pré-profissional gratuita de artes 
cênicas e visuais para jovens do centro da 
cidade de Boston. Desde 1979, este centro 
de treinamento de artes cênicas do Extremo 
Sul oferece um intenso programa de 
treinamento para crianças, jovens e jovens 
adultos nas áreas de dança, canto, atuação, 
produção de som, cenografia e organização 
e participação na comunidade. As aulas são 
oferecidas sete dias por semana. Os alunos 
têm a oportunidade de se apresentar tanto 
em shows beneficentes quanto remunerados, 
a fim de registrar seu trabalho no estúdio BCL 
e aprender a ensinar como estagiários. A City 
Lights também oferece acampamentos de 
treinamento em Maine.
Website ������bclperformingarts.org

BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
BOSTON  
PROGRAMA DE VERÃO DE LEITURA 
INFANTIL
O programa de verão de leitura infantil da 
BPL vai de 1º de julho a 26 de agosto. O tema 
do programa estadual de verão de leitura 
infantil de 2019 é “Campeões de Leitura”.  A 
filial da sua vizinhança e a Biblioteca Central 
têm livros e atividades sobre todos os tipos de 
ciência, música e a oportunidade de contribuir 
com o nosso objetivo de ler por um milhão de 
minutos neste verão!
Para ideias de atividades, listas de livros, 
DVDs e muito mais, visite a página infantil 
da Biblioteca Pública de Boston em www.bpl.
org/kids
Não se esqueça de ver o que está acontecendo 
na biblioteca da sua vizinhança. Quando 
estiver lá, pergunte sobre passes gratuitos 
e com desconto para os inúmeros museus 
incríveis de Boston. Tudo o que você precisa 
saber está em www.bpl.org. E lembre-se: tudo 
na BPL é gratuito para todos.
Ainda não conseguiu encontrar o que 
está procurando? Entre em contato com a 
Biblioteca Infantil da Biblioteca Central através 
do número 617-859-2328 ou pelo link www.
bpl.org/kids.
O concurso Read Your Way to Fenway (isto é, 
Ingresse na Fenway através da leitura) para 
crianças e adolescentes com idades entre 
5 e 17 vai de 1º de julho a 1º de agosto. Os 
participantes devem ler pelo menos três livros 
e escrever sobre o favorito para concorrer a 
ingressos grátis para um jogo do Boston Red 
Sox em agosto.
www�bpl�org/branches

REGIÃO CENTRAL DE BOSTON
www�bostoncentral�com
Este site lista centenas de eventos, 
acampamentos, aulas, programas, esportes e 
atividades em Boston e nas imediações, para 
todas as idades. 

LIVROS, ETC.
Para ideias sobre livros, filmes e outros 
entretenimentos para crianças, confira 
esses sites na web. Se você não tiver um 
computador, visite sua biblioteca local. Elas 
dispõem de computadores com acesso à 
internet, disponíveis para o público. 
www�bpl�org
Listas de leitura de verão da BPS, downloads 
gratuitos de MP3, DVDs e, claro, livros
www�reading�org 
Títulos de livros recomendados por faixa 
etária
www�ala�org/alsc
Listas de livros, vídeos e sites premiados para 
crianças
www�parents-choice�org 
Comentários sobre livros, vídeos, programas 
de TV e software infantil

CUIDE DA SUA SAÚDE!
www�kohlshealthyfamilyfun�org
Diversão saudável para crianças e suas 
famílias está disponível bem na sua 
vizinhança! Este site do Hospital Infantil de 
Boston está repleto de idéias para atividades, 
culinária saudável e alimentação econômica 
(incluindo receitas simples) e muito mais. Em 
inglês e espanhol. 
Apoiado por Kohl’s Cares™. 

MASS. DCR
www�mass�gov/dcr
O Departamento de Preservação Ambiental 
e Recreação (Department of Conservation 
and Recreation - DCR) de Massachusetts 
tem piscinas, praias, campos de atletismo, 
zoológicos, ciclovias, parques de 
acampamento, campos de golfe, locais para 
vela, quadras de tênis e basquete, trilhas para 
caminhada e corrida, programas de história 
natural, pesca, observação de aves, áreas para 
piquenique, canoagem, campos de esportes 
com bola, playgrounds, teatro, shows e 
museus - tudo grátis ou a baixo preço.
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Que tal um trabalho de verão de, 
estágio, ou voluntariado?

AÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO DE BOSTON 
(ABCD - ACTION FOR BOSTON 
COMMUNITY DEVELOPMENT)
EXPLORAÇÕES DE CARREIRA
A Explorações de Carreira oferece aos jovens 
que estão fora da escola a oportunidade de 
receber treinamento em habilidades básicas 
e avançadas em áreas de carreira de alta 
demanda, como artes culinárias, cuidados 
na primeira infância e certificação da saúde 
domiciliar.
Para ������������Alunos com idades entre 16 e 24, 

que não estejam frequentando a 
escola

Localização �Boston
Contato ������Jessica Rosario, 617-348-6546, 

jessica.rosario@bostonabcd.org
Matrícula ����Os alunos se matriculam no 

departamento de Serviços Juvenis 
da ABCD em 178 Tremont Street, 
1st floor. Os alunos podem iniciar 
o processo ligando para 617-348-
6548 ou fazendo uma visita. Os 
alunos preenchem um formulário 
de matrícula no programa, bem 
como dados sobre sua renda 
domiciliar.

Website ������bostonabcd.org
SUMMERWORKS
A ABCD SummerWorks é mais que um 
trabalho de verão. Os participantes recebem 
orientação, preparação para o trabalho e 
treinamento em habilidades para a vida a fim 
de aprender sobre elaboração de currículos, 
educação financeira, resolução de conflitos e 
etiqueta no local de trabalho.
Para ������������  idades entre 14 a 21 anos
Localização �Boston
Datas ����������De 1º de julho a 16 de agosto
Contato ������Jessica Rosario, 617-348-6546, 

jessica.rosario@bostonabcd.org
Matrícula ����Para se candidatar a um 

trabalho de verão, visite www.
summerworks.net

Website ������bostonabcd.org
INICIATIVA PROTETORES DO FUTURO
Os participantes da Iniciativa Protetores do 
Futuro podem ganhar salário e experiência 
profissional ao mesmo tempo em que 
se preparam para uma carreira nas áreas 
de aplicação da lei, governo, combate a 
incêndios ou na indústria médica.
Para ������������Alunos entre 16 e 21 anos de 

idade, que estejam nas séries 
11ª a 12ª; os jovens ainda devem 
atender aos requisitos de renda e 
residência.

