
Leia isto primeiro. 
QUANDO   ISSO QUER DIZER…
DISSERMOS...  DIZER…

ASAP ������O mais cedo possível. 
Em outras palavras, 
IMEDIATAMENTE.

EPB ���������Escolas públicas de Boston
Série �������A série em que você está
Transp�����Diz se há transporte até o 

local
Chegada �Em ordem de chegada, 

ou quem se inscrever 
primeiro. Alguns programas 
chamam isso de "inscrições 
permanentes".

Prazo ������Último dia de inscrição

Os bons tempos do verão…

Fevereiro de 2018

Sim, estamos no inverno... mas o verão está a caminho e a hora de fazer 
seus planos de verão é AGORA. Você vai procurar trabalho? O prazo de 
inscrição de vários dos melhores deles acaba cedo. Que tal um programa 
acadêmico, de estágio ou voluntariado de alta qualidade? Talvez seja 
necessário fazer uma redação e obter cartas de recomendação de um 
professor ou mentor adulto e isto pode levar algum tempo. Há muitas 
coisas legais para se fazer em Boston ou nos arredores da cidade. Você 
pode trabalhar, fazer aulas de dança, aprender a navegar ou jogar golfe, 
atuar em uma peça, trabalhar como voluntário em um museu ou abrigo 
de pessoas sem-teto, se planejar para o colégio, fazer estágio em um 
laboratório científico ou fazenda, ou ainda assistir a concertos e filmes 
gratuitos. (Você pode até mesmo melhorar seus conhecimentos de 
matemática...)

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

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

Precisa de ideias? O Summer Stuff 2018 está cheio de boas ideias. (Nós até colocamos algumas ideias para a 
primavera e o próximo ano escolar.) Leia tudo, marque o que mais lhe interessar e vá até os sites ou ligue. Eles 
estão esperando o seu contato. A maioria desses programas pode ser encontrada em PartnerBPS.org. Use esse 
mecanismo de busca para encontrar exatamente o que quer. Depois, inscreva-se—agora. Em muitos casos, você 
pode fazer sua inscrição on-line ou imprimir um formulário de inscrição no website. Não se desanime com o 
custo de alguns programas. Muitos deles têm bolsas e eles querem estudantes de Boston. Na verdade, alguns 
programas são apenas para alunos das escolas públicas de Boston. Boa sorte—e tenha um ótimo verão!

Escolas Públicas de Boston 5º trimestre
Programas educacionais de verão do distrito

Você sabia que os estudantes que participam de programas educacionais de versão podem se beneficiar quando forem para a o próximo ano escolar?  
As EPB têm muitos programas de verão destinados a todos os tipos de estudantes. A maioria dos programas são GRÁTIS—mas apenas os estudantes designados podem participar.  

Para saber se seu filho pode participar de um destes programas, pergunte ao diretor, orientador pedagógico ou a um professor.
BOSTON LATIN SCHOOL
CURSOS DE REVISÃO 
O programa oferece a alunos que têm 
menos de 30 faltas uma chance de passar 
em disciplinas e ganhar créditos para passar 
de ano e se formar. Alunos que tenham 
"F+" como média final podem fazer até dois 
cursos de revisão de versão. Alunos com 
média "D" são incentivados a frequentar os 
cursos de verão para aprimoramento.
Público �������Estudantes de escolas de 

currículos especiais (Exam 
schools) com médias finais entre 
50 e 70

Local �����������78 Avenue Louis Pasteur, Boston
Período ������9 de julho - 3 de agosto
Horário �������08:00 - 12:30
Contato ������Rachel Skerritt, 617-635-8895, 

rskerritt@bostonpublicschools.org
Inscrição �����Feita pelo distrito. 
BRIGHTON HIGH SCHOOL
BENGAL SUMMER SCHOLARS
O Programa Bengal Summer Scholars atende 
uma ampla gama de perfis de estudantes, 
incluindo juniors e seniors (11ª e 12ª séries) 
com insuficiência de créditos e que não estão 
aptos para graduação assim como alunos 
ingressando na 9ª série. O programa consiste 
em um currículo de aprendizado com base 
em projetos em conjunto com oportunidades 
para excursões e recuperação de créditos.
Público �������Calouros ingressantes, juniors 

e seniors com insuficiência de 
créditos

Local �����������25 Warren Street, Brighton
Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 3 de agosto
Prazo ����������15 de junho
Contato ������Rob Rametti, 857-234-7661, 

rrametti@bostonpublicschools.org 

BURKE HIGH SCHOOL
ORIENTAÇÃO PARA ALUNOS DE IDADE 
AVANÇADA E COM INSUFICIÊNCIA DE 
CRÉDITOS
Um programa de orientação acadêmica de 
verão para preencher as lacunas de avanço 
e oportunidades para alunos de idade 
avançada e com insuficiência de créditos.
Público �������Alunos com insuficiência de 

créditos, com proficiência limitada 
em inglês e portadores de 
deficiências das séries 10-12

