
O bom e velho verão... Fevereiro de 2020
Portuguese

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!

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 ao programa 
e a equipe do acampamento:
• O acampamento ou programa é credenciado ou licenciado? Se sim, por quem? 

Se não, por que não?
• Que treinamento os funcionários do acampamento recebem sobre segurança, 

supervisão, aconselhamento, solução de problemas e outros problemas 
pertinentes ao trabalho com crianças pequenas e jovens?

• 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?

PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON
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ACHIEVE 
O Achieve é um programa educacional gratuito, que atende crianças de baixa renda e em idade escolar de Boston. Proporciona aprimoramento 
acadêmico e social por meio de um programa de verão exigente e envolvente,  além de aulas e apoio contínuos, o Achieve busca aumentar as 
habilidades acadêmicas, a motivação e a autoconfiança de nossos alunos e colocá-los no caminho certo para a faculdade.
Para ��������������������6º-12º ano 
Local �������������������Noble and Greenough School, 10 Campus Drive, Dedham
Datas ������������������24 de junho - 5 de agosto
Horário ���������������08:30-15:30 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Nora Dowley-Liebowitz, achieve@nobles.edu, 781-320-7125
Inscrição �������������Os alunos do Achieve são recrutados durante o 6º ano. Os alunos e as famílias devem preencher uma inscrição (com prazo em março) e serem 

submetidos a uma entrevista com o Diretor do Achieve.
Site ���������������������www.theachieveprogram.org

AFRICAN COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT OF NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
ACEDONE SUMMER ACADEMIC AND ENRICHMENT
O ACEDONE Summer Academic Enrichment (SAEP) foi desenvolvido com base em uma pesquisa que afirma que o engajamento acadêmico de verão 
reduz as disparidades de desempenho entre os alunos de baixa renda e seus colegas. O programa tem atendido alunos da comunidade da África 
Oriental por 14 ano, e tornou-se uma parte adorada dos verões de nossos alunos.
Para ��������������������1º-8º ano 
Local �������������������Hennigan School 200 Heath St, Jamaica Plain
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-15:15 
Contato ��������������Zeena Mohamed, zeena.mohamed@acedone.org, 857-225-8123
Inscrição �������������Preencha o formulário de inscrição. Os pais são incentivados a visitar o programa e a conhecer a equipe responsável pelas crianças.
Site ���������������������acedoneboston.org 

ALLIANCE FOR INCLUSION AND PREVENTION SUMMER SPOT SUMMER LEARNING PROGRAM
O Summer Spot é um programa de aprendizado de verão de dia inteiro na Frederick School para alunos do ensino fundamental II que foram indicados 
por seus professores e assistentes sociais da escola para receberem apoio acadêmico, emocional e social adicional. O Summer Spot tem um foco duplo 
de desenvolvimento acadêmico e de habilidades de SEL.
Para ��������������������6º-8º ano 
Local �������������������270 Columbia Road, Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-15:30 
Contato ��������������Susan Lovett, slovett@aipinc.org, 617-778-4023
Inscrição �������������Os pais/responsáveis devem preencher o pacote de inscrição do Summer Spot, disponível na Frederick School em maio e junho, e devolver os 

pacotes preenchidos na Diretoria da Frederick School.
Site ���������������������www.aipinc.org

BOSTON CHINATOWN NEIGHBORHOOD CENTER RED OAK SUMMER PROGRAM
Oferece programação de verão em um ambiente multicultural e bilíngue. 
Para ��������������������Alunos de 5 a 13 ano, predominantemente Aprendizes de Inglês.   
Local �������������������885 Washington Street, Boston
Datas ������������������29 de junho - 21 de agosto
Horário ���������������08:30-18:00 
Taxas ������������������Sim, escala de preços. 
Contato ��������������Shaina Lu, Shaina.Lu@bcnc.net, 617-635-5129 x1069
Inscrição �������������A inscrição é feita através de uma consulta com Kathy Choi, Especialista em admissão. Ligue para o número 617-635-5129 x1069 para obter 

mais informações.
Site ���������������������www.bcnc.net

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.
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
BOSTON DEBATE LEAGUE DEBATE CAMP
GRATUITO - Debate Camp fornece uma excelente oportunidade para os alunos passarem o verão envolvidos em debates, para desenvolverem suas 
habilidades de falar em público e de liderança e para aprenderem sobre o tópico de Debate de políticas do próximo ano. Acreditamos que Camp é 
fundamental para o crescimento dos alunos como questionadores.
Para ��������������������6º-12º ano 
Local �������������������A ser anunciado, Boston
Datas ������������������13 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-16:00 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Marisa Suescun, marisa@bostondebate.org, 917-270-2718
Inscrição �������������Inscreva-se pelo formulário goo.gl/forms/lWiIgpodRBHIqy0o1
Site ���������������������www.bostondebate.org

BOSTON SCORES SUMMER LEARNING ACADEMY
Fornecemos um ambiente seguro, divertido e ativo, no qual, os alunos podem trabalhar para minimizar a perda do aprendizado durante o verão, 
desenvolver novas habilidades, desenvolver a autoestima e fazer amizades duradouras.
Para ��������������������K2-12º ano 
Local �������������������312 Border Street, East Boston and 77 Lawrence Avenue, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30 - 14:30 
Contato ��������������Ivelisse Mendoza, ivelisse@bostonscores.org, 617-553-4705
Inscrição �������������Os alunos são selecionados com base em uma combinação de recomendações dos professores, conselheiro escolar e direção escolar, 

interesse individual da família e participação da Boston Scores.
Site ���������������������www.bostonscores.org

BOSTON’S HIGHER GROUND SURROUND-CARE COALITION SUMMER LEARNING ACADEMY
O programa Boston’s Higher Ground é de 5 semanas e oferece apoio educacional e socioemocional. O programa inclui aprendizado estruturado na 
Higginson School, passeios locais de meio dia e excursões semanais à Thompson Island.
Para ��������������������K0-8º ano  
Local �������������������384 Warren St, 3rd Fl, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Mossik Hacobian, mossik@higherground-boston.org, 617-652-8014 x302
Inscrição �������������Os alunos são recrutados nas escolas-alvo.
Site ���������������������www.higherground-boston.org

BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON HENNIGAN CLUB
O Hennigan Club fornecerá aulas de ensino de ELA e Matemática pela manhã e atividades de aprimoramento à tarde. Os alunos participarão de diversas 
programações, incluindo Atletismo, Tecnologia, Artes e Recreação social.
Para ��������������������3º-5º ano 
Local �������������������200 Heath Street, Jamaica Plain
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������8:00-16:00 
Contato ��������������Josh Davis, jdavis@bgcb.org, 617-994-4741
Inscrição �������������Preencha uma inscrição da BGCB  e assine um documento de renúncia da BASB. Uma orientação obrigatória para os pais é realizada antes do 

verão.
Site ���������������������www.bgcb.org

BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON ORCHARD GARDENS SUMMER LEARNING
A Summer Learning Academy da BGCB, em parceria com as Escolas Públicas de Boston, é uma oportunidade ideal de verão para os alunos manterem a 
mente ativa enquanto desfrutam do entusiasmo do verão.
Para ��������������������4º-6º ano 
Local �������������������906 Albany Street, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-16:00 
Contato ��������������Russell Lamberti, rlamberti@bgcb.org, 617-686-9499
Inscrição �������������Seleciona alunos da Orchard Garden que precisam de apoio no verão para realizar trabalhos acadêmicos. As famílias interessadas em se 

inscrever preenchem um formulário de contato.
Site ���������������������www.bgcb.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
BOYS & GIRLS CLUBS OF BOSTON SUMNER SUMMER LEARNING ACADEMY
A Sumner Summer Learning Academy fornece programação acadêmica e atividades de aprimoramento.
Para ��������������������3º-5º ano 
Local �������������������Irving Middle School, 105 Cummins Highway, Roslindale
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-16:00 
Contato ��������������Derick Rodriguez, drodriguez@bgcb.org, 617-363-9938
Inscrição �������������O prazo é 22 de maio. Professores e funcionários de apoio escolar fazem recomendações até 6 de abril.
Site ���������������������www.bgcb.org

BREAKTHROUGH GREATER BOSTON COLLEGE ACCESS PROGRAM
A Breakthrough oferece seis ano de programação de acesso à faculdade para alunos altamente motivados. Por meio de nossos programas gratuitos 
durante todo o ano para alunos do ensino fundamental e médio, inspiramos entusiasmo pelo aprendizado e garantimos que cada aluno possa ser 
admitido em uma faculdade de quatro anos.
Para ��������������������6º-12º ano 
Local �������������������655 Metropolitan Avenue, Hyde Park
Datas ������������������1º de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-15:30 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Paulina Murton, pmurton@btgbmail.org, 617-349-6647
Inscrição �������������Os alunos se inscrevem no ensino fundamental II e permanecem matriculados durante o ensino médio. Alunos e familiares preenchem uma 

inscrição no site.
Site ���������������������www.breakthroughgreaterboston.org

CITYSPROUTS SUMMER PROGRAM
O CitySprouts Young Leaders Program é um programa pós-escola e de verão, focado em atividades de ciências e engenharia baseadas em projetos que 
incentivam os jovens a refletir amplamente e criticamente sobre o mundo ao seu redor e a desenvolver as habilidades necessárias para o engajamento 
cívico a longo prazo.
Para ��������������������11-14 ano  
Local �������������������A ser determinado
Datas ������������������1º de julho - 8 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00 
Contato ��������������Robyn Burns, rburns@citysprouts.org, 617-876-2436
Inscrição �������������Os alunos são recrutados nas escolas parceiras do CitySprouts e por meio de nossos contatos nas escolas parceiras. Os alunos preenchem 

uma inscrição on-line ou em papel, que é seguida por uma entrevista. Os alunos serão notificados até o final de maio se foram aceitos no 
programa ou se foram colocados em uma lista de espera.

Site ���������������������www.citysprouts.org

DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD SUMMER EARLY FOCUS
O BPS Department of Early Childhood (Departamento de Educação Infantil das BPS) trabalha com uma combinação de currículo, desenvolvimento 
profissional e formação para melhorar a qualidade de ensino e preparar todos os alunos para uma carreira acadêmica sólida nas BPS durante o ano letivo 
e verão. Nós desenvolvemos o programa Summer Early Focus (SEF) e currículo para alunos que estarão cursando K2-3º ano.
Para ��������������������Alunos que tiveram um desempenho abaixo do nível do parâmetro referência do exame MAPP, K0-2º ano 
Local �������������������West Zone Early Learning Center, Orchard Gardens, Ellison Parks EES, East Boston EEC
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Contato ��������������Solange Marsan, smarsan@bostonpublicschools.org, 617-922-1335
Inscrição �������������Processo de inscrição on-line aberto até 15 de abril.  A família será notificada se tiver obtido uma vaga até 22 de abril e deverá confirmar até 

1º de maio para garanti-la.
Site ���������������������www.bpsearlylearning.org/summer-early-focus

DOTHOUSE HEALTH 
A DotHouse Health administra a Generation Next Academy (GNA) como parte do Teen Center. Todos os participantes da GNA se beneficiam de um 
cronograma consistente, incluindo suporte acadêmico, prontidão da força de trabalho, saúde e bem-estar, liderança cívica e comunitária, mídia e artes e 
recreação.
Para ��������������������10-14 anos 
Local �������������������1353 Dorchester Avenue, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-15:00 
Contato ��������������Michelle Rue, michelle.rue@dothousehealth.org, 617-740-2531
Inscrição �������������Recomendações das BPS e recomendação por escola parceira.
Site ���������������������www.dothousehealth.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
FREEDOM HOUSE SUMMER LEARNING ACADEMY
A Summer Learning Academy reúne a Freedom House, o Boston Private Industry Council e o Benjamin Franklin Institute of Technology para oferecer 
cursos de inscrição dupla, preparação para faculdades, experiências de força de trabalho e justiça social e treinamento de engajamento cívico durante o 
verão para preparar melhor os alunos para o ensino superior.
Para ��������������������11º-12º ano 
Local �������������������5 Crawford Street, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 28 de agosto
Horário ���������������08:30-18:00 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Charmaine L. Arthur, carthur@freedomhouse.com, 617-445-2805
Inscrição �������������Os alunos são recrutados para fazer parte do programa de verão. Os alunos devem preencher uma inscrição e participar de uma entrevista 

com a equipe do programa.
Site ���������������������www.freedomhouse.com

GASTON INSTITUTE/UMASS BOSTON SUMMER TAG | ALERTA
O Talented and Gifted Latino Program (TAG) e Project Alerta (ALERTA) foram concebidos para apoiar alunos latinos e Aprendizes de Inglês por meio de 
uma combinação de práticas em sala de aula baseadas em projetos e um ambiente de aprendizado que promove o orgulho cultural e o envolvimento 
cívico dos alunos em um programa de aprendizado acelerado de verão de 5 semanas da UMass Boston.
Para ���� ��������������� Alunos latinos ou Aprendizes de Inglês, 6º-8º ano 
Local �������������������100 Morrissey Boulevard, Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00 
Contato ��������������Michelle Irene Polanco Pereira, michelle.pereira@umb.edu, 617-287-7638
Inscrição �������������Recomendações das Escolas Públicas de Boston, coordenadores de apoio, pais, cuidadores e ex-alunos. Inscrição on-line ou em papel. As 

famílias são convidadas para uma Orientação de verão, realizada no sábado em junho.
Site ���������������������www.umb.edu

HALE OUTDOOR LEARNING ADVENTURES
A Hale trabalha com escolas parceiras para fornecer educação de alta qualidade e programas de acampamento que impactam positivamente de forma 
comprovada a juventude.
Para ���� ���������������Alunos da Bates, Channing, Chittick, Clap, Curley, Grew, Ohrenberger, Russell, 3º-4º ano 
Local �������������������80 Carby St., Westwood
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-16:15 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Jaclyn Ross, jross@hale1918.org, 781-326-1770
Inscrição �������������As informações de inscrição estão disponíveis nas escolas parceiras.
Site ���������������������hale1918.org

HERO KIDS SPORTS LLC HERO KIDS SPORTS FANTASTIC
Somos um programa de aprimoramento especializado para crianças que ensina os fundamentos do esporte e os valores do trabalho em equipe. 
Oferecemos 11 tipos diferentes de esporte, incluindo; beisebol, futebol, vôlei, atletismo, basquete, ginástica, hóquei de campo/hóquei de piso, flag 
football, lacrosse, ioga e artes marciais, com uma cerimônia de premiação muito especial para todos os HERÓIS.
Para ��������������������2-12 anos   
Local �������������������Harvard/Kent Elementary, 50 Bunker Hill Street, Charlestown
Datas ������������������1º de junho - 31 de agosto
Horário ���������������07:00-18:00 
Contato ��������������Reid Noble, coachreid@herokidsports.com, 617-520-4882
Inscrição �������������A inscrição deve ser realizada em nosso site.
Site ���������������������www.herokidsports.com

HORIZONS GREATER BOSTON HORIZONS AT DEDHAM COUNTRY DAY SUMMER PROGRAM
A Horizons no Dedham Country Day oferece um programa de verão de aprimoramento acadêmico gratuito para alunos de famílias de baixa renda em 
Boston e Dedham.
Para ��������������������Bates, Mattahunt, Young Achiever e Irving. As famílias devem cumprir os requerimentos de renda para almoço gratuito ou reduzido, K1-10º ano
Local �������������������90 Sandy Valley Road, Dedham
Datas ������������������27 de junho - 8 de agosto
Horário ���������������08:00-15:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Meredith Laban, mlaban@dcds.net, 781-915-2626, Inscrição e recomendações de professores são necessárias. Os novos alunos devem se 

inscrever pelo site www.horizonnnsgeavyboston.org.
Site ���������������������horizonsgreaterboston.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
HORIZONS GREATER BOSTON HORIZONS SUMMER ENRICHMENT PROGRAM AT BPS
A Horizons no Mattahunt oferece um programa de verão de aprimoramento acadêmico gratuito para alunos de famílias de baixa renda em Boston.
Para ��������������������As famílias devem se qualificar para o status de almoço gratuito ou reduzido, K1-3º ano  
Local �������������������A ser determinado
Datas ������������������9 de julho - 10 de agosto
Horário ���������������08:30-15:00
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Meredith Laban, mlaban@dcds.net, 781-915-2626
Inscrição �������������As famílias devem se qualificar para almoço gratuito ou reduzido e as crianças devem frequentar as Escolas Públicas de Boston. A inscrição 

deve ser realizada pelo site www.horizonsgeavyboston.org e uma recomendação de um(a) professor(a) deve ser obtida. As inscrições são 
aceitas de forma contínua. Após uma inscrição ser enviada, as famílias são convidadas para uma entrevista informativa.