Localização �Boston
Datas ����������De hoje até 30 de agosto
Contato ������Jessica Rosario, 617-348-6546, 

jessica.rosario@bostonabcd.org
Matrícula ����Os alunos se matriculam no 

departamento de Serviços Juvenis 
da ABCD em 178 Tremont Street, 
1st floor. Os alunos podem iniciar 
o processo ligando para 617-348-
6548 ou fazendo uma visita. Os 
alunos preenchem um formulário 
de matrícula no programa, bem 
como dados sobre sua renda 
domiciliar.

Website ������bostonabcd.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
EMPREGO E LIDERANÇA JUVENIS DE 
VERÃO DA ACEDONE
Durante o programa de verão de seis 
semanas, os adolescentes da ACEDONE se 
concentram na exploração de liderança e no 
engajamento cívico dois dias por semana, 
enquanto os outros três dias por semana eles 
demonstram sua liderança através de uma 
experiência de trabalho com ajuda de custo 
(9ª e 10ª série) ou com salário (11ª e 12ª 
séries), seja no Programa de Valorização da 

ACEDONE ou com um dos nossos parceiros 
comunitários
Para ������������9ª a 12ª série, Africanos 

(somalianos, etíopes, sudaneses, 
senegalenses, guineenses

Localização �Boston
Datas ����������De 8 de julho a 16 de agosto
Horário �������08h30 – 03h30 
Custo ����������Gratuito
Contato ������Hawa Yusuf, 617-412-6845,  

hawa.yusuf@acedone.org
Matrícula ����Preencha o formulário de 

matrícula encontrado no site web.
Website ������acedoneboston.org

ACAMPAMENTO DE VERÃO 
AGASSIZ VILLAGE 
ESTÁGIO PARA TREINAMENTO, 
FORMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 
PESSOAL (INSTEP)
O INSTEP é um programa de estágio gratuito 
de 4 semanas, para um grupo seleto de 
adolescentes com idades entre 15 e 17, 
que buscam o desenvolvimento prático das 
habilidades de liderança e um possível futuro 
emprego com a Agassiz.
Para ������������9ª a 12ª série
Localização �Polônia, ME
Transporte ��Sim
Datas ����������8 de julho a 16 de agosto (sessões 

de 4 semanas)
Horário �������Acampamento de verão durante a 

noite.
Custo ����������Sem taxa de ensino
Contato ������Thomas Semeta, 781-860-0200, 

tsemeta@agassizvillage.org
Matrícula ����Processo formal de matrícula e 

entrevista.  Entre em contato com 
Thomas para obter mais detalhes.

Website ������www.agassizvillage.org

APRENDIZAGEM DE APRENDIZ
ESTÁGIO DE VERÃO NA CIDADE
O Estágio de Verão na Cidade é um programa 
de estágio remunerado para estimular 
as meninas do nono ano que estão em 
ascensão a explorar oportunidades de 
carreira em Boston ao mesmo tempo em que 
desenvolvem suas habilidades de preparação 
para o trabalho, sonhos e planos futuros.
Para ������������8ª série. As meninas matriculadas 

em escolas parceiras da 
Apprentice Learning e outras 
Escolas Públicas de Boston têm 
preferência.

Localização �Urban College, 2 Boylston Street
Transporte ��Passe MBTA de estudante
Datas ����������De 8 de julho a 19 de agosto 
Horário �������SEG-TER-SEX 09h00-01h00; W-Th 

9:00-3:00 
Custo ����������Taxa de cadastro de US$ 30
Salário ��������US$ 75 por semana
Contato ������Helen Russell, 617-221-3912, 

info@apprenticelearning.org
Matrícula ����Trata-se de um programa 

altamente concorrido! Preencha 
e envie um formulário de 
matrícula. As entrevistas podem 
ser agendadas por telefone 
ou pessoalmente no caso 
de meninas que não estão 
matriculadas em nossas escolas 
parceiras. Envie um e-mail para 
info@apprenticelearning.org para 
receber o formulário de matrícula.

Website ������apprenticelearning.org     

ARTISTS FOR HUMANITY, INC. 
PROGRAMA ARTISTS FOR HUMANITY
A Youth Arts Enterprise emprega centenas 
de adolescentes de Boston todos os anos 
durante os horários em que eles estão fora 
da escola. A AFH coloca os adolescentes com 
pouca ou nenhuma experiência, por um 
longo período, para trabalhar em parceria 
com artistas e designers profissionais. Os 
jovens se envolvem em aprendizagens 
comissionadas, baseadas em projetos em 
Pinturas/Murais, Mídias Digitais, Fotografia, 
Design 3D, Vídeo e Web Design.
Para ������������9ª a 12ª série

Localização �Boston
Datas ����������De hoje até 30 de agosto
Contato ������Gwendolyn Walker, 617-268-

7620, gwalker@afhboston.org
Matrícula ����A AFH organiza Dias de Visitação 

na primeira e terceira terça-
feira de cada mês, às 16h. Os 
adolescentes podem participar 
do dia de visitação, depois 
preencher a candidatura de 
emprego on-line. Os adolescentes 
são convidados para entrevista 
e orientação. Não requer 
experiência prévia.

Website ������www.afhboston.org

CENTRO COMUNITÁRIO LEAHY 
HOLLORAN DOS BCYF 
JUVENTUDE ORGANIZADA PARA 
OPORTUNIDADES DE LIDERANÇA
A Juventude Organizada para Oportunidades 
de Liderança foi concebida para oferecer 
aos jovens qualificados uma oportunidade 
de se prepararem para postos de trabalho e 
promover uma valorização do engajamento 
cívico.
Para ������������7ª a 9ª série, residentes em 

Boston com idade entre 13 e 14 
anos

Localização �1 Worrell Street, Dorchester
Datas ����������De 9 de julho a 15 de agosto
Horário �������11h00 - 03h00
Custo ����������N/A
Contato ������Kaitlin Miller, 617-635-5150, 

kaitlin.miller@boston.gov
Matrícula ����Conclua o processo de inscrição, 

que envolve um formulário de 
matrícula, um formulário de 
referência e uma entrevista. Os 
formulários de inscrição são 
disponibilizados em abril, e as 
entrevistas são realizadas em 
maio.