Local �����������60 Washington Street, Boston
Período ������2 de julho - 3 de agosto
Prazo ����������12 de abril
Contato ������Filomena Cabral, fcabral@

bostonpublicschools.org, 617-
635-9837

Inscrição �����Os alunos são recrutados e 
solicitados a preencherem um 
formulário de inscrição. Palestras 
informativas quanto às inscrições 
são dadas no mês de março.

Website ������www.jebhs.org    
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
BELL RISING SCHOLARS
Programa desenvolvido para até 80 alunos 
passando para 9ª série, que entrarão na 
Charlestown High School em setembro. O 
programa de cinco semanas tem aulas de 
Matemática, Língua e Literatura Inglesa, 
Música e Formação Comunitária.
Público �������Alunos da 8ª série indo para a 

CHS
Local �����������240 Medford Street, Boston
Horário �������08:00 - 14:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106, cteuletcote@
bostonpublicschools.org

Inscrição �����Todos os ingressantes na 9ª série 
recebem convite para inscrição. 

Website ������charlestownhs.org  
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 
Estrutura de escola de verão, concentrada 
em recuperação de notas e programas para 
alunos com proficiência limitada em inglês.
Público �������Alunos da Charlestown High 

School e vizinhança. 
Local �����������240 Medford Street, Boston
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Horário �������07:30 - 12:30
Contato ������Christophe Teulet-Cote, 

cteuletcote@bostonpublicschools.
org, 617-635-9914

Inscrição �����Aceitam-se inscrições de 
estudantes.

Website ������charlestownhs.org    
CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE LEITURAS DE VERÃO
Com duração de cinco semanas, o Programa 
de Leituras de Verão da CHS proporciona 
o desenvolvimento individualizado de 
alfabetização para até 50 estudantes que 
estejam significativamente o nível de sua 
série com base na nossa ferramenta de 
avaliação, chamada Diagnostic Assessment 
of Reading. Ele foi desenvolvida para 
desenvolver a alfabetização e dar apoio à 
recuperação de lacunas de conhecimento
Público �������Alunos que estão três níveis 

abaixo do nível correspondente 
de alfabetização

Local �����������240 Medford Street, Boston
Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Contato ������Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106, cteuletcote@
bostonpublicschools.org,

Inscrição ����� Inscrições de alunos aceitas, com 
a meta de 45-50 alunos.

Website ������charlestownhs.org    
EAST BOSTON HIGH SCHOOL
EL SUMMER PROGRAM - PROGRAMA 
DE VERÃO PARA ALUNOS COM 
PROFICIÊNCIA LIMITADA EM INGLÊS
Alunos com proficiência limitada em inglês 
assistem a aulas de inglês para estrangeiros 
e matemática com professores certificados 
e recomendados para melhorarem seus 
conhecimentos. O progresso dos alunos é 
avaliado do começo até final do programa. 
Como resultado, os alunos ficam prontos para 
o novo ano letivo.
Público �������80 alunos com proficiência 

limitada em inglês matriculados 
nas EPB

Local �����������86 White Street, East Boston
Período ������9 de julho - 2 de agosto
Contato ������Jaime Staraitis, 617-834-1539, 

jstaraitis@bostonpublicschools.org
Inscrição �����Todos os estudantes com 

proficiência limitada em inglês 
são convidados a participar do 
programa. Na EBHS, nossos 
professores para alunos com 
proficiência limitada em 
inglês vão distribuir folhetos e 
solicitações de autorização para 
o programa de verão. O distrito 
educacional recruta e matricula 
alunos de escolas das últimas 
séries do ensino fundamental das 
redondezas. Após devolverem a 
solicitação de autorização com 
a assinatura de um dos pais, os 
alunos receberão uma carta de 
boas vindas com detalhes do 
calendário do programa e seus 
benefícios.