Site ���������������������horizonsgreaterboston.org

IMMIGRANT FAMILY SERVICES INSTITUTE (IFSI-USA) SUMMER ENRICHMENT AND LEADERSHIP ACADEMY
A IFSI usa uma abordagem holística para fornecer suporte acadêmico direcionado e serviços de aprimoramento, que abordam os desafios específicos das 
crianças imigrantes como uma forma de maximizar todo o seu potencial na escola e além dela.
Para ��������������������Alunos de EL e famílias de baixa renda. Foco em imigrantes e alunos haitiano/haitiano-americano, K1-4º ano 
Local �������������������575 American Legion Highway, Roslindale
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-15:00 
Taxas ������������������$50 por semana, para cobrir custos de instrumentos musicais e partituras. 
Contato ��������������Geralde V. Gabeau, gegabeau65@gmail.com, 617-447-6522
Inscrição �������������Inscreva-se e envie sua candidatura pelo site ou entregue-a pessoalmente.
Site ���������������������www.ifsi-usa.org

JOSEPH M. TIERNEY LEARNING CENTER SUMMER LEARNING PROJECT
O Summer Learning Project no Tierney Learning Center fornece aulas de ELA e Matemática, atividades de aprimoramento e recreação com o objetivo de 
evitar a perda de aprendizagem durante o verão. Os alunos recebem aulas de professores certificados das BPS.
Para ��������������������3º-4º ano 
Local �������������������125 Mercer Street, South Boston
Datas ������������������13 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������08:30-16:00 
Contato ��������������Jose Sotz, jsotz@beaconcommunitiesllc.com, 617-850-9157
Inscrição �������������Os alunos devem se inscrever no Tierney Learning Center. Os pais recebem inscrições e devem devolvê-las ao Tierney para serem incluídos no 

Summer Learning Program.
Site ���������������������www.thetierneylearningcenter.org

SOCIEDAD LATINA STEAM TEAM
Summer STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), um programa de apoio acadêmico para alunos Aprendizes de Inglês do ensino 
fundamental II.
Para �� �����������������Alunos, Els, alunos de alta necessidade e economicamente desfavorecidos, 5º-8º ano 
Local �������������������1530 Tremont St, Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Contato ��������������Juan Maldonado, juan@sociedadlatina.org, 617-442-4299
Inscrições �����������As inscrições dos alunos são fornecidas diretamente ao contato da escola ou aos departamentos da Sociedad Latina
Site ���������������������sociedadlatina.org

SOCIEDAD LATINA ACADEMY FOR LATINOS ACHIEVING SUCCESS (ALAS)
A ALAS fornece acesso à faculdade e suporte de sucesso para alunos Aprendizes de Inglês. Os serviços são prestados por meio de suporte acadêmico pela 
manhã e atividades de aprimoramento à tarde.
Para ��������������������Alunos de Aprendizes de Inglês, 8º -10º ano 
Local �������������������1530 Tremont St, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������07:00-18:00 
Contato ��������������Juan Maldonado, juan@sociedadlatina.org, 617-442-4299
Inscrição �������������As inscrições dos alunos podem ser entregues a contatos de escolas parceiras ou diretamente à Sociedad Latina
Site ���������������������sociedadlatina.org
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SPORTSMEN’S TENNIS AND ENRICHMENT CENTER SUMMER LEARNING
Este é um programa acadêmico e de aprimoramento gratuito de cinco semanas para ajudar a evitar a perda de aprendizado durante o verão. O Summer 
Learning oferece suporte acadêmico e aprimoramento de forma equilibrada, e inclui ciências, exercícios físicos e passeios.
Para ��������������������3º-5º ano 
Local �������������������950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-15:30 
Contato ��������������Charlynne Mines-Smart, Cmines-smart@sportsmenstennis.org, 617-288-9092
Inscrição �������������Entre em contato com Charlynne Mines-Smart para obter assistência para realizar a inscrição
Site ���������������������www.sportsmenstennis.org

STEAM AHEAD SUMMER LEARNING ACADEMY
Este é um programa diurno de verão de cinco semanas. O programa é realizado no Massachusetts Institute of Technology e consiste em trabalhos das 
áreas de STEAM (Matemática, Codificação, Artes, Engenharia), excursões e palestras com especialistas convidados.
Para ��������������������5º-6º ano 
Local �������������������77 Massachusetts Ave, Cambridge
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-16:30 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Alix Holder, aholder@westeamahead.org, 617-513-7928
Inscrição �������������O prazo é 31 de maio. Os alunos preenchem um Formulário de Recomendação de Avaliação de Aluno que deve ser preenchido por todos os 

alunos que se inscrevem no programa.
Site ���������������������www.westeamahead.org

SUMMER ACADEMY ANOTHER COURSE TO COLLEGE HYDE PARK
A Summer Academy, incluindo recuperação de crédito, para alunos da New Mission, BCLA e ACC, tem como objetivo ajudar os alunos a obterem créditos 
e a se formarem no período previsto.
Para ��������������������Alunos da área de Hyde Park que obtiveram um F+ e que cumpram os requisitos de frequência que sua escola define para a escola de verão, 

9º-12º ano 
Local �������������������A ser determinado
Datas ������������������6 de julho - 31 de julho
Horário ���������������08:00-12:30 
Contato ��������������Kathleen Linso, klinso@bostonpublicschools.org, 617-635-8865
Inscrição �������������Recomendações e listas de orientadores.

SUMMER ACADEMY BOSTON GREEN ACADEMY 
Programação de aprimoramento de verão para 6º-8º ano e recuperação de crédito para 9º-12º ano.
Para ��������������������6º-12º ano 
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Contato ��������������Jodi Then, jthen@bostongreenacademy.org, 617-635-9860
Inscrição �������������Os alunos se inscrevem através dos procedimentos tradicionais de inscrição de verão das BPS. A BGA também identifica e recomenda alunos 

que se beneficiariam muito do programa. Os alunos da BGA têm prioridade para ingressarem no programa.

SUMMER ACADEMY BRIGHTON HIGH SCHOOL BENGAL SUMMER SCHOLARS PROGRAM
O Bengal Summer Scholars Program atende a diversos alunos com pouco crédito e que estão com dificuldades para cumprirem os requisitos para a 
graduação, além de alunos do 9º ano. O programa consiste em um currículo de aprendizado baseado em projetos, juntamente com visitas de estudo e 
recuperação de crédito.
Para ��������������������Novos alunos; alunos com pouco crédito; maiores de idade, com créditos insuficientes de Els, 9º-12º ano 
Local �������������������25 Warren Street, Brighton
Datas ������������������6 de julho - 31 de julho
Horário ���������������08:00-13:00 
Contato ��������������Rob Rametti, rrametti@bostonpublicschools.org, 857-234-7661
Inscrição �������������As inscrições vão até 25 de junho.
Site ���������������������www.brightonhighschool.org

SUMMER ACADEMY BURKE HIGH SCHOOL ACADEMIC & MENTORING FOR OVER-AGED & UNDER-CREDITED STUDENTS
Uma resposta para preencher as lacunas de aproveitamento e oportunidades para alunos maiores de idade e com pouco crédito por meio do 
desenvolvimento de um Programa Acadêmico/de Mentoria de Verão.
Para ��������������������Alunos com pouco crédito, de EL e SWD, 9º-12º ano 
Local �������������������60 Washington Street, Boston
Datas ������������������6 de julho - 31 de julho
Contato ��������������Filomena Cabral, fcabral@bostonpublicschools.org, 617-635-9837
Inscrição �������������Os alunos são recrutados, e é solicitado que preencham um formulário de inscrição. As sessões de informações sobre inscrição são oferecidas 

em março, e o prazo final para a inscrição é 12 de abril.
Site ���������������������www.jebhs.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
SUMMER ACADEMY DEARBORN STEM ACADEMY SUMMER LEARNING PROGRAM
A Summer Learning Academy oferece um programa envolvente e de alta qualidade e voltado ao STEM para 30 alunos do ensino fundamental II, e 
oferece um programa de recuperação de crédito misto para 30 alunos do ensino médio.
Para ��������������������6º-12º ano 
Local �������������������36 Winthrop Street, 
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������Segunda-feira-quinta-feira. 6º-8º ano, 08:00-14:00; 9º-12º ano, 8:00-12:00 
Contato ��������������Darlene Marcano, dmarcano@bostonpublicschools.org, 857-205-0223
Inscrição �������������Os alunos do 9º-12º ano que reprovarem em uma ou mais disciplinas são elegíveis para receber os créditos necessários para se formarem.

SUMMER ACADEMY EXCEL HIGH SCHOOL 
Programa de recuperação de crédito presencial e on-line para os alunos.
Para ��������������������Alunos que estão com dificuldades para cumprirem os requisitos de graduação e que precisam de recuperação de crédito, 9º -12º ano.
Local �������������������95 G Street, South Boston
Datas ������������������6 de julho - 6 de agosto
Horário ���������������08:00-13:00 
Contato ��������������Shirley Garcia-Pemberton, sgarcia5@bostonpublicschools.org, 978-390-6268
Inscrição �������������A elegibilidade do aluno é determinada em conjunto com os orientadores a partir do terceiro período. Os alunos elegíveis recebem a 

inscrição e a carta de compromisso com o programa e precisam devolvê-las preenchidas para se matricularem.

SUMMER ACADEMY HAYNES EARLY EDUCATION CENTER SCHOLARS PROGRAM
Nós desejamos fomentar habilidades emocionais/sociais e desenvolver uma base de alfabetização, escrita e matemática.
Para ��������������������K1-K2 
Local �������������������263 Blue Hill Avenue, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-14:00 
Contato ��������������Janella Isaac, jisaac@bostonpublicschools.org, 617-635-6446
Inscrição �������������As famílias devem enviar uma inscrição preenchida para a escola até segunda-feira, 1º de junho. As famílias são notificadas da aceitação do 

programa, um pacote de boas-vindas é fornecido, e são informadas das datas importantes do programa à medida que as inscrições são aceitas.

SUMMER ACADEMY MATTAHUNT SUMMER CAMP
O programa de verão da Mattahunt Toussaint L’Ouverture Academy é um programa de verão bilíngue de crioulo haitiano, com o objetivo de expor os 
alunos à aprendizagem de inglês e crioulo.
Para ��������������������Alunos que estejam cursando atualmente o programa DL de crioulo haitiano 2, alunos de crioulo haitiano de SEI 3, qualquer aluno 

interessado em aprender crioulo haitiano, K0-2º ano 
Local �������������������A ser determinado
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30 - 14:30 
Contato ��������������Yvrose Bourdeau, ybourdeau@bostonpublicschools.org, 617-990-6259
Inscrição �������������em papel que pode ser enviada, entregue ou digitalizada e enviada por e-mail. O prazo é 1º de junho.

SUMMER ACADEMY MCKAY K-8 SCHOOL ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM
O programa oferece aos alunos programação acadêmica de verão de alta qualidade, além de atividades valiosas para preenchimento de lacunas nas 
oportunidades.
Para ��������������������K2-4º ano 
Local �������������������A ser determinado 
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00 - 14:30 
Contato ��������������Jordan Weymer, jweymer@bostonpublicschools.org, 617-635-8510
Inscrição �������������Os alunos são selecionados por professores e pela equipe de apoio.

SUMMER ACADEMY TECHBOSTON 
O programa oferece aos alunos uma oportunidade de aprendizado prolongado durante a temporada de verão. Os alunos podem rever os conteúdos 
principais por meio de aulas com o professor e/ou por meio da recuperação de crédito on-line para suprir créditos insuficientes durante o ano letivo.
Para ��������������������Alunos que não receberam crédito por uma tentativa de curso, 9º-12º ano 
Local �������������������9 Peacevale Rd, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 6 de agosto
Horário ���������������Segunda-feira-quinta-feira, 7:30-12:30 
Contato ��������������Jessica Descartes, jdescartes@bostonpublicschools.org, 617-635-1615
Inscrição �������������À medida que as notas finais forem revistas, os orientadores da escola notificarão os alunos de sua situação no programa de verão e os 

matricularão no portal ASPEN.
Site ���������������������techbostonacademy.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
WARREN/PRESCOTT K-8 SCHOOL BRIDGING ACADEMICS AND SCIENCE
O programa fornece uma experiência STEM dinâmica, combinada com uma incrível experiência de Farm to Table Science. Engenheiros, inventores, 
cientistas e artistas mudam o mundo. Nosso programa permite que os alunos apresentem ideias que possam tornar o mundo o lugar que eles desejam.
Para ��������������������K2-5ºano 
Local �������������������50 School Street, Charlestown
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:15-2:15 
Contato ��������������Karen Scholz, kscholz@bostonpublicschools.org, 617-448-5027
Inscrição �������������Os alunos de Warren-Prescott que precisam de apoio ou aprimoramento acadêmico adicional são convidados a participar do programa. 

Outros alunos da escola podem se inscrever.
Site ���������������������warrenprescott.com

THE STEPPINGSTONE FOUNDATION 
The Steppingstone Academy prepara alunos motivados de Boston para aprovação e êxito nas melhores escolas, escolas católicas e escolas de exame 
públicas. Os alunos participam de um curso exigente de preparação acadêmica com duração de dois verões e um ano acadêmico.
Para ��������������������Alunos que demonstram ter vocação acadêmica, que se esforçam, que têm apoio em casa e que estão interessados em serem admitidos em 

uma escola de exame pública ou escola independente, 5º-7º ano 
Local �������������������2300 Washington Street, Boston
Datas ������������������6 de julho - 8 de maio, 2021
Horário ���������������07:45-15:30 
Taxas ������������������$80 para custos do programa, transporte e uniforme. Se for difícil de pagar as taxas do programa, elas poderão ser pagas após o prazo, 

reduzidas ou serem isentas. 
Contato ��������������Mary Sullivan, msullivan@tsf.org, 617-423-6300
Inscrição �������������Os candidatos devem ter interesse em se inscreverem e frequentarem uma escola de exame pública de Boston ou escola independente. 