Website ������www.boston.gov/departments/
boston-centers-youth-families/
bcyf-leahyholloran

O PROGRAMA DE 
ENGAJAMENTO E EMPREGO DE 
JOVENS (YEE) DA BCYF
PREPARA OS JOVENS ADULTOS DE 
BOSTON PARA O FUTURO
O YEE trabalha com uma rede de 
organizações comunitárias e empresas  
para oferecer oportunidades valiosas aos 
adolescentes de Boston.
Para ������������Alunos das BPS
Data limite �30 de março
Matrícula ���� Inscreva-se através do SucessLink 

(mais informações na página 16)
Website ������https://www.boston.gov/

departments/boston-centers-
youth-families/mayors-
youth-council#-2019-council-
information       

CENTRO COMUNITÁRIO BIRD 
STREET
OPORTUNIDADES DE EMPREGO PARA 
JOVENS
O Centro Comunitário Bird Street, em 
Dorchester, oferece empregos de meio 
período e de verão para jovens a partir de 13 
anos de idade que demonstram potencial 
e levam seus empregos a sério.  Todos 
os funcionários jovens devem concordar 
em participar de atividades de suporte 
acadêmico, incluindo preparação para MCAS/
SAT, tutoria em grupo, tutoria individual e 
grupo de poesia de quatro horas por semana.
CONSELHEIROS JUNIORES PARA 
REFÚGIOS DE VERÃO
Jovens residentes em Boston que são 
cadastrados na Linha de Auxílio BYF/DYEE; 
preferência por jovens com experiência em 
acampamentos e em trabalho com crianças
Para:����������� Idades entre 16 e18 anos 
Localização �Hale Reservation, Westwood e 

passeios externos

Transporte ��Fornecido de/para o
Centro Comunitário Bird Street
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto, 

mais uma semana de orientação.
Horário �������07h30 - 05h45
Data limite .. 20 de março
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

Ramal 25, dwoodson@birdstreet.
org 

Website ������www.birdstreet.org
PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO 
EM ARTES
Como um empreendedor de artes de Bird 
St., você se compromete com sete semanas 
de estudos de verão, durante as quais 
aprenderá a criar um plano de negócios, 
projetar e desenvolver um produto, além 
de comercializar e vender o produto. 
Adquira valiosas habilidades de negócios 
e autoconfiança - e ganhe uma ajuda de 
custo. As opções são dança feminina, design 
de moda feminina e moldagem de vidro 
masculina. Todos os empreendedores 
em artes também participam duas noites 
por semana durante o ano letivo. Você só 
pode escolher uma opção no Programa de 
Empreendedorismo 
Para ������������  idades entre 13 a 18 anos 
Localização �Centro Comunitário Bird Street
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto
Horário �������De segunda a quinta, 10h00 - 

03h00 
Data limite .. 1º de maio. contratos de pais e 

participantes necessários
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ramal. 25, dwoodson@birdstreet.
org

Website ������www.birdstreet.org
SUPORTE ADMINISTRATIVO
Por meio desse programa, os adolescentes 
apoiam a Bird Street realizando tarefas 
administrativas, como recepção/atendimento, 
documentação do programa e manutenção 
de registros.
Para ������������Alunos com idades entre 15 

e 18 e boas habilidades em 
informática

Localização �Centro Comunitário Bird Street
Datas ����������De 1º de julho a 23 de agosto
Horário �������De segunda a quinta, 10h00 - 

03h00 
Data limite �20 de março
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ramal. 25, dwoodson@birdstreet.
org

Website ������www.birdstreet.org
ASSISTENTES DO PROGRAMA 
NOTURNO 
Os jovens apoiarão as atividades do 
programa noturno e ajudarão no 
planejamento da Festa de Gala de Fim de 
Verão da Bird Street.
Para ������������  idades entre 15 a 18 anos
Localização �Centro Comunitário Bird Street
Datas ����������De 25 de junho a 24 de agosto
Horário �������De segunda a quinta, 03h00-

07h00
Data limite �1º de maio.
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ramal. 25, dwoodson@birdstreet.
org

Website ������www.birdstreet.org
CONEXÕES COM A FACULDADE
Experimente um verão repleto de educação 
e desenvolvimento profissional como parte 
do programa Conexões com a Faculdade. 
O programa oferece aos alunos do ensino 
médio a chance de fazer um curso de 
introdução de segunda a quinta-feira pela 
manhã, durante 6 semanas. Os alunos são 
colocados dentro de estágios com foco em 
áreas como política, organização comunitária, 
negócios e saúde. Os alunos também 
recebem treinamento frequente de liderança 
e desenvolvimento profissional, a fim de 
torná-los mais atrativos no que diz respeito 
à busca pelo ensino superior, bem como 
para oportunidades de emprego em período 
integral. 
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Outros 
trabalhos

Trabalho de, Estágio, ou Voluntariado (cont.)
Para ������������  idades entre 15 a 18 anos
Horário �������De segunda a quinta, 10h00 - 

03h00 
Data limite .. 1º de maio. 
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ramal. 25, dwoodson@birdstreet.
org

Website ������www.birdstreet.org

BOSTON CARES
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA 
JOVENS E ADOLESCENTES
O Boston Cares envolve jovens e suas famílias 
em atividades de voluntariado altamente 
relevantes e orientadas para a equipe, 
bem como em oportunidades de serviço 
de construção de liderança que promovem 
parcerias entre jovens e adultos como um 
recurso no desenvolvimento comunitário.
O Boston Cares oferece aos jovens inúmeras 
oportunidades de atuar através de seus projetos 
mensais do GoCreate, clubes de serviços, 
programa de calendário com mais de 200 
projetos por mês e projetos de design próprio.
Para ������������Alunos com idades entre 13 e 17 

e suas respectivas famílias
Datas ����������Continuamente
Localização �Em toda a região metropolitana 

de Boston
Custo ����������Este é um trabalho voluntário; 

Taxa de cadastro de US$ 15 por 
aluno

Data limite �Continuamente
Contato ������617-422-0910 ramal 208, youth@

bostoncares.org
Website ������www.bostoncares.org 

CIDADE DE BOSTON
CONSELHO DE JOVENS DO PREFEITO
Está pronto para ser um tomador de decisões? 
O conselho auxilia o prefeito Walsh e os 
membros de sua administração sobre políticas 
e programação. O conselho também lidera o 
movimento Os Jovens Encabeçam a Mudança: 
um processo de orçamento participativo que 
envolve a comunidade na forma como a cidade 
gasta US$ 1.000.000 de seu orçamento.
Para ������������Alunos residentes de Boston em 

idade escolar
Datas ����������O ano todo
Localização �As reuniões acontecem na 

prefeitura de Boston e a 
divulgação alcança toda a cidade

Horário �������Os membros dedicam de 8 a 13 
horas por mês para reuniões, 
eventos, projetos e divulgação.