PARA ESTUDANTES DOS ÚLTIMOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON
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EAST BOSTON HIGH SCHOOL
RECAPITULAÇÃO DE VERÃO
Os alunos poderão recuperar até três créditos 
participando de dois cursos presenciais e 
um curso on-line. As disciplinas oferecidas 
são Língua e Literatura Inglesa, Matemática, 
História e Ciências.
Público���� ���Séries 9-12, do ensino geral, 

especial e de desenvolvimento 
na língua inglesa (ELD) nível 4 e 
posteriores.

Local �����������86 White St, East Boston
Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Horário �������08:00 - Meio-dia
Contato ������Melissa Curley, mcurley2@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9973

Inscrição �����Os orientadores pedagógicos 
convidam alunos que não 
passaram em uma ou mais 
disciplinas durante o ano letivo. 
Os orientadores enviam uma carta 
às famílias e se reúnem com os 
alunos para tratar da logística do 
programa.

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
O Summer Review da EBHS é um programa 
on-line de recuperação de créditos. As 
disciplinas oferecidas incluem Língua e 
Literatura Inglesa, História, Matemática e 
Ciências.
Público �������Séries 9-12, do ensino geral, 

especial e de desenvolvimento 
na língua inglesa (ELD) nível 4 e 
posteriores.

Local �����������86 White St., East Boston
Período ������8 de julho - 8 de agosto
Horário �������08:00 - Meio-dia
Custo ����������Gratuito
Contato ������Michael Smith, msmith3@

bostonpublicschool.org,  
617-635-9896

Inscrição �����Os orientadores pedagógicos 
convidam alunos que não 
passaram em uma ou mais 
disciplinas durante o ano letivo. 
Os orientadores enviam uma carta 
às famílias e se reúnem com os 
alunos para tratar da logística do 
programa.

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

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

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

bostonpublicschools.org,  
617-855-8478

Inscrição �����Aberta a todos os estudantes
ENGLISH HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERÃO
Programa que fornece apoio e recursos 
adicionais a alunos com proficiência limitada 
em inglês, alunos com baixo desempenho e 
calouros ingressantes
For ��������������Para alunos estrangeiros de 

inglês, com baixo desempenho e 
ingressantes na 9ª série

Local �����������144 McBride Street, Jamaica Plain
Período ������9 de julho - 3 de agosto
Horário �������08:00 - 13:00
Contato ������Freda Johnson, ajohnson@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8979

Inscrição �����A inscrição tem como base as 
notas gerais e, usando fontes de 
dados como, MCAS, notas finais 
e exames, ACCESS e indicadores 
de progressão (Leading and 
Lagging).

Website ������Englishhighschool.org 
EXCEL HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERÃO
Programa de quinto trimestre presencial e de 
recuperação de créditos para estudantes.
Público �������Alunos inaptos para graduação 

com necessidade de recuperação 

de créditos
Local �����������95 G Street, South Boston
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Horário �������08:00 - 12:30
Contato ������Tracey Kimsey, tkimsey@

bostonpublicschools.org, 781-
718-0335

Inscrição �����A admissibilidade dos alunos é 
determinada em conjunto com 
os orientadores pedagógicos a 
partir do terceiro período. Alunos 
com o perfil indicado recebem 
um formulário de inscrição e 
carta de comprometimento com 
o programa e devem entregar 
ambos para se inscreverem.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
RISING FRESHMAN ACCELERATED 
MATH
Programa acelerado de Matemática para 
ingressantes na 9ª série.
Público �������Alunos da 8ª série indo para a 

Escola Madison Park
Local �����������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Contato ������Edward Brackenbury, 617-

635-8970, ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 

Inscrição �����Alunos da 8ª série matriculados 
na Madison Park são convidados 
a participar dependendo dos seus 
estudos anteriores de Matemática.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
MADISON PARK SUMMER SCHOOL
O programa oferece oportunidade para 
estudantes recuperarem créditos em 
disciplinas básicas.
Público �������Todos os alunos da Escola 

Madison Park.
Local �����������75 Malcolm X Blvd, 
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Horário �������A confirmar
Contato ������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 617-
635-8970

Inscrição �����Qualquer aluno reprovado em 
Língua e Literatura Inglesa 9, 
10, Física, Biologia, Álgebra, 
Geometria, História dos Estados 
Unidos 1 ou História dos Estados 
Unidos 2 pode se inscrever.