Professores e familiares podem indicar os alunos diretamente pelo site www.tsf.org/apply
Site ���������������������www.tsf.org

THE STEPPINGSTONE FOUNDATION COLLEGE SUCCESS ACADEMY
A College Success Academy trabalha para melhorar os resultados da faculdade para os alunos, oferecendo sessões de verão para melhorar o 
desempenho acadêmico, a competência socioemocional e a conscientização dos alunos quanto aos objetivos de conclusão do ensino médio e a 
matrícula e a conclusão da faculdade.
Para ��������������������Alunos da Edison, Jackson Mann, Gardner, McKay, 5º-8º ano 
Local �������������������One Appleton Street, 4th Floor, Boston
Datas ������������������6 de julho - 6 de maio, 2021
Horário ���������������07:45-15:30 
Transporte ����������Sim
Taxas ������������������$80 para custos do programa, transporte e uniforme. Mais depósito de frequência de $50. Se for difícil de pagar as taxas do programa, elas 

poderão ser pagas após o prazo, reduzidas ou serem isentas. 
Contato ��������������Chris Parris, cparris@tsf.org, 617-423-6300
Inscrição �������������Professores e familiares podem indicar os alunos diretamente.  A admissão é baseada na inscrição, uma entrevista com o aluno e sua família, 

além do número de vagas disponíveis no programa.
Site ���������������������www.tsf.org

THE3POINTFOUNDATION C.A.B. ACADEMY
A C.A.B Academy é uma academia de verão vibrante de cinco semanas para alunos do Programa após a escola da 3Point. A C.A.B usa o aprendizado 
baseado em projetos para desenvolver habilidades de escrita, matemática e resolução de problemas incorporando computação e design digital 3D. A 
C.A.B também oferece arte, dança, natação e esportes.
Para ��������������������6º-8º ano 
Local �������������������1270 Soldiers Field, Brighton
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-17:00 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Erica Rivers, erica.rivers@3pointfoundation.org, 617-302-9880
Inscrições �����������As inscrições são distribuídas aos alunos em março.
Site ���������������������3pointfoundation.org

THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER SUMMER CONNECTIONS
Um programa de aprendizado de verão de cinco semanas na Thompson Island, que combina atividades de apoio e aprimoramento acadêmico para 
alunos do 6º ano.
Para ��������������������King, Henderson Upper, Roosevelt, McKay, Umana, Young Achievers e Trotter, 5º ano 
Local �������������������21 Drydock Ave, South Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-16:30 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Shalese Ford, sford@thompsonisland.org, 617-830-5131
Inscrição �������������Os alunos são matriculados através de parceiros escolares específicos. Toda a documentação da inscrição é fornecida aos alunos através de um 

contato da escola ou diretamente do programa.
Site ���������������������www.thompsonisland.org
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TRINITY BOSTON CONNECTS TRINITY EDUCATION FOR EXCELLENCE PROGRAM (TEEP)
O TEEP é um programa fora do horário escolar, que capacita os alunos a buscar a excelência por meio do aprimoramento acadêmico, exploração cultural 
e desenvolvimento de liderança. Todos os novos candidatos devem estar matriculados atualmente no 6º e no 7º ano e participar da programação de 
conduta por 3-6 anos.
Para ��������������������Alunos de baixa renda que precisam de programação de verão e aprimoramento acadêmico, 7º-12º ano 
Local �������������������206 Clarendon Street, Boston
Datas ������������������1º de maio - 1º de agosto
Horário ���������������08:30-15:30 
Contato ��������������Priscilla Andrade, pandrade@trinityconnects.org, 617-901-8187
Inscrição �������������Os alunos são recrutados. As inscrições estão disponíveis on-line e em papel.
Site ���������������������www.trinityconnects.org

WORLD OCEAN SCHOOL SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
Os alunos embarcam em uma viagem em Long Island Sound por 14 dias, expandindo sua perspectiva de mundo, mergulhando e contribuindo para 
diferentes culturas, e praticando a construção da comunidade a bordo da escuna histórica Roseway.
Para ��������������������12-16 anos 
Local �������������������Boston
Datas ������������������10 de agosto - 23 de agosto
Contato ��������������Cara James, cara@worldoceanschool.org, 484-949-4955
Inscrição  ������������O prazo para inscrição é 1º de abril. Inscreva-se on-line.
Site ���������������������www.worldoceanschool.org

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING @ THE GARDNER PILOT ACADEMY
Este é um programa de cinco semanas que combina aprendizado acadêmico e aprimoramento.
Para ��������������������K1-8º ano 
Local �������������������A ser determinado
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30 - 17:30 
Contato ��������������Mariela DeLeon, mdeleon@ymcaboston.org, 617-549-8452
Inscrição �������������Os alunos são recrutados. Os pais preenchem o pacote de inscrição com o(a) Diretor(a) da YMCA.
Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ MENDELL & KENNEDY
Este programa combina aprendizados acadêmicos e aprimoramento em um ambiente escolar totalmente inclusivo.
Para ��������������������K2-2º ano 
Local �������������������164 School Street, Roxbury
Datas ������������������7 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00 
Contato ��������������Allison Singer, asinger@ymcaboston.org, 617-512-8851
Inscrição �������������Os pais preenchem o pacote de inscrição
Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
Programa acadêmico e de enriquecimento de cinco semanas para alunos das escolas King, Mendell e Winthrop.
Para ��������������������2º-7º ano 
Local �������������������Blue Hills, Canton
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707
Inscrição �������������Os pais preenchem o pacote de inscrição
Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ MENINO YMCA
Este programa combina aprendizados acadêmicos e aprimoramento em um ambiente baseado em comunidade.
Para ��������������������Alunos da Hyde Park e Roslindale, K2-5º ano 
Local �������������������1137 River Street, Hyde Park
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00 
Contato ��������������Aline Dallaire, adallaire@ymcaboston.org, 857-205-5632
Inscrição �������������Recomendações das BPS.
Site ���������������������ymcaboston.org
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 5º TRIMESTRE
YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER CAMP @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
O acampamento diurno Y mantém as crianças engajadas, seguras saudáveis e aprendendo constantemente. Acima de tudo, nós focamos em tornar o 
verão divertido.
Para ��������������������2º-8º ano 
Local �������������������Blue Hills, Canton
Datas ������������������29 de Junho - 4 de setembro
Horário ���������������08:00-18:00 
Transporte ����������Sim
Taxas ������������������Sim, assistência financeira. Aceita vouchers. 
Contato ��������������Devin Collin-Ives, dcollins-ives@ymcaboston.org, 781-439-0032
Inscrição �������������Inscreva-se on-line ou na filial local da YMCA. A inscrição on-line não está disponível para quem recebe assistência financeira; inscreva-se em 

sua filial local da YMCA.
Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON SUMMER LEARNING ACADEMY @ THE MARIO UMANA
Este programa combina aprendizados acadêmicos de alta qualidade e aprimoramento prático para alunos bilíngues provenientes das escolas Mario 
Umana e McKay.
Para ��������������������Alunos bilíngues, K1-2º ano 
Local �������������������312 Border Street, East Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00 
Contato ��������������Allison Singer, asinger@ymcaboston.org, 617-512-8851
Inscrição �������������Os alunos são recrutados. Os pais preenchem o pacote de inscrição com(a) Diretor(a) 

da YMCA.
Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON CAMP @ THE MENINO Y
O acampamento diurno Y mantém as crianças engajadas, seguras saudáveis e aprendendo 
constantemente. Acima de tudo, nós focamos em tornar o verão divertido.
Para ��������������������K2-8º ano 
Local �������������������1137 River Street, Hyde Park
Datas ������������������29 de Junho - 4 de setembro
Horário ���������������08:00-18:00 
Taxas ������������������Sim, assistência financeira. Aceita vouchers. 
Contato ��������������Jose Corriea, jcorriea@ymcaboston.org, 617-548-8063
Inscrição �������������Inscreva-se-se para o acampamento pelo site ou na filial local da YMCA. A inscrição 

on-line não está disponível para quem recebe assistência financeira; inscreva-se em 
sua filial local da YMCA.

Site ���������������������ymcaboston.org

YMCA OF GREATER BOSTON ACHIEVERS PROGRAM
O Y Achievers Program foi desenvolvido para fornecer o apoio essencial que os alunos de baixa 
renda e de primeira geração precisam para concluir o ensino pós-secundário.
Para ��������������������7º-12º ano 
Local �������������������3134 Washington Street, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-16:00 
Contato ��������������Karina Teixeira, kteixeira@ymcaboston.org, 617-927-8026
Inscrição �������������Inscreva-se nas seguintes filiais Y: Roxbury, Dorchester, East Boston, Huntington, 

Wang e Oak Square
Site ���������������������ymcaboston.org

ZOO NEW ENGLAND SUMMER LEARNING
O Summer Learning no Franklin Park Zoo é um programa de verão gratuito. É um programa 
acadêmico que combina o currículo das BPS de Matemática e de ELA com o aprendizado do 
zoológico.
Para ��������������������alunos que precisam de assistência acadêmica adicional, 3º-4º ano 
Local �������������������1 Franklin Park Rd., Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Contato ��������������Rebecca Nuske, rnuske@zoonewengland.org, 617-989-2683
Inscrição �������������Os alunos são recrutados. Os pais/responsáveis recebem formulários de inscrição 

para o programa. Cada aluno inscrito é convidado para uma noite de orientação 
familiar antes do início do programa.

Site ���������������������www.zoonewengland.org
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Acampamentos Diurnos de Verão e Programas
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.)

ACTORS’ SHAKESPEARE PROJECT SUMMER YOUTH INTENSIVE
Esse programa intensivo de quatro semanas resulta em uma produção totalmente montada de uma peça de Shakespeare. O grupo de jovens trabalha 
diariamente com linguagem, voz, movimento e luta de cena de Shakespeare, e são orientados por membros da empresa ASP e profissionais de artes 
cênicas experientes em ensino. Nenhuma experiência com peças de Shakespeare ou teatro é necessária. Cargos técnicos de teatro também estão 
disponíveis.
Para ��������������������13-19 anos
Local �������������������442 Bunker Hill Street, Charlestown
Datas ������������������6 de julho - 2 de agosto
Horário ���������������09:00-16:00; algumas horas de fim de semana
Custo ������������������$1.500, bolsas de estudo disponíveis. O valor representa uma pequena fração dos custos operacionais do programa, incluindo de 

funcionários, de aluguel, de suprimentos e materiais, e de alimentação para os jovens.
Contato ��������������Michael Walker, mfw@actorsshakespeareproject.org, 617-875-8965
Inscrição �������������Prazo: 1º de junho A inscrição deve ser feita on-line pelo site: www.actorsshakespeareproject.org/project-education/youth-programs/apply-

now. Ao preencher a inscrição on-line, o aluno e o responsável recebem um e-mail de confirmação com as próximas etapas, incluindo a 
solicitação de bolsa de estudos e informações de contato da equipe do programa.

Site ���������������������www.actorsshakespeareproject.org

AMERICAN CHINESE CHRISTIAN EDUCATIONAL & SOCIAL SERVICES, INC. (ACCESS)  
SUMMER ENRICHMENT PROGRAM
O ACCESS’ Summer Enrichment Program é um programa abrangente de 7 semanas que oferece aulas acadêmicas e de aprimoramento, passeios 
semanais, atividades baseadas na bíblia, e dias de prática de exercícios. Há opções de serviços de cuidados infantis durante duas semanas de agosto.
Para ��������������������Alunos de origem de imigrantes chineses, Aprendizes de Inglês. Embora a maioria dos alunos tenham origem chinesa, nós recebemos alunos 

de outras etnias ou raças, K2-5º ano  
Local �������������������244 Harrison Avenue, Boston
Datas ������������������25 de junho - 21 de agosto
Horário ���������������09:00 - 17:30
Custo ������������������$3.500, inclui almoço, inscrição e camiseta. Escala de preços. Aceitamos EEC e vouchers. Oferecemos descontos para irmãos. Subsídios 

escolares limitados disponíveis.
Contato ��������������Ji-Sun Ham, ep@chinatownaccess.org, 617-426-1070
Inscrição �������������Se estiver interessado, entre em contato conosco o mais rápido possível para ser colocado em nossa lista de espera.
Site ���������������������www.chinatownaccess.org

Onde obter ajuda Encontrando um acampamento de verão  
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.  

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp.org
Este serviço fornece indicações de acampamentos com pernoite.

Mommy Poppins
mommypoppins.com/Boston
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.

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.  

Acampamento Estudantil E Assessores De 
Viagem 
617-558-7005    800-542-1233    campadvisors.com
Esses acampamentos com pernoite são populares entre os adolescentes e 
pré-adolescentes de Boston. Todos eles oferecem ajuda financeira. 
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
ANALYTICS HEAD START (AHEAD) GET AHEAD: DATA ANALYTICS
A AHEAD desenvolve o pensamento analítico na era digital. O programa foi concebido para introduzir conceitos e técnicas de análise para analisar 
grandes conjuntos de dados para obter conhecimento e informações acionáveis em um ambiente incrível impulsionado por dados.
Para ��������������������Alunos do ensino médio   
Local �������������������101 St Theresa Ave, West Roxbury
Datas ������������������3 de agosto - 14 de agosto
Horário ���������������08:30-15:30
Custo ������������������$2.100. Antes de 29 de fevereiro, preço de $1.995. Irmãos tem $100 de desconto. Inclui palestras, atividades e almoço.
Contato ��������������Bethany Kalliel, bethany@analyticsheadstart.com, 603-703-7147
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site: www.analyticsheadstart.com/register
Site ���������������������www.analyticsheadstart.com

ANN’S CHRISTIAN LEARNING INC. SUMMER TUTORING
As aulas particulares de verão da ACLC ajudam os alunos a se prepararem para a próxima série, para que possam começar o novo ano letivo com 
confiança em sua capacidade de ter êxito nos estudos. Nossos cursos específicos para séries abordam alfabetização, matemática, ISEE e preparação para 
SAT/ACT. Também oferecemos anos de aprendizado estendido para alunos com PIEs.
Para ��������������������K1-12º ano  
Local �������������������946 Washington Street, Dorchester
Datas ������������������7 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������17:00-20:00
Custo ������������������Taxa mensal: Uma aula é garantida por semana durante o mês.  Mentoria individual:  1 hora - $278, 1,5 hora - $398, 2 horas - $498, mentoria 

em grupo: 1,5 hora. $298.00
Contato ��������������Denise Jeter, djeter@aclctutoring.com, 617-391-0270
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site: aclctutoring.com/tutoring/summer-tutoring (Clique em REGISTRATION IS NOW OPEN! CLICK HERE TO COMPLETE 

THE ONLINE FORM) ou ligue para o nosso escritório pelo número 617-391-0270. 
Site ���������������������www.aclctutoring.com 

APPRENTICE LEARNING CITY SUMMER INTERNSHIP (CSI)
O CSI é um programa de estágio pago para meninas do nono ano para explorar oportunidades de carreira em Boston, e para desenvolver habilidades de 
prontidão para o trabalho, sonhos e plano futuros.
Para ��������������������Meninas que terminaram o 8º ano   
Local �������������������2 Boylston Street, Boston
Datas ������������������8 de julho - 11 de agosto
Horários �������������Segunda-feira, terça-feira, sexta-feira: 09:00-13:00; quarta-feira, quinta-feira: 09:00-15:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������$30, para os custos de transporte e alimentação.
Contato ��������������Helen Russell, hrussell@apprenticelearning.org, 617-447-1123
Inscrição �������������Inscreva-se pelo site apprenticelearning.org/programs/#csi. Todas as famílias devem participar de uma sessão de orientação noturna na terça-

feira, 16 de junho, às 18h na Escola Mission Hill.
Site ���������������������apprenticelearning.org

BALFOUR ACADEMY AT NORTHEASTERN UNIVERSITY 
Nosso objetivo é ajudar os alunos de Boston a obter as habilidades e a confiança necessárias para terem êxito na faculdade. Para atingir esse objetivo, 
temos um programa de verão de cursos de aprimoramento e um programa de tutoria para o ano acadêmico para complementar o programa escolar 
regular de cada aluno.
Para ��������������������Deve viver em Boston e ingressar no 7º ano no outono   
Local �������������������151 Cahners Hall, Boston
Datas ������������������29 de junho - 30 de abril, 2021
Horário ���������������08:30-15:30
Contato ��������������Earl Stafford, e.stafford@neu.edu, 617-373-4300
Inscrição �������������Os alunos precisam preencher uma inscrição, o prazo é 17 de março, e participar de uma entrevista. Entre em contato com Cindy Curran pelo 

e-mail c.curran@neu.edu para obter uma inscrição. Este é um compromisso de 6 semanas e 6 anos.
Site ���������������������balfouracademy.northeastern.edu