Pagamento �Os participantes ganham horas de 
voluntariado

Data limite �31 de maio.
Contato ������Francesco Tena, 617-635-1389, 

youthcouncil@boston.gov
Website ������www.boston.gov/health-and-

human-services/mayors-youth-
council

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
PROGRAMA INSTRUTOR EM 
TREINAMENTO
O programa Instrutor em Treinamento (IITs 
- Instructor-in-Training) é um programa de 
treinamento para emprego de verão com 
duração de 7 semanas. Neste programa, os 
IITs fazem a transição de aluno para instrutor, 
desenvolvendo habilidades para ensinar, 
liderar e inspirar a próxima geração de crianças 
corajosas.
Para ������������9ª a 12ª série, alunos da região 

metropolitana de Boston com 
experiência em navegação, 
interessados em se tornar 
instrutor e modelo para seus 
colegas mais jovens.

Localização �1 First Ave., Charlestown Navy 
Yard

Datas ����������De 24 de junho a 12 de agosto 
Horário �������08h15 - 04h00
Pagamento �US$ 12 por hora
Contato ������Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org 
Matrícula ����Os candidatos enviam um 

currículo, passam por uma 
entrevista e fazem uma verificação 
de navegação antes de serem 
selecionados para o programa.

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

PROJETO ALIMENTAÇÃO
SEED CREW
A Seed Crew contrata jovens do ensino médio 
para trabalhar em nossas fazendas urbanas 

e suburbanas em Lincoln, Boston, e na Costa 
Norte. Durante o verão, os jovens trabalham 
juntos para cultivar hortaliças de maneira 
sustentável e distribuir milhares de quilos de 
produtos enquanto desenvolvem importantes 
habilidades de liderança, trabalho em equipe, 
diversidade e participação cívica. Depois de 
trabalhar em nossas fazendas todas as manhãs, 
os jovens da Seed Crew passam muitas tardes 
participando de workshops que abordam uma 
série de questões, como agricultura sustentável, 
acesso a alimentos, justiça social ou momentos 
de reflexão. Eles também passam um dia por 
semana em uma organização local de combate 
à fome preparando e servindo os produtos que 
cultivaram. 
Para ������������  idades entre 14 a 17 anos
Localização �A vizinhança de Dudley, em 

Boston; também Lynn e a Costa 
Norte; todas as localizações 
acessíveis pela MBTA

Datas ����������De 1º de julho a 16 de agosto
Horário �������09h00 - 04h00
Pagamento �Ajuda de custos de US$ 275 

por semana + horas de serviços 
comunitários e um passe de trem

Contato ������seedcrew@thefoodproject.org, 
781-259-8621 R 29

Website ������ thefoodproject.org/syp 

GRUB STREET
SOCIEDADE DE ADOLESCENTES DE 
VERÃO
A Sociedade de Adolescentes de Verão é 
um programa intensivo de redação criativa 
com duração de três semanas para jovens 
escritores. Através de aulas, wokshops 
e leituras, os alunos produzirão novos 
trabalhos, aprenderão sobre o ofício da 
escrita e obterão conhecimentos sobre o 
mundo da escrita/publicação.
Para ������������8ª a 11ª séries, somente 20 

alunos escolhidos
Localização �162 Boylston St., Boston
Datas ����������De 8 de julho a -26 de julho
Pagamento �Ajuda de custo de US$ 625 ao 

concluir o programa + passe de 
trem, se necessário. Inclui lanches 
e almoço.

Data limite �1º de março
Contato ������ren@grubstreet.org, 617-695-

0075
Website ������grubstreet.org/programs/for-

teens/summer-fellowship/

SERVIÇOS JUDAICOS 
VOCACIONAIS 
PROGRAMA DE TRANSIÇÃO PARA O 
TRABALHO
O programa de Transição para o Trabalho 
oferece um extenso programa de 
treinamento e estágio para capacitar jovens 
adultos com deficiências a desenvolver as 
habilidades necessárias para conseguir 
um emprego, e colocá-los em empregos 
que proporcionem ganhos e um senso de 
propósito em suas vidas.
Para ������������11ª a 12ª série, alunos com 

deficiências, próximos da 
transição do ensino médio, que 
buscam vagas em empregos 
tradicionais competitivos. É 
necessário que não dependa de 
suporte individual para participar 
do treinamento

Localização �75 Federal Street, 3rd Floor, 
Boston 

Datas ����������De 27 de junho a 23 de agosto
Contato ������Micah Fleisig, 617-399-3314, 

mfleisig@jvs-boston.org
Matrícula ����Entre em contato com Micah 
Website ������www.jvs-boston.org

MEDICINE WHEEL PRODUCTIONS
ESTAGIÁRIOS DE ARTES PÚBLICAS
A Medicine Wheel é uma organização pública 
de artes do Sul de Boston que oferece aulas, 
envolvimento comunitário e programas para 
jovens. No verão, os alunos trabalham 25 
horas por semana, durante 8 semanas, em 
diversos projetos individuais e em grupo, 
como parte dos principais projetos de artes 
públicas da Medicine Wheel. Durante o ano 
letivo, os participantes trabalham até 15 
horas por semana. Todos os participantes 
recebem treinamento profissionalizante, 
gerenciamento de casos e orientação, além 
das habilidades práticas em artes que eles 

adquirem.
Para ������������Alunos com idades entre 14 e 

25 que são indicados pela DYS 
ou pela ABCD, ou cadastrados no 
DYEE SuccessLink da cidade de 
Boston

Localização �110 K St., 2nd floor, Sul de Boston
Datas ����������De julho a agosto e depois da 

escola, de outubro a maio
Horário �������Verão: 10h00-04h00 

Ano letivo: 03:00-7:00
Pagamento �Os estagiários são pagos 

através da DYEE ou da ABCD 
SummerWorks

Contato ������617-268-6700 ou 617-894-3171 
tdoran@mwproductions.org

Website ������medicinewheelproductions.org

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
EXTERNA DE THOMPSON ISLAND
DEFENSORES DA ECOLOGIA
O Centro de Educação Externa de Thompson 
Island proporciona experiência profissional 
no setor de empregos ecológicos aos jovens 
de Boston com 15 a 18 anos de idade.  Os 
Defensores da Ecologia se concentram no 
desenvolvimento de habilidades pessoais 
e profissionais por meio de um currículo 
de 3 anos que inclui ciência ambiental e 
administração, gestão de recursos naturais e 
instalações e ensino ao ar livre. 
Para ������������ Idades 15 a 18 (progressão de 3 

anos, se desejado)
Localização �Balsa do sul de Boston para 

Thompson Island todo os dias
Datas ����������De 2 de julho a 9 de agosto
Horário �������De terça a sexta-feira 08h00- 