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

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

bostonpublicschools.org,  
617-635-8510

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

O'BRYANT SCHOOL OF 
MATHEMATICS AND SCIENCE
O'BRYANT SUMMER ACADEMY 
Este programa proporciona recuperação de 
créditos para alunos que não tiveram sucesso 
no ano letivo nas disciplinas Matemática, 
Língua e Literatura Inglesa, Estudos Sociais/
Ciências. Haverá aulas presenciais e on-line 
para esses alunos.
Público �������6ª-11ª série, alunos que precisam 

recuperar créditos de disciplinas 
em que foram reprovados.

Local �����������55 Malcolm X Boulevard, Roxbury
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Horário �������08:00 - 12:30
Contato ������Tanya Freeman-Wisdom, 

twisdom@bostonpublicschools.

org, 857-829-2083
Inscrição �����Alunos e famílias serão 

notificados por carta enviada para 
casa, ligação telefônica e reuniões 
à noite com as famílias. Os alunos 
serão selecionados após avaliação 
do currículo por um orientador 
pedagógico.

MARIO UMANA ACADEMY
PROGRAMAS DE VERÃO
Público �������6ª-8ª série, do ensino geral e 

alunos com proficiência limitada 
em inglês

Local �����������312 Border St., East Bsoton
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Horário �������08:00 - 14:00
Contato ������Patreka Wood, 617-635-8848, 

pwood2@bostonpublicschools.org
TECHBOSTON ACADEMY
PROGRAMAS DE VERÃO
Estamos estabelecendo uma parceria com 
a Henderson School oferecendo cursos de 
verão para estudantes de high school.
Público �������Alunos de high school
Local �����������9 Peacevale Rd, Dorchester
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Contato ������Jillian Kelton, jkelton@

bostonpublicschools.org,  
617-635-1615

Inscrição �����Os alunos são encaminhados 
ao programa por orientadores 
pedagógicos.

URBAN SCIENCE ACADEMY
WREC SUMMER ACADEMIC, COLLEGE 
AND CAREER PATHWAYS PROGRAM
Este programa contém duas formas para 
desenvolvimento acadêmico e preparação 
para a universidade e mercado de trabalho 
durante um período de cinco semanas: 
inscrição dupla em parceria com o Quincy 
College, KeySteps e JFYNetworks e um 
tradicional programa de cursos de verão para 
ingressantes nas 10ª-12ª séries no campus 
do WREC.
Público �������10ª-12ª série, qualquer estudante 

com o perfil indicado para a 
programação de verão

Locais ���������1205 VFW Parkway, West Roxbury 
(WREC); 1250 Hancock Street, 
Quincy (Quincy College)

Transp ��������Passes de ônibus
Período ������9 de julho - 9 de agosto, de 

segunda a quinta.
Horário �������08:30 - 13:45 (campus do Quincy 

College) e 08:00 - 13:00 (campus 
do WREC)

Contato ������Darlene Marcano, dmarcano@
urbansci.net, 617-635-8930

Inscrição �����No departamento de orientação 
pedagógica de cada escola. 
Séries 11ª-12ª do Quincy College 
- cursos com créditos, 9ª-11ª do 
WREC - recuperação de créditos 

ACHIEVE
O Achieve é um programa educacional 
gratuito que atende crianças de baixa renda 
com idade compatível com as últimas séries 
do ensino fundamental. Proporcionando 
desenvolvimento acadêmico e social 
por meio de um rigoroso e envolvente 
programa de verão e aconselhamento e 
apoio constantes, o Achieve busca melhorar 
o desempenho, motivação e autoconfiança 
acadêmica de nossos alunos, colocando-os 
no caminho da universidade.
Público �������6ª-11ª série
Local �����������Noble and Greenough School, 10 

Campus Drive Dedham
Período ������27 de junho - 3 de agosto
Horário �������08:30 - 15:30
Prazo ����������Março
Contato ������Nora Dowley-Liebowitz, achieve@

nobles.edu, 781-320-7125 
Inscrição �����Alunos selecionados para 

participação. Os alunos e famílias 
devem preencher um formulário 
de inscrição (até março) e fazer 
uma entrevista com o Diretor do 
Achieve. 