BCYF LEAHY HOLLORAN COMMUNITY CENTER SUMMER CAMP
O  LHCC Summer Camp fornece a juventude uma experiência de verão memorável. Os jovens participam de aulas educacionais diariamente, período 
recreativo e passeios semanais.
Para ��������������������4-12 ano
Local �������������������1 Worrell Street, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-14:00 ou 09:00-17:00
Custo ������������������As taxas dos alunos ajudam a cobrir o custo dos passeios e de programas especiais.
Contato ��������������Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov, 617-635-5150
Inscrição �������������Ligue para o  Leahy Holloran Community Center para obter mais informações sobre a inscrição.
Site ���������������������www.boston.gov/departments/boston-centers-youth-families/bcyf-leahyholloran
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
BIG PICTURE ART HOUSE WORKSHOPS
A Big Picture oferece aulas de criação de fotos e filmes ministradas por uma fotógrafa profissional, Jennifer Connelly. O tamanho da turma é pequeno e 
o ambiente é parte acampamento/parte escola de arte. Com esta experiência de aprendizagem personalizada, os alunos passeiam por Boston para tirar 
fotos e criar filmes. As câmeras são fornecidas.
Para ��������������������11-16 anos. São oferecidas aulas particulares para alunos dos 11º e 12º ano e festas particulares de fim de semana
Local �������������������136 Ruthven Street, Boston
Datas ������������������22 de junho - 21 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Custo ������������������$445 por semana, algumas aulas de duas semanas têm taxas semanais reduzidas. O desconto é de $25 para alunos das BPS.
Contato ��������������Jennifer Connelly, Bigpicturearthouse@gmail.com, 781-696-1138
Inscrições �����������Envie um e-mail para bigpicturearthouse@gmail.com para obter informações sobre aulas e inscrições. Inscreva-se pelo site www.

bigpicturearthouse.com, veja as aulas e inscreva-se lá. Subscreva à lista de e-mail para informações atualizadas das aulas e opções de 
inscrição mais fáceis/com antecedência.

Site ���������������������www.bigpicturearthouse.com

BOSTON EXPLORERS AN URBAN CAMP FOR KIDS
O Boston Explorers é um acampamento de verão urbano, em que realizamos quatro atividades todos os dias: Exploramos Boston (de barco, bicicleta, 
trem e a pé), fazemos tarefas manuais, respeitamos todos e nos divertimos. Enfatizamos o processo natural de brincadeira e criatividade, aproveitando o 
sentimento de admiração de uma criança de descobrir os bairros de formas novas e diferentes.
Para ��������������������Alunos de 7 a 15 anos, cujas famílias tenham meios limitados e menos acesso a programas juvenis de alta qualidade.   
Local �������������������Rafael Hernandez School, 61 School Street, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 20 de agosto
Horário ���������������09:00-16:30, alguns dias estendidos
Custo ������������������$1.150 por 2 semanas, $450 para Bike Week. O valor cobre almoço e dois lanches todos os dias, balsa e todas as taxas de admissão, custos de 

transporte de exploração e uma camiseta do Boston Explorers. Assistência financeira está disponível conforme a necessidade.
Contato ��������������Alphonse Litz, alphonse@bostonexplorers.org, 617-839-2029
Inscrição �������������Preencha e envie um Pacote de inscrição pelo site www.bostonexplorers.org/registration, que inclui uma inscrição, formulários de saúde, um 

contrato de inscrição e uma solicitação de assistência financeira opcional. É necessário um depósito de $100 por criança por sessão. O prazo é 
1º de maio.

Site ���������������������www.bostonexplorers.org

BOSTON PUBLIC SCHOOLS VISUAL AND PERFORMING ARTS DEPARTMENT  
SUMMER PROGRAM INTENSIVE AT BOSTON ARTS ACADEMY
O Summer na BAA/BPS Summer Arts Intensive oferece opções empolgantes e gratuitas de programação de verão para alunos das BPS. Para alunos do 
ensino fundamental II que buscam algo único para fazer neste verão, seja desafiado e inspirado a criar com profissionais de artes cênicas e educadores 
ilustres na Boston Arts Academy.
Para ��������������������6º-8º ano  
Local �������������������11 Charles Street, Dorchester
Datas ������������������3 de agosto - 14 de agosto
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Amber Torrres, atorres@bostonartsacademy.org, 617-635-6470
Inscrição �������������Inscreva-se no site www.bpsarts.org
Site ���������������������www.bpsarts.org

BOSTON UNIVERSITY SUMMER JOURNALISM INSTITUTE 
A Boston University oferece uma experiência única para alunos do ensino médio interessados em jornalismo, comunicação ou escrita. O Boston 
University Summer Journalism Institute oferece aos alunos a oportunidade de expandir suas habilidades, experienciar a vida universitária e explorar 
Boston.
Para ��������������������15-18 anos  
Local �������������������640 Commonwealth Avenue, Boston
Datas ������������������22 de junho - 31 de julho
Horário ���������������Varia 
Custo ������������������Acomodação: $3.500; Transporte: $2.600, o BU Summer Journalism Institute oferece bolsas limitadas para alunos de baixa renda que 

residem na área de Boston e Lawrence. que demonstrem uma necessidade financeira e atendam aos nossos requisitos de bolsa de estudos. 
Peça uma solicitação de bolsa de estudo pelo e-mail busji@bu.edu. Para obter assistência financeira, as solicitações de admissão devem ser 
enviadas até 21 de fevereiro de 2020. Quaisquer solicitações de admissão recebidas após esse prazo não serão consideradas. Envie um e-mail 
para busji@bu.edu para obter uma solicitação de assistência financeira, preencha e envie por e-mail até 6 de março de 2020.

Contato ��������������Ermolande Jean-Simon, busji@bu.edu, 617-353-5391
Inscrição �������������Inscreva-se pelo site combeyond.bu.edu/summerjournalism com uma taxa de inscrição de $60. Isenções de taxas estão disponíveis para os 

alunos. Bolsas limitadas de aulas completas estão disponíveis para alunos de baixa renda que residem na área de Boston e Lawrence.
Site ���������������������combeyond.bu.edu/workshop/bu-summer-journalism-institute/
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
BOSTON UNIVERSITY WHEELOCK COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT UPWARD BOUND
A Boston University Upward Bound prepara alunos do ensino médio das Escolas Públicas de Boston para terem êxito na faculdade
Para ��������������������Pessoas de baixa renda e/ou primeira geração do ensino médio para frequentarem a faculdade.  O programa atende alunos recrutados de 

uma das cinco escolas de ensino médio visadas ou de um dos quatro bairros especificados, 9º-12º ano  
Local �������������������Two Silber Way, Room 431, Boston
Datas ������������������28 de junho - 15 de maio, 2021
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Reggie Jean, reggie@bu.edu, 617-353-3551
Inscrição �������������O programa atende alunos recrutados da Brighton High School, Community Academy of Science and Health, The English High School, 

Margarita Muniz Academy, e Snowden International High School em Copley. Os alunos enviam uma inscrição on-line pelo site www.bu.edu/
ub ou através do orientador de ensino médio nas escolas-alvo. O prazo é 15 de abril. Os alunos geralmente se inscrevem no 9º ou 10º ano e 
permanecem no programa até a formatura do ensino médio.

Site ���������������������www.bu.edu/wheelock

BRANTWOOD CAMP
Para jovens cujas famílias não podem pagar por um acampamento noturno. A maioria dos campistas é patrocinada por agências de serviço social, 
escolas, igrejas e organizações de jovens.
Para ��������������������11-15 anos
Local �������������������Peterborough, NH
Contato ��������������603-924-3542
Site ���������������������brantwood.org

COMMUNITY MUSIC CENTER OF BOSTON SUMMERARTS
SummerARTS é um programa de quatro semanas com uma variedade completa de ensino sobre artes cênicas. Oferecemos aulas diárias de música, 
dança, teatro e artes visuais, além de oportunidades de performance e uma excursão cultural.
Para ��������������������4-14 anos  
Local �������������������34 Warren Avenue, Boston
Datas ������������������22 de junho - 17 de julho
Horário ���������������09:00-14:00
Custo ������������������Os valores das mensalidades variam de acordo com as seleções individuais do programa. Assistência financeira está disponível através do 

nosso processo de inscrição.
Contato ��������������Samantha Gambaccini, summerarts@cmcb.org, 617-482-7494
Inscrição �������������Inscreva-se pelo site www.cmcb.org ou ligue para o escritório.
Site ���������������������www.cmcb.org

COMMUNITY MUSIC CENTER OF BOSTON SUMMERMUSIC
SummerMUSIC é um programa de verão único e culturalmente enriquecedor de 4 semanas no centro de Boston. SummerMUSIC fornece atenção 
individual, ensino em grupo e diversas oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e de autoexpressão, aulas de violino, viola, violoncelo, 
saxofone, flauta, clarinete, trompete, trombone e trompa.
Para ��������������������2º-6º ano para o programa principal. 7º-8º ano para o programa Counselor-In-Training.  
Local �������������������34 Warren Avenue, Boston
Datas ������������������1º de julho - 26 de julho
Horário ���������������8:45-13:15 ou 17:00 (com opção de dia estendido) -
Custo ������������������$630/julho, as taxas variam de acordo com as opções de inscrição individual. Assistência financeira está disponível. Contate nosso escritório 

para mais informações.
Contato ��������������Michael DePasquale, mdepasquale@cmcb.org, 617-482-7494
Inscrição �������������Inscreva-se pelo site www.cmcb.org ou ligue para solicitar um folheto por correio. Depois que a inscrição for recebida, o Community Music 

Center de Boston confirmará a inscrição dentro de uma semana.
Site ���������������������www.cmcb.org

COMMUNITY ROWING, INC. ROW BOSTON SUMMER PROGRAM
O Row Boston é um clube de remo para alunos do ensino fundamental II/ensino médio na cidade de Boston. Nosso programa busca criar oportunidades 
esportivas e acadêmicas para os alunos em três temporadas competitivas e divertidas de clubes de verão. Oferecemos visitas à faculdade, assistência 
com o progresso acadêmico e redes de contatos na comunidade de remo.
Para ��������������������7º-11º ano  
Local �������������������20 Nonantum Road, Brighton
Datas ������������������1º de março - 15 de agosto
Horário ���������������10:30-12:30
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������$40. Durante o verão, os programas de uma semana têm uma taxa de $40, a menos que o participante precise de auxílio financeiro. Nosso 

programa está aberto a todas as possibilidades sobre assistência financeira.
Contato ��������������Eddy Mog, eddy.mog@communityrowing.org, 484-919-3556
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site: www.communityrowing.org/inclusion/let-s-row-boston. Para esclarecer possíveis dúvidas, entre em contato com 

Nonna, nonna@communityrowing.org.
Site ���������������������communityrowing.org
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
CROSSROADS FOR KIDS CAMP WING AND CAMP MITTON
Os acampamentos noturnos da Crossroads, Camp Wing e Camp Mitton, oferecem atividades tradicionais de acampamento, atendendo às necessidades 
sociais e emocionais e proporcionando a confiança que auxilia os jovens a terem êxito em casa e na escola. Todos os nossos três acampamentos (Camp 
Wing, Camp Mitton e Camp Lapham) são credenciados pela American Camp Association.
Para ��������������������1º-8º ano  
Local �������������������742 Keene Street, Duxbury
Datas ������������������26 de junho - 22 de agosto
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Assistência financeira oferecida e incluída no formulário de inscrição on-line.  Em caso de dúvidas, envie um e-mail ou ligue para Ali Waithe.
Contato ��������������Ali Waithe, ali@crossroadsma.org, 617-765-7098
Inscrição �������������on-line, assistência financeira disponível
Site ���������������������www.crossroadsma.org

EAST BOSTON SOCIAL CENTERS, INC. SUMMER PROGRAM
O East Boston Social Centers’ Summer Program promove uma experiência/ambiente enriquecedor. Nossos passeios diários, principalmente na área da 
Grande Boston, são experiências de aprendizado ativas e envolventes! Oferecemos novas oportunidades que ajudam a apoiar a singularidade de seu 
filho e a promover relacionamentos saudáveis.
Para ��������������������5-14 anos   
Local �������������������68 Central Square, East Boston
Datas ������������������20 de junho - 28 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������$41.81 por dia, Transporte: Ida: $6 por dia; Ida e volta: $9 por dia. Bolsas de estudo e escala de preços estão disponíveis.
Contato ��������������Christopher Marroquin, cmarroquin@ebsoc.org, 617-569-3221 x102
Inscrição �������������Marque um horário para inscrever seu/sua filho(a). Ligue ou envie um e-mail para mais informações.
Site ���������������������www.ebsoc.org

GENERATION EXCEL YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM, INC. BETHEL MATH AND SCIENCE SCHOLARS PROGRAM
Um programa de experiência extensiva planejado para jovens para incentivar o interesse em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e áreas 
relacionadas.
Para ��������������������3º-6º ano  
Local �������������������84 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Datas ������������������29 de junho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-17:15
Custo ������������������$85/semana, os custos podem ser reduzidos ou isentos conforme necessário. As taxas são usadas para adquirir suprimentos.
Contato ��������������Kalya Murray, kmurray@bethelboston.org, 617-524-4510
Inscrição �������������A inscrição começa em março e termina em 24 de junho. Envie um e-mail para BethelSTEM@gmail.com ou ligue para 617-524-4510 para 

obter uma inscrição. Após os alunos serem matriculados, os pais devem participar de uma orientação.
Site ���������������������www.bethel-institute.org/genx

GENERATION TEACH, INC. BOSTON SUMMER TEACHING FELLOWSHIP
A Generation Teach oferece uma bolsa de ensino de verão de seis semanas, projetada para alunos do ensino médio e universitários interessados em uma 
experiência prática e imersiva de ensino de verão. Os bolsistas de ensino ensinam e lideram salas de aula de grupos pequenos de alunos dos 5º, 6º, 7º 
ou 8º ano, e recebem treinamento e apoio diários.
Para ��������������������10º-11º ano  
Datas ������������������15 de junho - 24 de julho
Horário ���������������8:00-17:30, 2-3 eventos noturnos também são necessários.
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Ivelisse Sanchez, isanchez@genteach.org, 617-763-2708
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site: www.generationteach.org/teach.
Site ���������������������www.generationteach.org

IMAJINE THAT SUMMER ACADEMY
Os alunos podem aprimorar habilidades acadêmicas e melhorar as habilidades sociais, emocionais e interpessoais. A Imajine That implementa um 
currículo interativo e educacional que reúne STEM, formação, nutrição, esportes, liderança, habilidades motoras principais e atividades especializadas.
Para ��������������������K0-5º ano  
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-18:00
Custo ������������������Trabalhamos com cada família para atender às suas necessidades. Aceitamos vouchers financiados pelo Estado.
Contato ��������������Jessica Brenes, jessica@imajinethat.com, 781-929-2858
Inscrição �������������A Imajine That interage com cada família para inscrever os estudantes no programa. O nosso pacote de inscrição está acessível por papel, 

e-mail e envio on-line. 
Site ���������������������imajinethat.com/boston-public-schools-programs.html
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
JOSE MATEO BALLET THEATRE SUMMER 2020 PERFORMANCE INTENSIVE
O Summer Intensive Program foi desenvolvido para alunos que buscam um programa exigente de treinamento de balé e que conte com turmas 
pequenas e que forneça atenção individual. O objetivo do Intensive é garantir que todos os alunos percebam um desenvolvimento significativo em sua 
técnica de balé em um curto espaço de tempo.
Para ��������������������Jovens bailarinos de 11 a 18 anos  
Local �������������������400 Harvard Street, Cambridge
Datas ������������������29 de junho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00-16:00
Custo ������������������$25 de taxa de audição. Valor do curso de $3.000.
Contato ��������������Gabrielle Domb, gdomb@ballettheatre.org, 617-354-7467
Inscrição �������������Os alunos devem fazer uma audição pessoalmente ou enviar uma audição em vídeo. Após a aceitação do programa, os alunos podem se 

inscrever no programa de forma on-line pelo site.
Site ���������������������www.ballettheatre.org

MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART AND DESIGN ARTWARD BOUND
Artward Bound é um programa gratuito de acesso à faculdade de quatro anos que prepara alunos dos 9º-12º ano da área de Boston que estão 
interessados em artes e design, e que fornece as habilidades artísticas, acadêmicas e de vida necessárias para prosperar na faculdade e além dela. O 
Artward Bound aceita inscrições de alunos que adoram artes e design e que têm interesse em frequentar uma faculdade de artes, sejam carentes em 
termos de acesso às artes e tenham necessidades financeiras (Boston AMI de 80%).
Para ��������������������Alunos que adoram artes e design e que tenham interesse em frequentar uma faculdade de artes, 9º -12º ano  
Local �������������������621 Huntington Ave, Boston
Datas ������������������8 de julho - 19 de agosto
Horário ���������������09:00-17:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Bethany Strohm, bfstrohm@massart.edu, 617-879-7167
Inscrição �������������Os alunos se inscrevem e são selecionados para participar deste programa de quatro anos que se inicia no verão. Inscreva-se on-line pelo site 

www.massart.edu/artwardboundapply
Site ���������������������www.massart.edu

MASSACHUSETTS SOCIETY OF CPAS ACCOUNTING CAREERS EXPLORATORY (ACE) LEADERSHIP PROGRAM
O ACE Leadership Program é um programa de uma semana para alunos do ensino médio sub-representados, interessados em aprender sobre uma 
carreira na área de contabilidade e negócios. O programa inclui painéis de discussão, exercícios interativos, visitas de estudo e muito mais. Fisher 
College: 27-31/07, Suffolk University: 3-7/08.
Para ��������������������10º-12º ano  
Local �������������������118 Beacon Street, Boston
Datas ������������������27 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00 - 14:30
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito
Contato ��������������Erica DeBiase, edebiase@mscpaonline.org, 617-303-2403
Inscrições �����������O prazo é 18 de março. Saiba mais no site www.cpatrack.org. Para obter informações, entre em contato com Jessica pelo e-mail jyu@

mscpaonline.org.
Site ���������������������cpatrack.com

MASSACHUSETTS SOCIETY OF CPAS ACCOUNTING CAREERS AWARENESS PROGRAM (ACAP) 
O ACAP é um programa de uma semana para alunos do ensino médio sub-representados que estão interessados em aprender sobre uma carreira na 
área de contabilidade e negócios. O programa oferece um conjunto diversificado de experiências de aprendizagem que inclui painéis de discussão, 
exercícios interativos, visitas de estudo e muito mais.
Para ��������������������Inspirar alunos não representados, 10º - 12º ano  
Local �������������������120 Tremont St., Boston
Datas ������������������27 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������09:00 - 14:30
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Erica DeBiase, edebiase@mscpaonline.org, 617-303-2403
Inscrição �������������Preencha o pacote de inscrição e envie até 1º de maio. Para informações adicionais ou perguntas gerais, entre em contato com Jessica pelo 

e-mail jyu@mscpaonline.org.
Site ���������������������cpatrack.com
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NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER YOUTH MUSIC THEATRE SUMMER WORKSHOPS
Alunos de todas as habilidades são bem-vindos nas oficinas de teatro musical para jovens. Trabalho de técnicas vocais, de atuação e de dança em uma 
produção modificada por jovens. A cada semana, focamos em um novo show que culmina com uma performance divertida no Improv Asylum para 
amigos e familiares. Semana 1: 10 de julho - 14 de julho, Semana 2: 17 de julho - 21 de julho, Semana 3: 31 de julho - 4 de agosto.
Para ��������������������5-10 anos  
Local �������������������9 Hull St., Boston
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������Segunda-feira-quinta-feira, 09:00-16:00; sexta-feira 09:00-13:00
Custo ������������������$320, transporte de ida antecipada e transporte de volta tardio estão disponíveis por uma taxa extra. Bolsas de estudo e plano de pagamento 

baseados em necessidades estão disponíveis. Para mais informações, envie um e-mail para ameek@nempacboston.org.
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Pelo site nempacboston.org/summerprograms. O prazo de inscrição e pagamento é 1º de junho.
Site ���������������������www.nempacboston.org

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER MEET THE INSTRUMENT WORKSHOP
Conheça diversos instrumentos. Os alunos aprendem diferentes instrumentos através de atividades manuais, jogos e movimento, além de conhecer um 
especialista de instrumentos. Os alunos recebem experiência prática apropriada para suas idades.
Para ��������������������4-6 anos sem experiência prévia  
Local �������������������9 Hull St., Boston
Datas ������������������27 de julho - 31 de julho
Horário ���������������09:00-12:00
Custo ������������������$280, opção de transporte de ida antecipada por um adicional de $5 por dia. Financiamento de bolsas de estudo e plano de pagamento 

disponíveis. Envie um-mail para ameek@nempacboston.org para obter mais informações.
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site nempacboston.org/classes/meet-the-instruments-workshop
Site ���������������������www.nempacboston.org

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER MEET THE INSTRUMENTS WORKSHOP
Venha conhecer os instrumentos da orquestra neste workshop de verão de uma semana. Todos os dias, os alunos são apresentados a diversos 
instrumentos (instrumentos de sopro, metais, cordas etc.) por meio de jogos, músicas, artesanato e outras atividades. Os alunos têm a oportunidade de 
terem contato com um especialista durante a aula todos os dias.
Para ��������������������7-9 anos, sem necessidade de experiência prévia  
Local �������������������9 Hull St, Boston
Datas ������������������27 de julho - 31 de julho
Horário ���������������13:00-16:00
Custo ������������������$280, bolsas de estudo e plano de pagamento disponíveis. Para mais informações, envie um e-mail para ameek@nempacboston.org
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site nempacboston.org/classes/summerworkshopcombo
Site ���������������������www.nempacboston.org

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER “CREATE, PRODUCE, PERFORM” - MAKE YOUR OWN WORKSHOP
Em parceria com a Boston Lyric Opera, os alunos são guiados pelo processo de escrita, composição, produção e apresentação de um musical e/ou ópera 
original. Os alunos são apresentados a um mundo totalmente novo de expressão criativa. Os alunos apresentam seu trabalho original na semana.
Para ��������������������8-11 anos, sem necessidade de experiência prévia  
Local �������������������9 Hull St, Boston
Datas ������������������24 de agosto - 28 de agosto
Horário ���������������Segunda-feira-quinta-feira, 09:00-16:00; sexta-feira 09:00-13:00
Custo����� �������������$320, bolsas de estudo e plano de pagamento estão disponíveis. Para mais informações, envie um e-mail para ameek@nempacboston.org
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site nempacboston.org/classes/new-create-produce-perform-make-your-own-show-workshop-august-24th-28th-

ages-8-11
Site ���������������������www.nempacboston.org

NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER BROADWAY BOOTCAMP WORKSHOP
Para alunos experientes, aprimore suas habilidades de teatro musical com este programa intensivo de uma semana. Os alunos aprendem monólogos, 
coreografias e músicas individuais e em grupo. No final do workshop, os alunos se apresentarão no Improv Asylum para amigos e familiares!
Para ��������������������10-14 anos  
Local �������������������9 Hull St, Boston
Datas ������������������10 de agosto - 14 de agosto
Horário ���������������Segunda-feira-quinta-feira, 09:00-16:00; sexta-feira 09:00-13:00
Custo ������������������$355, opção para dia estendido, a um custo adicional por dia. Bolsas de estudos e plano de pagamento para programas de verão. Envie um-

mail para ameek@nempacboston.org para obter mais informações.
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Os alunos devem se inscrever até 1º de junho, acessando o site nempacboston.org/classes/broadway-bootcamp
Site ���������������������www.nempacboston.org
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NORTH END MUSIC & PERFORMING ARTS CENTER BEGINNING DANCE & MOVEMENT WORKSHOP MORNING
Aprenda habilidades básicas de diversos estilos de dança, como balé, jazz dança contemporânea. Todos os dias, os alunos trabalham em posições 
básicas, etapas e fatos divertidos sobre seu estilo de dança. No final da semana do workshop, os alunos exibem suas novas habilidades em uma 
apresentação para amigos e familiares.
Para ��������������������4-6 anos  
Local �������������������9 Hull St, Boston
Datas ������������������17 de agosto - 21 de agosto
Horário ���������������09:00-12:00
Custo�������� ����������$215, financiamentos de bolsas e plano de pagamento para os workshops de verão estão disponíveis. Para mais informações envie um e-mail 

para ameek@nempacboston.org.
Contato ��������������Allie Meek-Carufel, ameek@nempacboston.org, 617-227-2270
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site nempacboston.org/classes/beginningdanceandmovementworkshop até 1º de junho
Site ���������������������www.nempacboston.org

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION SUMMER PROGRAM
A missão é permitir que jovens dos 6º, 7º e 8º ano desenvolvam e alcancem todo o seu potencial através do apoio a programas educacionais sociais, 
recreativos e baseados em STEM.
Para ��������������������6º-8º ano  
Local �������������������Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston
Datas ������������������13 de julho - 24 de julho
Horário ���������������08:00-16:00
Custo ������������������Para cobrir os custos de tempo da equipe, conselheiros, passeios
Contato ��������������Nicolas Fuchs, n.fuchs@northeastern.edu, 617-373-3382
Inscrição �������������Acesse o site stem.northeastern.edu/summer/nussp/#Apply
Site ���������������������www.stem.neu.edu

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION YOUNG SCHOLARS PROGRAM
O Young Scholars Program oferece aos futuros cientistas e engenheiros uma oportunidade única para uma experiência prática, paga e de pesquisa ainda 
no ensino médio. O programa está aberto a candidatos da área de Boston que concluíram o segundo ou o primeiro ano do ensino médio.
Para ��������������������Alunos do ensino médio que demonstraram um grande interesse em matemática, ciências e/ou engenharia.  
Local �������������������Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston
Datas ������������������22 de junho - 30 de julho
Horário ���������������08:30-16:30
Custo ������������������$150, taxa de reserva (para cobrir o tempo da equipe), mas os alunos recebem uma bolsa de $1000 para cobrir suas próprias despesas.
Contato ��������������Claire Duggan, c.duggan@neu.edu, 617-373-2036
Inscrição �������������Inscreva-se on-line até 15 de março pelo site stem.neu.edu/summer/ysp  
Site ���������������������www.stem.neu.edu

NORTHEASTERN UNIVERSITY CENTER FOR STEM EDUCATION IMAGINING THE FUTURE OF TRANSPORTATION (IFTP)
O IFTP é uma experiência de engenharia gratuita de duas semanas, baseada em projetos, para alunos dos 9º e 10º ano.
Para ��������������������9º-10º ano  
Local �������������������Dana Hall, 360 Huntington Avenue, Boston
Datas ������������������22 de junho - 2 de julho
Horário ���������������08:00-16:00
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Nicolas Fuchs, n.fuchs@northeastern.edu, 617-373-8380
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site stem.northeastern.edu/summer/iftp
Site ���������������������www.stem.neu.edu

OCEAN PROTECTION ADVOCACY KIDS, INC. OCEAN ADVENTURES
Sua aventura no oceano está te esperando. Junte-se à OPAK para uma aventura prática, baseada em explorações, ciência marinha, arte e advocacia. 
Novidades para o verão de 2020, temos oficinas para três faixas etárias: alunos que ingressarem nos 2º-4º, 5º-8º e 9º-12º ano. Cada oficina aborda um 
novo tema sobre oceano.
Para ��������������������2º-12º ano  
Local �������������������158 Center Hill Road, Plymouth
Datas ������������������6 de julho - 18 de agosto
Horário ���������������09:00-até 14:30-17:00
Custo ������������������As taxas de verão podem ser encontradas no site www.opakedu.org/summer-2020
Contato ��������������Jeffrey Morgan, jmorgan@opakedu.org, 203-521-9537
Inscrição �������������Inscreva-se no site www.opakedu.org/summer-2020
Site ���������������������www.opakedu.org
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
PIXELS AND POLYGONS, INC. DIGITAL ARTS AND ANIMATION SUMMER BOOTCAMP
A oficina de verão Pixels e Polygons ensina aos alunos tudo o que eles precisam para começar a criar sua própria arte de videogame e filmes de 
animação. O bootcamp de duas semanas fornece uma introdução à realidade virtual, modelos 3D, escultura digital, animação de personagens e 
impressão 3D, todos ministrados pelo mesmo corpo docente que ensina nosso programa profissional.
Para ��������������������Alunos de baixa renda ou sub-representados, é altamente recomendável que se inscrevam, 9º-12º ano  
Local �������������������73 Lexington Street, Auburndale
Datas ������������������22 de junho - 3 de julho
Horário ���������������09:00-15:00
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Anthony Marquette, info@pixelsandpolygons.org, 617-618-9633
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site www.pixelsandpolygons.org/summer-admissions. Para alunos matriculados por um professor ou administrador 

das BPS, envie um e-mail para info@pixelsandpolygons.org. As inscrições são aceitas de forma contínua e encerradas quando a oficina atinge 
sua capacidade de inscrição (10 alunos).