05h00 
Custo ����������US$ 12 por hora
Data limite �30 de março
Contato ������Jay Esty, jesty@thompsonisland.

org, 617-830-5136
Inscrição �����On-line
Website ������www.thompsonisland.org       

THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION 
CORPS
O Programa Trustees Youth Conservation 
Corps visa oferecer aos jovens emprego 
sazonal remunerado e de alta qualidade, 
bem como oportunidades educacionais.  O 
programa foi projetado para proporcionar 
aos jovens experiência em uma série de 
atividades de preservação ambiental e 
baseadas na agricultura, e inspirá-los a se 
tornarem líderes em suas comunidades 
locais por toda a vida.
Para ������������9ª a 12ª série, residentes em 

Boston com idade entre 15 e 18 
anos

Localização �Locais de trabalho no Leste de 
Boston e em Mattapan

Datas ����������De 1º de julho a 16 de agosto
Horário �������25 horas por semana
Data limite �31 de março no SuccessLink
Pagamento �US$ 12 por hora
Contato ������Kristen Swanberg, 617-542-

7696 ramal. 2022, kswanberg@
thetrustees.org

Matrícula ����Cadastre-se primeiro no 
SuccessLink em youth.boston.
gov e solicite trabalho na Boston 
Youth Conservation Corp. A The 
Trustees entrará em contato com 
os alunos.  Envie e-mail para 
bostonycc@thetrustees.org para 
tirar suas dúvidas.

Website ������www.thetrustees.org  

WRITEBOSTON 
JORNALISMO DE VERÃO TEENS IN 
PRINT
Instituto de Jornalismo Estudantil intensivo 
de seis semanas. Os alunos aprendem os 
fundamentos do jornalismo e veem seus 
textos publicados no jornal Teens in Print, 
distribuído nas escolas de ensino médio, 
bibliotecas e centros comunitários das BPS. 
Os alunos têm a oportunidade de receber 
pagamentos em dinheiro ou horas de 
voluntariado.
Para ������������8ª a 12ª série
Localização �120 Boylston Street, Boston
Transporte ��Sim
Datas ����������De 10 de julho a 19 de agosto
Horário �������08h:30 - 02h00
Custo ����������Gratuito, podendo incluir uma 

ajuda de custo paga aos alunos 

qualificados.
Contato ������Carla Gualdron, 617-541-2635, 

carlagualdron@writeboston.org
Matrícula ����Todos os alunos do ensino médio 

de Boston podem preencher o 
formulário de matrícula on-line 
do programa. Todos os alunos 
são convidados para uma breve 
entrevista a fim de discutir seus 
interesses e objetivos com relação 
ao programa. Este processo 
começa em ABRIL e as seleções 
são finalizadas até o final de 
JUNHO.  

Website ������www.writeboston.org 

YOUTHBUILD BOSTON, INC. 
DESIGNERY
Programa de arquitetura e design para 
adolescentes do ensino médio. Envolva-se 
em atividades individuais e em equipe 
em projetos de design da vida real para a 
comunidade e ganhe uma ajuda de custo.
Para ������������9ª a 12ª série, idade entre 14 e 18 

anos
Localização �1884 Tremont Street, Boston
Datas ����������De hoje até 23 de agosto
Horário �������10h00 - 04h30
Salário ��������Designers estagiários recebem 

uma ajuda de custo que lhes é 
paga a cada 2 semanas.

Contato ������Alex Ho, 617-606-9619, aho@
ybboston.org

Matrícula ����Envie o formulário de 
matrícula on-line em www.
youthbuildboston.org.  

Website ������youthbuildboston.org/

AMERICORPS NATIONAL 
CIVILIAN COMMUNITY CORPS
Está em busca de um trabalho através do qual 
você possa servir a comunidade de forma 
relevante? Se você tem mais de 18 anos de 
idade, a National Civilian Community Corps 
(NCCC) pode ser a escolha certa para você. 
Como membro de uma equipe da NCCC, 
você mora fora de casa enquanto trabalha 
em projetos ambientais e outras atividades 
de ensino, segurança pública, socorro em 
catástrofes e outros trabalhos importantes. 
Este é um compromisso de 10 meses - não 
um trabalho de verão - e os membros devem 
cumprir 1.700 horas de serviços comunitários. 
Mas os benefícios são excelentes. A NCCC 
oferece treinamentos, moradia, refeições, 
cobertura médica, cuidados infantis e 
uniformes para jovens adultos com idades entre 
18 e 24, que sejam cidadãos ou residentes 
permanentes dos EUA. Os membros passam a 
residir nos campi da NCCC em Sacramento, CA; 
Charleston, SC; Aurora, CO; Perry Point, MD; 
Vicksburg, MS; e Vinton, IA. Por seu serviço, 
eles ganham uma ajuda de custo e também 
um prêmio de ensino para a faculdade, a pós-
graduação ou programas de treinamento.
Para ������������Qualquer indivíduo com idade 

entre 18 e 24, comprometido com 
serviços comunitários

Localização �Diferentes campi em cinco 
estados

Datas ����������Ciclos de 10 meses, iniciando em 
julho ou outubro

Pagamento �Você receberá uma ajuda de custo 
para despesas de moradia, mais 
um prêmio de educação

Data limite �Admissão de 1º de abril a 1º de 
julho; 

Admissão de 1º de julho para outubro;a 
seleção é contínua, então 
inscreva-se o quanto antes

Contato ������1-800-942-2677 ou por 
formulário Web, questions.
nationalservice.gov