Website ������ theacheiveprogram.org
AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
NEW ENGLAND INC (ACEDONE)
ACEDONE SUMMER ACADEMIC 
ENRICHMENT PROGRAM
O programa ACEDONE Summer Academic 
Enrichment (SAEP) tem como base pesquisas 
que mostram que atividades acadêmicas 
de verão diminuem as disparidades entre 

estudantes de famílias de baixa renda e seus 
colegas. Servindo a comunidade do Leste 
Africano há 14 anos, o programa se tornou 
uma parte querida dos verões dos nossos 
alunos.
Público �������1ª-8ª séries
Local �����������Hennigan School, 200 Heath St., 

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

6845, abdulkadir.hussein@
acedone.org

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

Website ������acedone.org    
ALLIANCE FOR INCLUSION AND 
PREVENTION
ASPIRE OUT-OF-SCHOOL TIME
ASPIRE é o programa terapêutico de 
aprendizado expandido para alunos da 
Frederick que foram encaminhados por seus 
professores e assistente sociais das escolas 
para receberem apoio acadêmico, emocional 
e social. O ASPIRE se concentra em dois 
objetivos, nos desenvolvimentos acadêmico, 
social e emocional.
Público �������6ª-8ª série, alunos encaminhados 

pelos professores e assistente 
sociais das escolas para 
receberem apoio acadêmico, 
emocional e social. 

Local �����������31 Heath Street, Jamaica Plain
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Horário �������Verão: 09:00 - 15:00
Custo ����������Gratuito 
Contato ������Susan Lovett, slovett@lgfnet.org, 

617-469-0074
Website ������www.aipinc.org  
BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON
Os alunos do BTGB desejam sucesso 
acadêmico, planejam ir para a universidade e 
estão dispostos a se comprometerem com o 
programa com duração de seis anos. 
Público �������6ª-11ª séries
Local �����������TechBoston Academy e  

New Mission
Transp ��������Sim
Período ������15 de julho - 30 de agosto
Horário �������08:00 - 15:30
Contato ������Paulina Murton, pmurton@

btgbmail.org, 617-349-6647
Inscrição �����Os alunos se inscrevem no 

programa Breakthrough 
nos últimos anos do ensino 
fundamental e continuam 
durante o ensino médio. Alunos 
e famílias preenchem um 
formulário de inscrição que 
pode ser acessado no website do 
programa Breakthrough Greater 
Boston.

Website ������breakthroughgreaterboston.org
DOTHOUSE HEALTH
GENERATION NEXT ACADEMY
Desde 2005, a DotHouse Health (DHH) 
oferece a Generation Next Academy (GNA) 
em nosso centro para adolescentes, o Teen 
Center. Todos os participantes do GNA se 
beneficiam de um cronograma consistente, 
que inclui apoio acadêmico, apoio à 
preparação para o mercado de trabalho, 
saúde e bem estar, liderança comunitária e 
cívica, mídia e artes e recreação.
Público �������6ª-7ª série, recrutamos alunos de 

10-14 anos, que estão correndo 
risco de perderem oportunidades 
de aprendizado no verão.

Local �����������1353 Dorchester Avenue, 
Dorchester

Período ������9 de julho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 15:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Michelle Rue, 617-740-2531, 

michelle.rue@dothousehealth.org
Inscrição �����Parte de um programa anual 

oferecido conjuntamente com as 
escolas.

Website ������www.dothousehealth.org
FREEDOM HOUSE
SUMMER LEARNING PROJECT
O Summer Learning Project reúne a Freedom 
House, o Boston Private Industry Council, e 
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Não deixe de conferir PartnerBPS.org
O que é o PartnerBPS?

• O PartnerBPS�org é uma plataforma on-line de parcerias para alunos, 
famílias, escolas e parceiros escola-comunidade. O PartnerBPS procura 
para conectar alunos, famílias e outros membros da comunidade das EPB 
com oportunidades de alta qualidade fornecidas pelos parceiros escola-
comunidade das EPB.

• Saiba mais sobre prazos de inscrição, idiomas oferecidos, calendário e 
atividades da programação doas mais de 120 programas de verão oferecidos 
aos alunos das escolas públicas de Boston visitando www.partnerBPS.org, e 
depois: 
 ; Clicando em "Search Programs" (Pesquisar programas)
 ; Selecione “Summer” (Verão) como “Service Delivery Time” (Horário do 
serviço)

 ; Clique em "Search" (Pesquisar) para ver todos os programas de verão
 ; Selecione "View Program Profile" (Ver o perfil do programa) para saber mais

O que procurar em um acampamento ou 
programa de verão

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

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

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

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

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

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

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

com o diretor?
 � Há dias de visita?