Site ���������������������www.pixelsandpolygons.org

SEYMOUR INSTITUTE FOR BLACK CHURCH AND POLICY STUDIES/ELLA J. BAKER HOUSE 
MLK ACADEMIC SUMMER PROGRAM
O MLK Academic Summer Program foi concebido para desenvolver as habilidades matemáticas e de ELA dos alunos, incentivar o gerenciamento 
acadêmico dos alunos, e evitar a perda das habilidades durante o verão. O programa oferece aos alunos economicamente desfavorecidos o benefício de 
praticar habilidades acadêmicas em julho e agosto, evitando assim o retrocesso durante o verão, e possibilitando o desenvolvimento das habilidades dos 
alunos.
Para ��������������������5º-8º ano  
Local �������������������40 School Street, Dorchester
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:00-16:00
Custo ������������������Escala de taxas a partir de $40.00 por semana, durante 5 semanas.
Contato ��������������Dr. Jacqueline C. Rivers, jrivers@seymourinstitute.com, 617-803-5455
Inscrição �������������Inscreva-se on-line até sexta-feira, 5 de junho.
Site ���������������������www.seymourinstitute.com

SPORTSMEN’S TENNIS AND ENRICHMENT CENTER SUMMER CAMP
Nadar, ler, cozinhar e passear, jogar tênis, futebol e muitos jogos e  aprendizado práticos.
Para ��������������������Alunos dos bairros de Boston com foco naqueles que moram no Blue Hill Corridor, K2º-12º ano 
Local �������������������950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Datas ������������������29 de junho - 28 de agosto
Horário ���������������09:00-17:00 
Taxas ������������������$205 por semana, assistência financeira está disponível. 
Contato ��������������Charlynne Mines-Smart, cmines-smart@sportsmenstennis.org, 617-288-9092
Inscrição �������������As famílias interessadas podem se inscrever on-line ou ligar para 617-288-9092 para obter assistência.
Site ���������������������www.sportsmenstennis.org

SPRINGBOARD COLLABORATIVE SPRINGBOARD SUMMER
O Springboard Summer é um programa intensivo de 5 semanas que combina ensino diário de leitura, oficinas semanais, que treina os pais para ensinar 
a ler em casa, um ciclo exigente de treinamento para professores e uma estrutura de incentivos que premia ferramentas de aprendizado para famílias, 
de livros a tablets, em uma proporção dos ganhos de leitura do aluno.
Para ��������������������K1-4º ano  
Local �������������������2 Penn Center, Ste 1315, 1500 JFK Blvd., Philadelphia, PA
Datas ������������������14 de junho - 16 de julho
Horário ���������������08:30-12:30
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Andrew Karas, a.karas@springboardcollaborative.org, 317-413-9198
Inscrição �������������Inscreva-se on-line.
Site ���������������������www.springboardcollaborative.org



Boston Public Schools      Summer Stuff 2020      PartnerBPS.org/summer 21

ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
SUFFOLK UNIVERSITY, COLLEGE OF ARTS & SCIENCES, ART & DESIGN PRE-COLLEGE SUMMER ART PROGRAM
Estude artes visuais em nível universitário e produza peças para um portfólio de admissão. Ao trabalhar com professores do nosso programa de artes, 
você aprenderá habilidades essenciais de estúdio que fortalecerão sua capacidade de se comunicar visualmente, experienciará as cenas artísticas de 
Boston por meio de excursões de estudo e obterá informações sobre o processo de admissão em faculdades de artes.
Para ��������������������10º-12º ano  
Local �������������������8 Ashburton Place, Boston
Datas ������������������7 de julho - 6 de agosto
Horário ���������������Terça-feira-quinta-feira, 10:00-15:30
Custo������� �����������$1.275 inclui aulas, materiais, palestras e excursões de estudo. Os alunos são responsáveis por suas próprias refeições e transporte de ida e 

volta da Suffolk University.
Contato ��������������Virginia Lane, vlane@suffolk.edu, 617-994-4233
Inscrições �����������Inscreva-se on-line pelo site www.suffolk.edu/pre_college. O PDF para download pode ser enviado por correio ou digitalizado e enviado por 

e-mail, conforme indicado no formulário. As dúvidas podem ser enviadas para Virginia Lane
Site ���������������������www.suffolk.edu/cas/degrees-programs/art-design

TENACITY SUMMER TENNIS & READING PROGRAM
O Tenacity atende a quase 5.000 jovens de Boston por meio do nosso Summer Tennis & Reading Program (STRP), realizado em 23 parques públicos da 
cidade. Este programa dinâmico é oferecido gratuitamente nas manhãs e tardes de verão nos dias úteis.
Para ��������������������6-16 anos, jovens carentes de Boston  
Local �������������������38 Everett St, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-12:00 ou 13:00-16:00
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Drew Hendrickson, drewhendrickson@tenacity.org, 617-699-7236
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site: tenacity.org
Site ���������������������www.tenacity.org

THE CALCULUS PROJECT THE CALCULUS PROJECT AND LEADERSHIP ACADEMY
O Calculus Project e a Leadership Academy oferecem um programa exigente de aprimoramento de verão que prepara os alunos para serem bem-
sucedidos em alto nível em matemática. Os alunos participam de experiências de campo que lhes permitem compreender como a matemática é 
aplicada no mundo real, e se reunir novamente no campus da faculdade um sábado por mês.
Para ��������������������Alunos negros e/ou alunos de baixa renda com excelente histórico, 6º-12º ano  
Local �������������������168 Pond Street, Randolph
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-14:00
Custo ������������������$300. A taxa ajuda a cobrir os custos das aulas, aluguel do espaço, almoços, suprimentos e custos associados a excursões de campo.
Contato ��������������Adrian Mims, thecalcproject@gmail.com, 617-594-4851
Inscrição �������������Os alunos que se qualificam para o programa são identificados por seus diretores, orientadores e professores em suas respectivas escolas.
Site ���������������������Em construção

THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER BPS SUMMER EXPEDITIONS
A Thompson Island Outward Bound oferece programas noturnos de verão, incentivando a liderança, o trabalho em equipe, a diversão e a aventura. 
As atividades incluem caiaque, passeios de exploração e escalada pelas Harbor Islands de Boston. Os alunos permanecem ao ar livre acampando e 
cozinhando, aprendem habilidades de navegação, de caiaque e de gestão ambiental.
Para ��������������������6º-8º ano  
Local �������������������21 Drydock Ave, South Boston
Datas ������������������30 de junho - 15 de agosto
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Jon Hislop, jhislop@thompsonisland.org, 617-830-5144
Inscrição �������������Nós inscrevemos os alunos primeiro em nossas escolas parceiras principais, mas aceitaremos alunos de outras escolas das BPS. Entre em 

contato com Jon Hislop para saber mais sobre oportunidades de inscrição.
Site ���������������������www.thompsonisland.org
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
THOMPSON ISLAND OUTWARD BOUND EDUCATION CENTER GREEN AMBASSADOR PROGRAM
O Thompson Island Outward Bound Education Center, em parceria com os Parques Nacionais de Boston, oferece aos jovens de Boston experiências de 
trabalho no setor ecológico. O programa Green Ambassadors foi criado para desenvolver habilidades para a vida, prontidão da força de trabalho e gestão 
ambiental, além de fornecer treinamento profissional para futuras oportunidades de trabalho ecológicas.
Para ��������������������15 a 18 anos, alunos que tenham interesse em trabalhar ao ar livre, e em desenvolver habilidades de liderança e aprender sobre gestão 

ambiental. Eles também devem demonstrar uma forte ética de trabalho e um compromisso para concluir todo o programa.  
Local �������������������21 Dry Dock Ave., Ste. 320W, Boston
Datas ������������������30 de junho - 7 de agosto
Horário ���������������7:45-17:00, terça-feira - sexta-feira
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Jay Esty, jesty@thompsonisland.org, 617-830-5136
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site thompsonisland.org/programs/green-ambassadors
Site ���������������������www.thompsonisland.org

TRIANGLE, INC. THE CULINARY CAREER PATHWAY PROGRAM
O Triangle, Inc. oferece uma credencial Career Pathways para uma carreira nas artes culinárias. Os alunos aprendem habilidades práticas na cozinha e 
têm a oportunidade de testar a sua ServSafe Food Handler Certification.
Para ��������������������Maiores de 18 ano, aluno das BPS com deficiências ou com PIE, deve ser elegível para trabalhar nos Estados Unidos
Local �������������������250 New Rutherford Ave, Boston
Datas ������������������1º de junho - 1º de julho
Horário ���������������08:00-15:00
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Stephanie McGrath, smcgrath@triangle-inc.org, 781-388-4349
Inscrição �������������.Entre em contato com Stephanie Mcgrath
Site ���������������������triangle-inc.org

UMASS BOSTON PRE-COLLEGIATE PROGRAMS UPWARD BOUND PROGRAM
O UMass Boston Upward Bound Program é um programa TRiO financiado pelo governo federal, que prepara alunos de baixa renda e de primeira 
geração com apoio acadêmico e social para garantir que eles se formarão com êxito no ensino médio e na faculdade. Os serviços incluem preparação 
para exames, faculdade e assistência financeira para inscrição e um programa residencial de verão de seis semanas.
Para ��������������������13-19 anos, um aluno atual da Excel, Burke, Madison Park, Urban Science Academy ou West Roxbury Academy  
Local �������������������100 Morrissey Blvd., Dorchester
Datas ������������������21 de junho - 15 de agosto
Horário ���������������Programas residenciais: Domingo à noite até sexta à tarde -
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Suamy Ventura, suamy.ventura@umb.edu, 617-287-5845
Inscrição �������������Inscreva-se em www.umb.edu/editor_uploads/images/academic_support_services/upward_bound/Application_UpwardBound.pdf
Site ���������������������www.umb.edu/academics/vpass/support_programs

UMASS BOSTON PRE-COLLEGIATE PROGRAMS URBAN SCHOLARS
O Urban Scholars oferece aos alunos do ensino médio que se esforçam academicamente, especialmente aqueles de baixa renda e minorias, os recursos 
necessários para ingressarem e concluírem com êxito o ensino pós-secundário.
Para ��������������������Alunos com GPA de aproximadamente 3.0, 9º-12º ano  
Local �������������������100 Morrissey Blvd., Boston
Datas ������������������21 de junho - 15 de agosto
Horário ���������������09:00-17:00
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Jamie Morrison, jamie.morrison@umb.edu, 617-297-6961
Inscrição �������������Inscreva-se em www.umb.edu/editor_uploads/images/academic_support_services/urban_scholars/Application_UrbanScholars.pdf.
Site ���������������������www.umb.edu/academics/vpass/support_programs
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ACAMPAMENTOS DIURNOS DE VERÃO E PROGRAMAS
URBANO PROJECT YOUTH ARTIST PROJECT
Youth Artist Projects conectam alunos do ensino médio de Boston a artistas em atividade. Esta aula é liderada pelo Artista Residente ou por outro artista 
profissional. O YAP recente inclui design de moda sustentável, narração de histórias e escrita e produção de séries na web.
Para ��������������������9º-12º ano  
Local �������������������29 Germania St., Jamaica Plain
Datas ������������������29 de Junho - 4 de setembro
Horário ���������������15:30-18:30 dois dias por semana-
Contato ��������������Anthony Pena, anthony@urbanoproject.org, 617-983-1007
Inscrição �������������Detalhes da inscrição podem ser encontrados no site urbanoproject.org
Site ���������������������www.urbanoproject.org

VALEO FUTBOL CLUB BOSTON SUMMER CAMP
A VFC é uma organização sem fins lucrativos de ensino e treinamento esportivo 501(c)(3), focada no desenvolvimento de atletas competitivos, cidadãos 
destacados e líderes fortes. Enfatizamos os valores do trabalho em equipe, disciplina, comprometimento, respeito e liderança, pois o nosso objetivo é 
fazer a diferença na vida de nossos meninos e meninas no campo e na sala de aula.
Para ��������������������K0-12º ano  
Local �������������������270 Columbia Rd, Boston
Datas ������������������6 de julho - 6 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Custo ������������������$150 por semana, os residentes de Boston recebem um desconto automático de 15%. Oferecemos assistência financeira com base em 

necessidades e descontos para irmãos.
Contato ��������������Nathan Stern, nathan@valeofc.com, 419-349-0861
Inscrição �������������Inscreva-se on-line. Para mais informações, entre em contato com Nathan Stern.
Site ���������������������www.valeofc.com/boston

YOUNG QUEENS AND KINGS SCHOLAR PROGRAM 
O Young Queens and Kings Scholar Program na the Thomas A. Edison  foca no desenvolvimento socioemocional dos jovens do programa por meio 
de círculos e oportunidades de enriquecimento educacional. Através deste programa de capacitação, os alunos também desenvolvem habilidades 
empreendedoras aprendidas e criam seu próprio jornal.
Para ��������������������3º-8º ano  
Local �������������������60 Glenmont Road, Brighton
Datas ������������������6 de julho - 6 de agosto
Horário ���������������08:30-15:10, segunda-feira - quinta-feira
Custo ������������������Gratuito 
Contato ��������������Krystal Semper, ksemper@bostonpublicschools.org, 617-823-9302
Inscrição �������������A inscrição ocorre de forma contínua. Ambos os diretores são responsáveis pela inscrição e por esclarecer qualquer dúvida. Os diretores 

também trabalham com as famílias sobre os rendimentos apresentados para determinar as taxas de inscrição.
Site ���������������������www.youngqueensandkings.com

YOUTH AND FAMILY ENRICHMENT SERVICES SUMMER YOUTH BUILDERS PROGRAM
O YoFES Youth Builders Summer Program fornece grande suporte acadêmico e enriquecimento cultural, incluindo educação musical, para 70 jovens 
durante o verão.
Para ��������������������Alunos do EL, K1-8º ano  
Local �������������������Mattahunt and Hennigan Schools
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������08:30-14:00
Custo ������������������$175 por semana, 
Contato ��������������Mishella Etienne-Campbell, metienne-campbell@yofes.org, 781-964-7557
Inscrição �������������Inscreva-se on-line.
Site ���������������������www.yofes.org
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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

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.

BOSTON PUBLIC SCHOOLS EXTENDED SCHOOL YEAR
O BPS Office of Special Education (Departamento de Educação Especial das BPS) supervisiona e implementa o Ano Letivo Estendido (ESY) durante o 
verão.  Uma decisão da equipe do PIE é necessária para os alunos das BPS com deficiências, a fim de receber uma tarefa para este programa.  O objetivo 
do programa é minimizar a regressão substancial de habilidades durante o verão devido a uma deficiência. 
Para ��������������������Alunos que necessitam de um ESY por decisão da equipe do PIE
Datas ������������������6 de julho - 7 de agosto
Horário ���������������5 horas por dia, 5 dias por semana; horário específico do local a ser relatado às famílias antes do programa
Transporte ����������Conforme determinado pelo PIE
Custo ������������������Gratuito; café da manhã da manhã e almoço são fornecidos
Contato ��������������Para eventuais dúvidas sobre elegibilidade, entre em contato com o professor do aluno, o Coordenador de Educação Especial ou o Diretor ou 

o Departamento de Educação Especial. 

ITALIAN HOME FOR CHILDREN SUMMER CAMP
Summer camp para crianças com necessidades emocionais e comportamentais.  
Para ��������������������1º-7º ano, 6-12 ano Crianças com necessidades emocionais/comportamentais que podem não ficar bem em um programa diário de 

acampamento de verão. Crianças com DCF e DMH. 
Local �������������������1125 Centre Street, Jamaica Plain 
Transporte ����������Sim
Datas ������������������6 de julho - 28 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00 
Custo ������������������Varia
Prazo ������������������30 de abril
Contato ��������������Nicole Chester, 617-524-3116 x395, nchester@italianhome.org
Inscrição �������������Inscreva-se on-line
Site ���������������������www.italianhome.org

JUDGE BAKER CHILDREN’S CENTER CAMP BAKER
O Camp Baker é um programa de seis semanas que ensina às crianças formas eficazes de gerenciar o TDAH e outros problemas de comportamento. 
As crianças que têm dificuldade com déficits de atenção, hiperatividade, impulsividade e habilidades sociais prosperam no Camp Baker porque nossa 
abordagem é adaptada para ajudar crianças com TDAH a terem êxito. Um dos principais objetivos do nosso programa é aumentar comportamentos 
positivos e apropriados para que as crianças possam se divertir e ter bons verões. Durante o dia, os campistas recebem bastante reforço positivo e 
elogios por comportamentos adequados nas tarefas. Isso permite que as crianças, que às vezes têm dificuldades em ambientes de acampamento mais 
tradicionais, tenham êxito. Outro aspecto importante do programa é a definição clara e consistente dos limites.
Para ��������������������6-12 anos  
Local �������������������80 Carby Street, Westwood
Datas ������������������8 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������08:30-16:00 O ônibus de Boston busca às 08:00 e sai às 16:45.
Transporte ����������Sim 
Custo ������������������$5.500 para o programa de seis semanas com uma proporção de 2:1 de crianças para funcionários altamente treinados e qualificados. Esse 

custo também cobre as despesas de natação duas vezes por dia, atividades esportivas e artísticas divertidas, aulas acadêmicas, transporte 
de ônibus e 16 horas de treinamento com os pais pessoalmente durante o verão e o ano letivo, durante o qual oferecemos assistência e 
alimentação infantil. Alguma assistência baseada em necessidades está disponível.