Website ������www.nationalservice.gov/
programs/americorps/americorps-
nccc 

CITY YEAR
O City Year é um programa de PERÍODO 
INTEGRAL cuja missão é ajudar os alunos 
a atingir seu pleno potencial e aumentar 
significativamente a taxa de conclusão do 
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Trabalho de, Estágio, ou Voluntariado (cont.)
ensino médio do país. Esta é uma oportunidade 
para os jovens com 17 a 24 anos de idade de 
trabalharem durante 11 meses com alunos 
de uma escola de ensino fundamental ou de 
ensino médio em Boston (ou em outras 25 
cidades dos EUA) atuando como tutor, mentor 
e modelo a ser seguido. A rotina diária de um 
membro do City Year AmeriCorps é orientar 
os alunos que correm o risco de abandonar o 
ensino médio, conduzir programas depois da 
escola e auxiliar os professores na sala de aula. 
Se for aceito, o aluno receberá uma ajuda de 
custo quinzenal, além de seguro de saúde 
básico, passe MBTA e um prêmio Segal 
Education no valor de US$ 5.920 ao concluir o 
programa. Os alunos do City Year também são 
elegíveis para bolsas de estudo com descontos 
de 25% a 100% da taxa de ensino nas mais de 
190 faculdades e universidades participantes.
O City Year recomenda que você converse com 
um responsável pela admissão antes de se 
inscrever.
Para ������������Alunos com idades entre 17 e 24, 

cidadãos dos EUA ou residentes 
legais, com diploma do ensino 
médio, universitário ou GED

Localização �O City Year Boston fica localizado 
próximo da estação de Back Bay, 

na 287 Columbus Ave.
Datas ����������De agosto de 2019 a julho de 

2020
Horário �������De segunda a sexta, + de 45 

horas
Pagamento �Os participantes recebem uma 

ajuda de custo quinzenal de US$ 
629 e seguro saúde

Contato ������Departamento de 
admissão - 617-927-2400, 
NortheastRecruitment@cityyear.
org

Website ������CityYear.org 

JOB CORPS
O Job Corps é o maior programa de capacitação 
e educação técnica profissional do país para 
jovens do país.entre 16 e 24 anos. Os alunos 

O verão é um excelente momento para aprender sobre carreiras e faculdades, e Boston possui lugares ótimos (e com ar condicionado) para fazer 
exatamente isso: Centros de Planejamento Universitário da Assistência Estudantil Americana (American Student Assistance - ASA) na Biblioteca Pública 
de Boston em Copley Square e em muitos bairros. Eles têm tudo o que você precisa para tomar decisões sobre carreira e faculdade: informações sobre 
milhares de faculdades, universidades e programas técnicos/profissionais; aconselhamento sobre como escolher uma escola e pagar por ela; auxílio no 
preenchimento de formulários de admissão e ajuda financeira; sistemas informatizados de pesquisa de faculdade, carreira e bolsas de estudos; e muito 
mais. A ajuda está disponível em vários idiomas. E é tudo de graça.  Visite o site deles para ter acesso a toneladas de recursos.
Se frequenta as Escolas Públicas de Boston, você é qualificado para ajuda financeira e inúmeras bolsas de estudos. Casa escola de ensino médio da BPS 
possui um conselheiro da uAspire que pode ajudá-lo a encontrar financiamento para a faculdade. Entre em contato com a uAspire pelo número 617-778-
7195, ou visite o site deles na web: uaspire.org

Planeje-se com antecedência para a faculdade.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOSTON
700 Boylston St., Copley Square 
Carga horária de verão: 
De segunda a quinta, das 9 AM - 7:30 PM 
Sexta e sábado, das 9 AM - 5 PM
CHELSEA
Faculdade Comunitária de Bunker Hill 
175 Boylston St., Chelsea 
Segunda-feira de 11 AM - 6 PM 
Conselheiros que falam espanhol e inglês

CHINATOWN
Associação Cívica Américo-Asiática 
87 Tyler St., Boston 
Quarta-feira, das 9h da manhã ao meio dia 
e das 13h às 17h 
Conselheiros que falam chinês e inglês
DORCHESTER
Biblioteca Filial de Codman Square 
690 Washington St. Dorchester 
Ligue para agendar um horário 

LESTE DE BOSTON
Ligue para agendar um horário 
HYDE PARK
Biblioteca Filial de Hyde Park 
35 Harvard Ave., Hyde Park 
Ligue para agendar um horário 

Centros de Planejamento Universitário da ASA 617-536-0200 para entrar em contato com todos os centros     asa.org/plan 
ROXBURY
Biblioteca Filial de Egleston Square 
2044 Columbus Ave. Roxbury 
Ligue para agendar um horário 
SUL DE BOSTON
Biblioteca Filial do Sul de Boston 
646 East Broadway, Sul de Boston 
Ligue para agendar um horário

podem conquistar o diploma do ensino médio, 
uma credencial de equivalência do ensino 
médio ou créditos universitários através do 
programa Job Corps.
O Job Corps oferece treinamento técnico 
profissional em mais de 100 áreas de carreira. 
Os alunos recebem alojamento, refeições, 
cuidados básicos de saúde, ajuda de custo, 
treinamentos e preparação para uma carreira - 
tudo sem nenhum custo.
Por até 21 meses após a formatura, um 
conselheiro de transição de carreira irá ajudar 
o aluno a fazer a transição do Job Corps para o 
mundo real.
Existem 125 centros do Job Corps nos 
EUA, incluindo 3 em Massachusetts, 2 
em Connecticut, 2 em Maine, 1 em New 
Hampshire, 1 em Vermont e 1 em Rhode 
Island. Os centros de Massachusetts estão 
localizados em Devens, Grafton e Chicopee. 
Após o treinamento inicial, você pode se 
qualificar para transferência para outra unidade 
a fim de receber treinamentos avançados, 
ingressar em estágios de aprendizes ou fazer 
cursos em uma faculdade próxima.
E se você abandonou a escola ou tem uma 
deficiência física? Mesmo assim ainda pode ser 
qualificado. Não deixe de perguntar.
Para ������������ Idades entre 16 e 24, residentes 

legais ou legais dos EUA, com 
baixa renda, que se formaram ou 
abandonaram o ensino médio

Datas ����������Programa no esquema de 
internato em período integral, 
sete dias por semana, por até dois 
anos

Horário �������As aulas são de segunda a sexta, 8 
AM - 4 PM

Pagamento �Os alunos do Job Corps recebem 
como pagamento uma ajuda de 
custo

Data limite �Continuamente
Contato ������1-800-733-JOBS (5627)
Website ������www.jobcorps.gov/Home.aspx

Você ficará surpreso com o que encontrará nos 
museus de Boston - e muitos deles têm tarifas 
reduzidas para adolescentes, e horários de 
acesso gratuito. Outros têm horários especiais 
em que o museu é gratuito para todos. Você 
pode obter passes livres para muitos museus na 
biblioteca do seu bairro.

Para obter os links da web de todos os museus da região de Boston, 
acesse: museumsofboston�org

Boston Children’s Museum ..........................................................................617-426-8855
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 Museu e biblioteca ............................................................617-514-1600
John F. Kennedy - Patrimônio Histórico Nacional, Brookline  
(local de nascimento de JFK) .......................................................................617-566-7937
Larz Anderson Auto Museum ......................................................................617-522-6547
MIT Museum ...............................................................................................617-253-5927
Museum of African American History ..........................................................617-725-0022
Museum of Bad Art, Dedham ......................................................................617-325-8224
Museum of Fine Arts ...................................................................................617-267-9300
Museum of the National Center for Afro-American Artists ..........................617-442-8614
Museum of Science .....................................................................................617-723-2500
New England Aquarium ..............................................................................617-973-5200 
Peabody Museum of  Archeology  (Harvard) ...............................................617-496-1027
Trailside Museum (Blue Hills) ......................................................................617-333-0690
USS Constitution Museum ...........................................................................617-426-1812 
Waterworks Museum ..................................................................................617-277-0065

Vá para um museu.

Salve isto para o ano que vem.
Já está tarde demais para se inscrever em alguns empregos e programas de verão incríveis. Por isso, salve essas informações e comece a contatá-los no próximo outono. 

BETH ISRAEL DEACONESS 
MEDICAL CENTER SUMMER 
HEALTH CORPS
Através deste programa voluntário 
gratuito, adolescentes motivados 
com 14 a 17 anos de idade 
podem explorar várias carreiras 
enquanto ganham experiências 
valiosas no ambiente hospitalar. 
A data limite de 2019 era 31 de 
janeiro. 
bidmc�org/about-bidmc/
helping-our-community/
volunteer-services

DANA FARBER/HARVARD 
CANCER CENTER CURE 
PROGRAM
Estágio remunerado projetado 
para apresentar aos alunos com 
idades a partir de 16 anos ao 
universo de pesquisa do câncer. 
Os alunos serão colocados lado a 
lado com um mentor que conduz 
pesquisas relacionadas ao câncer. 
A data limite de 2019 era 1º de 
fevereiro.
cure�dfhcc�harvard�edu

(MS)2: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 
PARA ALUNOS DE MINORIAS
Cursos acadêmicos, além de oficinas 
de aconselhamento profissional 
e universitário. Viva na Phillips 
Academy, em Andover, por 5 
semanas nos três verões após as 
séries 9ª, 10ª e 11ª. Grátis. São 
qualificados os alunos de minorias, 
da 8ª série no outono. Inscreva-se em 
novembro para o próximo verão.
www�andover�edu/about/
outreach/ms

MIT MITES (INTRODUÇÃO DE 
MINORIAS À ENGENHARIA E 
CIÊNCIA)
Um rigoroso programa de verão 
no sistema de internato para 
aprimoramento acadêmico gratuito 
de seis semanas para jovens do 
ensino médio que estão interessados 
em estudar e explorar carreiras nas 
áreas de ciências, engenharia e 
empreendedorismo. Inscreva-se de 
novembro de 2019 a janeiro de 2020 
para o próximo verão. A data limite de 
2019 era 1º de fevereiro.
oeop�mit�edu/programs/mites

UNIVERSIDADE DE 
PRINCETON
Programa de Jornalismo de 
Verão
Programa residencial gratuito 
de 10 dias sobre jornalismo 
no campus de Princeton. Para 
alunos em ascensão da 12ª série. 
A data limite de 2019 era 15 de 
fevereiro. 
princeton�edu/sjp
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Você está planejando conseguir um emprego neste verão? Não se esqueça de que terá que obter 
uma permissão de emprego, também conhecida como “documentos de trabalho”. O primeiro passo é 
encontrar um empregador que esteja disposto a contratá-lo. Próximo….

SE VOCÊ TEM 14 OU 15:
1. Obtenha uma Cartão de Promessa de Emprego branco 

com seu orientador escolar/coordenador de apoio ao 
estudante, ou na secretaria principal da sua escola.

2. Leve este cartão ao consultório ou centro de saúde do 
seu médico e peça que ele - ou algum(a) enfermeiro(a) 
- assine e date. Caso não tenha feito avaliação física no 
último ano, marque uma consulta para fazer. Caso já 
tenha feito avaliação física em sua escola no último ano, a 
enfermeira escolar pode assinar e datar o cartão.

3. Leve este cartão para o possível empregador para que ele 
preencha, assine e date.

4. Leve o Cartão de Promessa de Emprego de volta ao seu 
orientador escolar/coordenador de apoio ao estudante 
ou à secretaria principal e solicite uma Permissão de 
Emprego. Ela também é branca, mas maior que o Cartão 
de Promessa de Emprego.

5. Preencha a Permissão de Emprego e peça ao seu pai ou 
responsável que assine no verso.

6. Depois que o seu pai ou responsável tiver assinado, leve a 
Permissão de Emprego preenchida ao seu empregador.

SE VOCÊ TEM 16 OU 17:
1. Pegue um Certificado Educacional amarelo com seu orientador 

escolar. Peça que ele preencha e assine o certificado.
2. Entregue o Certificado Educacional ao seu empregador.

DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E O VERÃO:
Você também pode obter uma Carta de Promessa de Emprego 
ou Certificado Educacional em qualquer Centro de Boas-Vindas 
das BPS ou no Escritório de Serviços de Orientação das BPS. O 
Escritório de Serviços de Orientação está localizado no edifício da 
Academia Latina de Boston, 21 Deckard Street, Suite 3, Dorchester, 
telefone 617-635-8030. Você deve vir pessoalmente e trazer 
uma das seguintes formas de identificação pessoal: certidão de 
nascimento, cartão de seguridade social, passaporte, cartão de 
residente permanente, licença de estudante, carteira de motorista, 
Massachusetts ID, cartão de saúde de Massachusetts, ou carteira de 
estudante, cartão de seguro saúde ou. Além disso, traga o nome e 
endereço completo do seu empregador. 
Horário de funcionamento durante o ano letivo: de segunda a 
sexta, das 14h às 16h.
Horário de funcionamento durante o verão: SEG-SEX, 9 AM - 3 PM

Como obter uma permissão de emprego.

youth.boston.gov
Empregos. Serviços.  

Líderes jovens. Conecte-se!
O Departamento de Engajamento e 

Emprego Juvenil é um centro de recursos 
completo para os jovens da cidade 

de Boston. Seu objetivo é atender às 
necessidades dos jovens conectando-os 
a uma série de oportunidades, recursos 
e eventos gratuitos ou de baixo custo na 

cidade.
Visite o site deles hoje mesmo!