Contato ��������������Sarah Tannenbaum, stannenbaum@jbcc.harvard.edu, 617-278-4286
Inscrição �������������Preencha uma inscrição on-line e pague uma taxa de processamento não reembolsável de $50. 
Site ���������������������jbcc.harvard.edu
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Centros de Boston para Juventude e Famílias 
Os Centros de Boston para Juventude e Famílias (BCYF), em parceria com os conselhos locais sem fins lucrativos, operam 
uma rede de 30 centros comunitários, 18 piscinas e uma praia. O verão é uma estação movimentada, com uma média de 
2.000 jovens em programas inscritos e milhares mais em programas e atividades diárias. Muitos deles fornecem refeições 
e aceitam vouchers ou oferecem uma escala de pagamento proporcional aos rendimentos. Todos os acampamentos são 

licenciados pelo Conselho de saúde. Acesse o site para saber mais:  Boston.gov/BCYF

Aqui estão alguns programas que o BCYF oferece.

ADVENTURE GIRLS
Adventure Girls é um programa para meninas de quatro semanas de aventura e liderança ao ar 
livre. Toda semana começa com oficinas que abordam autoestima, relacionamentos saudáveis, 
nutrição e boa forma e termina com uma aventura épica, como caminhadas, escaladas e remo.
Para ��������������������Meninas de 9-12 anos
Local �������������������BCYF Blackstone
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-Adventure-Girls ou ligue para o número 617-635-4920 x2155.

CAMP JOY
O Camp Joy oferece oportunidades diárias estruturadas para os participantes fazerem novas 
amizades, se divertirem, aprenderem e crescerem durante os meses de verão. 
Para ��������������������Residentes de Boston com idades entre 3 e 22 anos com deficiências e seus irmãos
Local �������������������BCYF Madison Park e Ohrenberger Community Centers
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-Camp-Joy ou ligue para o número 617-635-4920 x2402

GIRLS NIGHTS
Eventos divertidos para meninas de todas as idades. As atividades preliminares incluem o New 
England Aquarium, Franklin Park Zoo, Boston Bowl, Laser Quest (new), Codzilla,  JP Licks Ice Cream 
Social, Rock Climbing & BBQ, e Chez Vous. 
Para ��������������������Meninas, as idades dependem da atividade
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-Girls ou ligue para o número 617-635-4920 x2314 

BLOCK PARTIES
O BCYF e nossos parceiros levam diversão ao bairro, incluindo música, jogos, atividades práticas, 
informações valiosas sobre programação e um churrasco.
Para ��������������������Todas as idades
Contato �������������� Boston.gov/BCYF

SUPERTEENS
Este programa de seis semanas inspira e motiva os adolescentes a iniciarem sua jornada de 
liderança por meio de atividades educacionais e recreativas, excursões e projetos de serviço. Os 
adolescentes também desenvolvem uma base sólida de habilidades pré-emprego e participam 
de experiências que ajudam a garantir o êxito em seu primeiro emprego. Os adolescentes que 
atendem todos os requisitos do programa são elegíveis para receber uma bolsa no final do verão.
Para ��������������������Adolescentes de Boston com idades entre 13 e 14 ano
Local �������������������Most BCYF centers
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-SuperTeens ou ligue para 617-635-4920 x2401

SNAP SHOT
Aprenda todos os aspectos da fotografia com o ensino de um fotógrafo profissional. O programa 
inclui visitas a galerias de arte e museus e “safaris fotográficos” em Boston e oferece aos 
adolescentes a oportunidade de servirem como “fotógrafos da equipe” em muitos programas e 
eventos do BCYF em Boston.
Para ��������������������Adolescentes de Boston com idades entre 16 e 14 anos 
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-SnapShot ou ligue para o número 617-635-4920 x2209

GIRLS LEADERSHIP CORPS
O GLC envolve meninas como líderes de pares para desenvolver e apoiar programas focados 
em gênero em nossos centros, liderar iniciativas de serviços à comunidade e trabalhar com suas 
colegas representando todos os bairros de Boston.
Para ��������������������Meninas de 13-15 anos
Contato ��������������Boston.gov/BCYF-Girls ou ligue para o número 617-635-4920 x2314 

CENTROS DE BOSTON PARA 
JOVENS E SUAS FAMÍLIAS
CC = Centros Comunitários     Piscina    
Número principal .............617-635-4920
Allston/Brighton 

Jackson/Mann CC .............. 617-635-5153    
Charlestown 

Charlestown CC ............. 617-635-5169 
Clougherty Pool ............. 617-635-5174

Chinatown 
Quincy CC ...................... 617-635-5129

Dorchester 
Holland CC ..................... 617-635-5144 
Leahy-Holloran CC ......... 617-635-5150 
Marshall CC ........................ 617-635-5141 
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 
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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BOSTON CITYWIDE BASEBALL LEAGUE
Os programas de beisebol para juventude de vários bairros competem em uma liga municipal de beisebol de grande duração durante o verão. Os jogos 
ocorrem à noite em dias de semana somente no Moakley Park em South Boston.
Para ��������������������9-12 ano
Local �������������������1005 Columbia Rd, South Boston
Datas ������������������6 de julho - 21 de agosto
Horário ���������������17:45-20:00
Contato ��������������Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093

FENWAY CHALLENGE
O Fenway Challenge patrocinado pelo Boston Red Sox é uma oportunidade para jovens competirem com outros de sua idade em habilidades de 
beisebol como correr, arremessar e rebater.  Os melhores receberão ingressos para o jogo do Sox com reconhecimento de campo.
Para ��������������������7-12 anos
Local �������������������Vários locais, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������10:00-12:00
Contato ��������������Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093
Inscrição �������������redsox.com/fenwaychallenge

EAST BOSTON SPORTS AND RECREATION CENTER
Neste programa de acolhimento, os jovens participam de atividades supervisionadas, incluindo esportes, jogos e artes e artesanato. Recomenda-se a 
pré-inscrição.
Para ��������������������8-14 anos  
Local �������������������143 Porter St., East Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Contato ��������������Damien, damien.margardo@boston.gov, 617-961-3083
Inscrição �������������www.boston.gov/parks

BOSTON NEIGHBORHOOD BASKETBALL CHALLENGE
Os times de basquete disputam semanalmente para obterem o título do campeonato em três divisões para meninos e meninas.
Para ��������������������6-18 anos
Local �������������������Em toda a cidade, Boston
Datas ������������������6 de julho - 21 de agosto
Horário ���������������17:00-22:00
Contato ��������������Charles, Charles.conners@Boston.gov, 617-961-3093

BOSTON NEIGHBORHOOD SOCCER LEAGUE
Oferece aos jovens jogadores de futebol a oportunidade de desenvolver suas habilidades no futebol.
Para ��������������������6-14 anos 
Local �������������������365 Hyde Park Avenue, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������05:00-09:00
Contato ��������������Woodley, woodley.auguste@boston.gov, 617-961-3084

ARTS & CRAFT WORKSHOPS
Lideradas por um artista local, essas oficinas oferecem a residentes de todas as idades a chance de desfrutar dos parques do bairro, além de desfrutar de 
projetos divertidos e únicos de artes e artesanato.
Para ��������������������3-10 anos 
Local �������������������Varia todos os dias, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������10:00-12:00
Contato ��������������Nora Doherty, parks@boston.gov, 617-635-4505
Inscrição �������������Inscreva-se enviando um e-mail para parks@boston.gov

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

Parks & Recreation  617-635-4505, www.boston.gov/departments/parks-and-recreation
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PARQUES E ÁREAS DE RECREAÇÃO DE BOSTON
PUPPET SHOWS IN THE PARKS
Uma série de shows de marionete para várias oficinas infantis. Venha assistir estes shows de marionete curiosos que encantam a criança que existe em 
todos.
Para ��������������������3-10 anos  
Local �������������������Vários parques da cidade, Boston
Datas ������������������9 de julho - 21 de agosto
Horário ���������������11:00
Contato ��������������Nora Doherty, parks@boston.gov, 617-635-4505

WHITE STADIUM SPORTS CENTER
Um programa de verão gratuito com oportunidades para os jovens participarem de atividades esportivas.
Para ��������������������7-14 anos  
Local �������������������450 Walnut Avenue, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 21 de agosto
Horário ���������������08:30-15:00
Contato ��������������Woodley, woodley.auguste@boston.gov, 617-961-3084

MAYOR’S CUP BASEBALL TOURNAMENT
Patrocinado pelo Boston Red Sox, os programas juvenis de beisebol pela cidade competem nesta competição empolgante. Ocorre no Moakley Park, 
South Boston e Parkway Little League, West Roxbury.
Para ��������������������9-12 anos
Local �������������������Moakley Park, South Boston
Datas ������������������11 de julho - 26 de julho
Horário ���������������08:00-19:00
Contato ��������������Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3082
Inscrição �������������Entre em contato com Charles

MAYOR’S CUP SOFTBALL TOURNAMENT
Patrocinado pela Boston Red Sox Foundation e pela P&G Gillette, os programas juvenis de beisebol da cidade se enfrentam nesta competição marcante!
Para ��������������������Meninas de 9-18 anos   
Local �������������������Westminster Street, Hyde Park
Datas ������������������10 de julho - 19 de julho
Horário ���������������08:30-15:00
Contato ��������������Jennifer Widener, Jennifer.Widener@boston.gov, 617-961-3047

RED SOX EXPERIENCE
A Red Sox Experience ensina aos participantes várias habilidades de beisebol dentro do estádio de beisebol mais adorado da Liga Principal de Beisebol. 
As crianças correm, arremessam, rebatem, passeiam pelo Fenway Park e por seus lugares favoritos. Pré-inscrição necessária.
Para ��������������������7-12 anos 
Local �������������������Fenway Park, Boston
Datas ������������������10 de agosto - 14 de agosto
Horário ���������������10:00-12:00
Contato ��������������Charles, Charles.Conners@Boston.gov, 617-961-3093
Inscrições �����������Pré-inscrição necessária. Entre em contato com Charles

JUNIOR GOLF DAILY LESSONS
Este programa de primeiro nível fornece ensino básico sobre os fundamentos do golfe e é ministrado por profissionais nos dois cursos municipais 
da cidade de Boston. Este programa fornece ensino básico dos fundamentos principais do golfe. O equipamento é fornecido e uma pré-inscrição é 
necessária. Dorchester e Hyde Park.
Para ��������������������7-12 anos 
Local �������������������420 West Street, Boston
Datas ������������������7 de julho - 20 de agosto
Horário ���������������09:00-10:00 ou 10:30-11:30
Contato ��������������Jennifer, Jennifer.Widener@boston.gov, 617-961-3047

SOUTH BOSTON SUMMER RECREATION SPORTS CENTER
Nesse programa de acolhimento, os jovens participam de atividades supervisionadas, incluindo esportes, jogos e artes e artesanato. Os pais podem 
inscrever seus filhos para um dia, uma semana ou para o verão inteiro.
Para ��������������������7-14  
Local �������������������775 E 1st Street, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Contato ��������������Mavrick, Mavrick.afonso@boston.gov, 617-961-3039 
Inscrição �������������Inscreva-se on-line ou faça a inscrição pessoalmente
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O Verão na “Y” Acampamentos Diurnos da YMCA  
O Acampamento diurno “Y” mantém as crianças engajadas, seguras saudáveis e aprendendo constantemente. 

Acima de tudo, nós focamos em tornar o verão divertido.   
Tenha acesso a todas as filiais no site ymcaboston.org. Ligue para sua filial local para mais informações.  

Neste verão, o acampamento será de 29 de junho a 4 de setembro, das 8h às 18h.
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/camps 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. 

OVERNIGHT CAMPS 
Os acampamentos da ACM Northwoods, Pleasant Valley e Sandy Island, 
em New Hampshire, são populares entre os adolescentes de Boston. 
Você pode saber mais sobre os programas de treinamento de liderança, 
atividades ao ar livre, desenvolvimento de personagens e muito mais no 
site do acampamento Y.
Contato ��������������Jen Grande, JGrande@ymcaboston.org, 617-939-5103
Site ���������������������bostonycamps.org 
CAMP @ THE PARKWAY Y
Para ��������������������K0-8º ano 
Local �������������������1972 Centre St, West Roxbury 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Rachel Cavella, RCavella@ymcaboston.org,  

617- 981-2351
URBAN ADVENTURE CAMP - HUNTINGTON AVENUE
Para ��������������������K2-8º ano
Local �������������������316 Huntington Avenue, Boston
Contato ��������������Kelly MacLean, 617-536-7800,  

kmaclean@ymcaboston.org
CAMP @ EAST BOSTON ASHLEY STREET
Para ��������������������K1-8º ano 
Local �������������������54 Ashley Street, East Boston
Horário ���������������07:30-18:00
Contato ��������������Elvin Argueta, EArgueta@ymcaboston.org
CAMP @ THE MENINO Y
Para ��������������������K2-8º ano
Local �������������������1137 River Street, Hyde Park
Contato ��������������Jose Correia, JCorreia@ymcaboston.org, 617-548-8063
CAMP @ THE OAK SQUARE Y
Para ��������������������K0-8º ano 
Local �������������������615 Washington Street, Brighton
Contato ��������������Katie Coach, 617-782-3535, kcoach@ymcaboston.org
DORCHESTER SUMMER CAMP - EXPLORERS
Para ��������������������K2-8º ano
Local �������������������776 Washington Street Dorchester
Contato ��������������Kelly MacLean, 617-436-7752,  

kmaclean@ymcaboston.org
ROXBURY SUMMER CAMP - EXPLORERS
Para ��������������������K1-8º ano 
Local �������������������185 MLK Blvd, Roxbury 
Contato ��������������Maggie Mattaini, MMattaini@ymcaboston.org,  

617-620-0292
CAMP @ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
Para ��������������������2º-8º ano, 7-12 anos 
Local �������������������Blue Hills, Canton, MA 
Transporte ����������Sim
Contato ��������������Devin Collins-Ives, 781-439-0032
CAMP @ WANG YMCA (CHINATOWN)
Para ��������������������K2-8º ano
Local �������������������8 Oak Street West, Boston
Contato ��������������Jen Kelly, 617-426-2237, jkelly@ymcaboston.org

TEEN DEVELOPMENT @ THE Y
SUMMER INITIATIVE – FREE SUMMER MEMBERSHIPS 
FOR HIGH SCHOOL STUDENTS.
Quando a escola termina, o YMCA abre suas portas ainda mais. Todos os 
jovens se beneficiam da estrutura e de um local seguro, onde podem 
ser ativos, saudáveis e engajados por modelos positivos. A YMCA da 
Grande Boston oferece a jovens de todas as origens e rendas acesso à 
aprendizagem fora da sala de aula, incluindo Programas de esportes e 
fitness, eventos para adolescentes e oportunidades de voluntariado e 
liderança.
Para ��������������������Adolescentes entre 13 e 19 anos* (*se ainda estiverem 

no ensino médio)
Exigência ������������ID válido. Adolescentes menores de 18 anos precisam 

fornecer um documento com a assinatura dos pais/
responsáveis.

YOUTH EMPLOYMENT COMMITMENT –  
MEANINGFUL EMPLOYMENT
Preparamos os jovens para a força de trabalho por meio de 
oportunidades de emprego para jovens. As posições de nível básico 
incluem, entre outras, salva-vidas, instrutor de natação, instrutor de 
esportes, líder de vigilância infantil, conselheiro de acampamento e 
muito mais!
Para ������������������ maiores de 16 anos
Locais ��������������� Roxbury YMCA ......................................617-318-1416

Dorchester YMCA ..................... 617-436-7750  x1816
Menino YMCA (Hyde Park) ...................617-992-8255
Charlestown YMCA ...............................781-808-8026
Egleston/Achievers YMCA .....................781-808-8026
Huntington YMCA.................................617-927-8139
Wang YMCA (Chinatown) .....................617-904-6168
East Boston YMC ...................................617-418-8321              
Oak Square YMCA .................................781-670-0135              
Parkway YMCA (West Roxbury) .............781-727-0773    

*Você sabia que se candidatar a um trabalho de DYEE, ABCD ou PIC, 
poderá trabalhar na sua YMCA local? Pergunte à sua agência local sobre 
a YMCA se desejar passar o verão conosco.

FILIAIS DA YMCA EM BOSTOÇN:  
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
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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 Barnes & Noble Summer Reading Program marca seu vigésimo segundo ano comemorando a importância dos livros para expandir os horizontes das 
crianças e inspirar os leitores do primeiro ao sexto ano a terem um verão repleto de aventuras de leitura - e a ganharem um livro GRATUITAMENTE!
Para ��������������������1ª a 6ª série
Localização ���������Barnes & Noble, Prudential Center, Boston
Datas ������������������De 1 de junho a 4 de setembro
Contato ��������������Malida Theodore, 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  
CHILDREN’S SUMMER READING PROGRAM
www.bpl.org/branches

O Programa infantil de leitura de verão ocorrerá de 6 de julho - 14 de agosto. O tema para o Programa infantil de leitura de verão estadual de 2020 é 
“Imagine sua história.”  A filial de seu bairro e a Biblioteca central possuem livros e atividades de todos os tipos de ciência, música e oportunidades para 
contribuir para a nossa meta de milhões de minutos de leitura neste verão!
Para ideias de atividades, listas de livros, DVDs e muito mais, 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 (Encontre o seu caminho para Fenway) para crianças e adolescentes de 5-17 anos ocorre durante o verão. Os 
participantes devem ler pelo menos três livros e escrever sobre o livro favorito para concorrerem a ingressos gratuitos para o jogo do Boston Red Sox em 
agosto. Acesse www.bpl.org/summer em junho para obter mais informações.

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™. 
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MAIS ATIVIDADES DE VERÃO
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. 

SUMMER EATS
www�boston�gov/departments/food-access/summer-eats 
O programa foi desenvolvido para tornar as refeições acessíveis a 
crianças e jovens de Boston sem necessidade de identificação ou 
inscrição. O Summer Eats oferece apoio fundamental às crianças que 
dependem de refeições escolares ao longo do ano.
Encontre um local para refeições de verão perto de você no site 
refeições4kids.org/find-summer-meal-site.

SUMMER IN BOSTON
www�boston�gov/summer-boston 

BACK-TO-SCHOOL CELEBRATION AND BACKPACK 
GIVEAWAY
TD Garden, August 2020 
O Salvation Army, Instituições de caridade do Bairro Garden - o braço 
filantrópico do TD Garden - e a Cidade de Boston se unem para a 9ª 
“Celebração Anual de Volta às Aulas” e a entrega de mochilas. Desfrute 
de uma tarde divertida e cheia de atividades, incluindo bruins e treino 
de basquete dos Celtics, e receba uma mochila cheia de material 
escolar e produtos de higiene.
Inscreva-se hoje mesmo! Acesse www.salvationarmyma.org/
backtoschool ou envie um e-mail para MASBack2School@use.
salvationarmy.org para obter mais informações.
A inscrição ocorre conforme o momento da chegada e é baseada nas 
necessidades financeiras.

VÁ PARA UM MUSEU
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

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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Empregos de Verão, Estágios e Voluntariado
ABCD SUMMERWORKS 
Se você tem entre 14 e 21 anos e mora em Boston, SummerWorks pode ser exatamente o que está procurando. ABCD oferece empregos de verão para 
jovens em toda a cidade de Boston. Acesse o site para uma solicitação on-line de emprego no SummerWorks 2020, instruções, documentos necessários 
e uma lista dos escritórios da ABCD nos bairros. 
Para ��������������������Residentes de Boston, elegível conforme a renda, 14 a 21 anos
Local �������������������Em toda a cidade de Boston
Datas ������������������29 de junho - 14 de agosto 
Remuneração �����$12.75 por hora
Prazo ������������������Inscrição on-line aberta agora; deve ser feita até 31 de maio 
Contato ��������������www.summerworks.net (inscrição on-line) ou 617-348-6548

AFRICAN COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT OF NEW ENGLAND INC (ACEDONE) 
AECDONE SUMMER YOUTH LEADERSHIP AND EMPLOYMENT
Durante as seis semanas do Programa de Verão ACEDONE, os adolescentes focam na exploração da liderança e no envolvimento cívico dois dias por 
semana, enquanto nos outros três dias por semana eles demonstram sua liderança através de uma experiência de trabalho com bolsa (9º e 10º ano) ou 
com remuneração (11º e 12º ano) no programa de enriquecimento da ACEDONE ou com um de nossos parceiros comunitários
Para ��������������������9º a 12º ano, principalmente africano (somali, etíope, sudanês, senegal, guineense)  
Local �������������������89 South St., Boston and 48 John Eliot Square, Roxbury
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������08:30-15:30 
Contato ��������������Hawa Yusuf, 617-412-6845, hawa.yusuf@acedone.org
Inscrição �������������Preencha a inscrição que está disponível no site.
Site ���������������������acedoneboston.org 

APPRENTICE LEARNING CITY SUMMER INTERNSHIP
O City Summer Internship é um programa de estágio com bolsa para meninas do nono ano para explorar oportunidades de carreira em Boston para 
desenvolverem suas habilidades de prontidão para o trabalho, sonhos e plano futuros.
Para ��������������������8º ano. Preferência é dada a meninas das escolas parceiras da Apprentice Learning e de outras Escolas Públicas de Boston.
Local �������������������Urban College, 2 Boylston Street
Transporte ����������Passe de transporte MBTA do aluno
Datas ������������������8 de julho - 11 de agosto 
Horário ���������������Segunda-feira, terça-feira, sexta-feira às 09:00-13:00; quarta-feira e quinta-feira às 09:00-15:00 
Bolsa ������������������$100 por semana
Contato ��������������Helen Russell, 617-221-3912, info@apprenticelearning.org
Inscrição �������������Este é um programa altamente competitivo. Inscreva-se on-line. Orientação familiar obrigatória. Envie um e-mail para info@

apprenticelearning.org para obter a inscrição.
Site ���������������������apprenticelearning.org     

COURAGEOUS SAILING FOR YOUTH, INC. INSTRUCTOR-IN-TRAINING PROGRAM
O Instructor-in-Training Program (IITs) é um programa de treinamento de emprego de 7 semanas no verão. Neste programa, IITs fazem a transição de 
aluno para instrutor, desenvolvendo suas habilidades de ensinar, liderar e inspirar a próxima geração de crianças corajosas.
Para ��������������������9º a 12º ano, alunos da área da Grande Boston com experiência em navegação interessados em se tornar instrutores e modelos para os 

colegas mais jovens.
Local �������������������1 First Ave., Charlestown Navy Yard
Datas ������������������23 de junho - 10 de agosto 
Horário ���������������08:15-14:00
Remuneração �����$13 por hora
Contato ��������������Ashton Smith, 857-452-1763, ashton@courageoussailing.org 
Inscrição �������������Inscreva-se on-line. Faça uma entrevista e realize uma demonstração prática de vela antes de ser selecionado para o programa.
Site ���������������������www.courageoussailing.org 
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EMPREGOS DE VERÃO, ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO
THE FOOD PROJECT SEED CREW
A Seed Crew contrata jovens do ensino médio para trabalhar em nossas fazendas urbanas e suburbanas em Lincoln, Boston e North Shore. A equipe 
trabalha em conjunto para plantar verduras e legumes de forma sustentável e distribuir milhares de quilos de produtos, enquanto habilidades 
importantes são desenvolvidas 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 oficinas que abordam uma variedade de questões, incluindo agricultura 
sustentável, acesso a alimentos, justiça social ou temas 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 ��������������������14-17 anos
Local������� ������������Bairro Dudley de Boston; também Lynn e North Shore; todos os locais acessíveis pelo MBTA
Datas ������������������Julho - agosto
Horário ���������������09:00-16:00
Remuneração �����Uma bolsa de $275 por semana + horas de serviço comunitário e um passe T
Contato ��������������seedcrew@thefoodproject.org, 781-259-8621
Site ���������������������thefoodproject.org/seedcrew 

GRUB STREET SUMMER TEEN FELLOWSHIP
O Summer Teen Fellowship é um programa intensivo de escrita criativa de três semanas para jovens escritores. Por meio de aulas, oficinas e leituras, os 
alunos produzirão novos trabalhos, aprenderão sobre o trabalho da escrita e obterão conhecimento do mundo da escrita/publicação.
Para�������� ������������8º -11º ano, apenas 20 alunos escolhidos
Local �������������������162 Boylston St., Boston
Datas ������������������13 de julho-31 de agosto
Prazo ������������������ 25 de fevereiro
Bolsa ������������������$625 após a conclusão do programa + passe T, se necessário. Lanches e almoço incluídos.
Contato ��������������dharani@grubstreet.org, 617-695-0075
Site ���������������������Inscreva-se on-line pelo site grubstreet.org/programs/for-teens/summer-fellowship

JUDICIAL YOUTH CORPS PROGRAM
O Programa Judicial Youth Corps do Supremo Tribunal Judicial é um estágio educacional intensivo de primavera e verão para alunos do ensino médio.
Para ��������������������9º -12º ano
Datas ������������������maio-agosto
Prazo ������������������15 de março
Remuneração �����$12.75 por hora
Contato ��������������Vanessa.scott-woodbury@jud.state.ma.us ou  ghowland@bostonpublicschools.org
Inscrição �������������Inscreva-se através do PIC ou on-line
Site ���������������������www.mass.gov/service-details/judicial-youth-corps-program

THE TRUSTEES ONE WATERFRONT AMBASSADORS
O programa de emprego para jovens Trustees One Waterfront Ambassadors tem a missão de envolver os adolescentes em questões de orla marítima e 
em torno de East Boston. Os embaixadores participam da comunidade e apoiam organizações locais e sem fins lucrativos.
Para ��������������������9º a 12º ano, os residentes de Boston têm entre 15 e 18 anos.
Local �������������������East Boston 
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário��� ������������25 horas por semana
Remuneração �����$12.75 por hora
Contato ��������������Amy Eynatian, 617-542-7696, aeynatian@thetrustees.org
Inscrição �������������Inscreva-se primeiro no SuccessLink pelo site youth.boston.gov e solicite para trabalhar para os Waterfront ambassors, os Trustees entrarão 

em contato com o aluno. 
Site ���������������������onewaterfront.thetrustees.org/ambassadors  

WRITEBOSTON TEENS IN PRINT SUMMER JOURNALISM INSTITUTE
Programa Summer Journalism Institute intensivo de seis semanas. Os alunos aprendem o básico do jornalismo - impresso e digital - e podem ver 
seus textos publicados no Jornal Teens in Print, distribuído pelas escolas secundárias, bibliotecas e centros comunitários das BPS. Os alunos têm a 
oportunidade de receber (até $300 por semana) ou receber horas de voluntariado.
Para ��������������������Alunos do ensino médio de Boston
Local �������������������80 Tremont Street, Boston
Datas ������������������6 de julho - 14 de agosto
Horário ���������������09:00-15:00
Transporte ����������Sim 
Bolsa ������������������Este programa é totalmente gratuito para alunos e pode incluir uma bolsa paga para alunos elegíveis.
Contato ��������������Carla Gualdron, carlagualdron@writeboston.org, 617-541-2635
Inscrição �������������Inscrever-se no Programa de Emprego de Verão Successlink até 29 de março. Selecione Summer Journalism Institute da Teen in Print como o 

local de trabalho desejado.
Site ���������������������www.writeboston.org
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EMPREGOS DE VERÃO, ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO
YOUTHBUILD BOSTON, INC. DESIGNERY
Programa de arquitetura e design para adolescentes do ensino médio. Participe de atividades individuais e em equipe em projetos de design da vida 
real para a comunidade e receba uma bolsa.
Para ��������������������14-18 anos
Local �������������������1884 Washington Street, Boston
Datas ������������������julho - agosto
Horário ���������������10:00-16:30 
Bolsa ������������������$12.75 por hora 
Contato ��������������Alex Ho, 617-606-9619, aho@ybboston.org
Inscrição �������������Inscreva-se on-line pelo site www.youthbuildboston.org.  
Site ���������������������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 ��������������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 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 2020 a julho de 2021
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 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. 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 ��������������800-733-JOBS (5627)
Website ��������������www.jobcorps.gov
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EMPREGOS DE VERÃO, ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO

Planeje-se com antecedência para a faculdade.
Já é tarde demais para se candidatar a alguns programas e empregos 
incríveis de verão. Comece a contatá-los no próximo outono.

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER 
SUMMER HEALTH CORPS
Através deste programa voluntário gratuito, adolescentes motivados 
com idades entre 14 e 17 anos exploram várias carreiras enquanto 
ganham uma experiência valiosa em um ambiente hospitalar. 
O prazo de 2020 era 1º de fevereiro. bidmc.org/about-bidmc/
helping-our-community/volunteer-services

DANA FARBER/HARVARD CANCER CENTER CURE 
PROGRAM
Estágio pago, destinado a introduzir alunos a partir de 16 anos no 
mundo da pesquisa sobre o câncer. Os alunos serão colocados com um 
mentor que conduz pesquisas relacionadas ao câncer. O prazo de 2020 
era 1º de fevereiro. cure.dfhcc.harvard.edu

(MS)2: MATH AND SCIENCE FOR MINORITY 
STUDENTS
Cursos acadêmicos e oficinas de aconselhamento de carreira e 
faculdade. Na Phillips Academy em Andover por 5 semanas nos três 
verões após os 9º, 10º e 11º ano. Gratuito. Os alunos minoritários do 
8º ano no outono de 2020 são elegíveis. Inscreva-se em novembro de 
2020 para o próximo verão.  
www.andover.edu/about/outreach/ms2

MIT MITES (MINORITY INTRODUCTION TO 
ENGINEERING AND SCIENCE)
Um programa exigente de verão de seis semanas, residencial, de 
aprimoramento acadêmico gratuito para alunos promissores do 
ensino médio interessados em estudar e explorar carreiras em ciência, 
engenharia e empreendedorismo. Inscreva-se de novembro de 2020 
a janeiro de 2021 para o próximo verão. O prazo de 2020 era 1º de 
fevereiro. oeop.mit.edu/programs/mites

PRINCETON UNIVERSITY
Summer Journalism Program. Gratuito. Programa residencial de 10 dias 
sobre jornalismo no campus de Princeton. Para alunos com potencial do 
12º ano. O prazo de 2020 era 17 de fevereiro.  princeton.edu/sjp

Salve isto para o ano que vem.
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
Centros de Planejamento Universitário da ASA 617-536-0200 
para entrar em contato com todos os centros    asa.org/plan
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 
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
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Como obter uma permissão de 
emprego.

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$ 12.75 por hora.  

Cadastre-se on-line: youth.boston.gov
Cadastro por telefone não permitido. 

DYEE SuccessLink

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, 9h às 15h.

Pegue um número.
	Ì 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. 
800-772-1213  •  ssa.gov

	Ì 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).  
800-772-1213  •  ssa.gov 

	Ì 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

	Ì 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

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

Boston Private Industry Council (PIC)
O PIC ajuda alunos do ensino médio com pelo menos 16 anos a 

encontrar um estágio ou emprego em Boston. Os Especialistas em 
Carreira do PIC estão na maioria das Escolas Públicas de Boston e 

estão prontos para ajudá-lo a iniciar o processo.
Entre em contato com um especialista em carreira do PIC: 

www.bostonpic.org/career-specialists
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Tenha  
um excelente  

verão!