Consiga um trabalho na ABCD SummerWorks.

Você está em busca de um trabalho de verão? Se frequenta as 
Escolas Públicas de Boston, você está com sorte. O Conselho da 
Indústria Privada de Boston (Boston Private Industry Council - PIC) 
tem encontrado excelentes empregos de verão, pós-escola e pós-
graduação para alunos do ensino médio da BPS há mais de 20 anos. 
Se você é um aluno do ensino médio em situação regular, consulte o especialista em 
carreiras do PIC da sua escola para saber mais sobre empregos, estágios, currículos e 
muito mais. O especialista em carreiras do PIC pedirá que você preencha um formulário 
de matrícula e o ajudará a obter um bom emprego de verão. Os especialistas em carreiras 
do PIC também podem ajudar com sua busca por faculdades e carreiras, ou colocá-lo em 
contato com programas alternativos, que não pertencem às BPS.
Como você pode contatar seu especialista em carreiras do PIC? 
Visite o site do PIC na web: bostonpic.org/youth/bps e acesse o link para entrar em contato 
com o especialista de carreiras do ensino médio. 
E se você não tiver um conselheiro do PIC?
O Departamento de Engajamento e Emprego Juvenil oferece uma série de oficinas e 
oportunidades para jovens a fim de ajudá-los a desenvolver as habilidades necessárias 
para conseguir e manter empregos e cumprir objetivos de carreira.

Visit youth.boston.gov

Obtenha um trabalho de 
verão do PIC.

Pegue um 
número.

ÌÌ Muitos dos programas para 
adolescentes exigem que você tenha 
o seu Número de Seguridade Social. 
Se ainda não possui o seu e tem 
menos de 18 anos de idade, você 
pode solicitar por correio, on-line ou 
pessoalmente, em uma unidade de 
Seguridade Social. 
1-800-772-1213  •  ssa.gov

ÌÌ Se tem mais que 18 anos de idade, 
você deve solicitar pessoalmente. 
Traga sua certidão de nascimento e 
alguma outra identificação, como 
uma cópia de seus registros médicos 
ou escolares. Se você é de outro país, 
traga também seu passaporte (e o 
seu “green card”, caso possua).  
1-800-772-1213  •  ssa.gov 

ÌÌ Se você é do sexo masculino e tem 
entre 18 e 25 anos de idade,  deve se 
cadastrar com o Sistema de Serviços 
Seletivos para se qualificar a inúmero 
programas de verão e a qualquer 
ajuda financeira de faculdade 
disponível. Pegue os formulários em 
qualquer agência dos correios ou 
cadastre-se on-line: mass.gov

ÌÌ Se você tem 18 anos de idade, 
obtenha um cartão de identificação 
(ID) com foto no Registro de Veículos 
Automotores. Você pode obter a 
identificação com foto, mesmo se 
não tiver carteira de motorista. mass.
gov/rmv

ÌÌ Se tiver 18 anos de idade, você deve 
se cadastrar para votar. 
cityofboston.gov/elections/vote

DYEE SuccessLink
Ao ler o Summer Stuff, você verá inúmeras vagas de emprego dizendo: “Você deve se 
cadastrar no SuccessLink para se candidatar”. Então, o que significa isso?
Como o programa de contratação de jovens da Cidade de Boston, o SuccessLink do 
Departamento de Engajamento e Emprego Juvenil (DYEE) oferece a milhares de 
adolescentes de Boston com 15 a 18 anos de idade oportunidades de emprego durante 
os meses do verão. Os participantes trabalham em uma série de empregos em agências 
comunitárias, religiosas e governamentais. Os cargos incluem assistentes administrativos, 
pintores de murais, líderes de pares e muitos mais!  Você ganhará US$ 12 por hora.  

Cadastre-se on-line: youth.boston.gov
Cadastro por telefone não permitido. As inscrições começam de meados até o final de 

fevereiro..

Tenha um excelente verão!

Você está em busca de um trabalho de verão interessante? Você 
quer ganhar dinheiro e aprender algumas habilidades bastante 
úteis? Se você tem entre 14 e 21 anos de idade e vive em Boston, 
a SummerWorks pode ser exatamente o que está procurando.
Há mais de 45 anos, a ABCD oferece trabalhos de verão para 
jovens em toda a cidade de Boston. Nos últimos três verões, 
a SummerWorks forneceu mais de 5.000 empregos de verão 
em mais de 500 locais de trabalho parceiros em toda a cidade. 
Confira o site deles na web para obter o formulário de matrícula 
on-line para trabalho da SummerWorks 2015, além de instruções 
adicionais, documentos necessários e uma lista dos escritórios da 
ABCD na vizinhança. 
Para ������������Alunos residentes de Boston, com renda qualificada e 

idades entre 14 e 21
Localização �Em toda a região de Boston
Datas ����������De 5 de julho a 16 de agosto
Pagamento �US$ 12 por hora
Data limite �A inscrição on-line encontra-se aberta no momento; o 

formulário precisa ser preenchido até o dia 31 de maio 
Contato ������www.summerworks.net (inscrição on-line) ou 617-48-

6548

Asian American Civic Association  ..................................... 617.426.9494 

Citywide Boston Hispanic Center (Jamaica Plain) ............. 617.506.7917

Allston/Brighton NOC ....................................................... 617.903.3640 

Dorchester NSC ................................................................. 617.426.9494 

Roxbury/North Dorchester NSC  ....................................... 617.442.5900 

East Boston APAC ............................................................. 617.567.8857 

Jamaica Plain APAC  ......................................................... 617.522.4250 

John F. Kennedy FSC (Charlestown) .................................  617.241.8866 

Mattapan FSC ................................................................... 617.298.2045 

North End/West End NSC  ................................................. 617.523.8125 

Parker Hill/Fenway NSC ...................................................  617.445.6000 

South Boston Action Center ............................................. 617.269.5160 

South End NSC ................................................................. 617.267.7400 

South Side Head Start ...................................................... 617.327.1152

Ìf Se você não possui um Código de Seguridade Social, visite ssa.gov ou ligue para 800-772-1213.

Ìf Se você é do sexo masculino e completará 18 anos de idade até 1º de julho, cadastre-se imediatamente para o 
Serviço Seletivo em qualquer agência dos correios.

Ìf Se precisar de ajuda com alguma dessas coisas, ligue para sua APAC ou NSC local, listada neste documento.