Onde obter ajuda para encontrar um 
acampamento de verão 

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

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

pela Internet ou solicitar cópias por telefone ou e-mail.  
Cambridge Camping

617-864-0960  �  cambridgecamping�org
O programa de bolsas Overnight Camp Scholarship Program da Cambridge Camping ajuda as famílias a 

encontrarem bolsas para diversos acampamentos noturnos. Residentes de Boston podem usar o serviço. 
boston.mommypoppins.com

Este website é feito por pais. Tem um guia de acampamentos e um monte de ideias para aulas e atividades para 
crianças de todas as idades.

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

This service provides referrals to overnight camps.

EPB 5º trimestre (cont.)
o Benjamin Franklin Institute of Technology 
para oferecer cursos suplementares com 
concessão de créditos, preparação para a 
universidade, experiências no mercado 
de trabalho, além de treinamento em 
engajamento cívico e em justiça social 
durante o verão de forma a melhor preparar 
os alunos para a universidade.
Público �������10ª-11ª série. Todos os alunos 

devem estar aptos para 
graduação.

Local �����������5 Crawford Street, Dorchester
Transp ��������Sim
Período ������2 de julho - 17 de agosto 
Horário �������08:30 - 17:30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Charmaine Arthur, carthur@

freedomhouse.com,  
617-445-2805

Inscrição �����Os alunos são recrutados para 
tomarem parte em nosso 
programa de verão. 

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

harlemlacrosse.org,  
616-450-7135

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

Website ������www.harlemlacrosse.org   
NORTHEASTERN UNIVERSITY
BRIDGE TO CALCULUS 2018
O Bridge to Calculus 2018 é um programa 
de verão de desenvolvimento de habilidades 
matemáticas oferecido no campus da 
Northeastern University. A meta é preparar 
estudantes ingressantes no terceiro ano do 
ensino do médio para que tenham sucesso 
em Cálculo, especialmente AP (Advanced 
Placement) em seu último ano.
Público �������10ª série, disciplina Álgebra 2 

concluída e desejo de uma base 
sólida para estudar Cálculo

Local �����������Math Department, 567 Lake Hall, 
Northeastern University, 360 
Huntington Avenue, Boston

Transp ��������Sim
Período ������25 de junho - 2 de agosto
Horário �������07:30 - 09:15, Seg - Qui
Custo ����������Não há taxas para os alunos
Contato ������Donald R. King, d.king@neu.edu, 

617-373-5679
Inscrição �����Preencher formulários de 

inscrição e consentimento paterno 
on-line no endereço www.
northeastern.edu/btc juntamente 
com uma recomendação do 
professor de Matemática

Website ������www.northeastern.edu/btc  
SOCIEDAD LATINA
ACADEMY FOR LATINOS ACHIEVING 
SUCCESS (ALAS)
A ALAS fornece acesso à universidade a 
apoio acadêmico a estudantes de inglês. Os 
serviços são prestados por meio de apoio 
às atividades escolares diurnas e aulas 
eletivas 
Público �������Alunos de famílias de baixa renda, 

alunos, incluindo aqueles da 
última série do ensino médio das 
EPB e estudantes de inglês de 
16-24 anos 

Local �����������1530 Tremont St, Boston
Período ������10 de julho - 31 de agosto
Horário �������07:00 - 18:00 
Contato ������Lydia Emmons, alas@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Website ������sociedadlatina.org 
SOCIEDAD LATINA
STEAM TEAM
Programa de desenvolvimento e apoio 
acadêmico de verão STEAM para estudantes 
de inglês
Público �������6ª-8ª série
Local �����������1530 Tremont St, Boston
Período ������10 de julho - 28 de agosto

Horário �������14:00 - 18:00
Transp ��������Sim
Contato ������Juan Maldonado, juan@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Inscrição ����� Inscrições encaminhadas ao 

coordenador do programa ou 
secretaria central

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

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

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

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

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

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

Website ������www.tsf.org   
THE3POINTFOUNDATION
C.A.B. ACADEMY
Uma academia de verão com duração 
de quatro semanas disponíveis para os 
participantes do programa após o horário 
escolar da 3Point Boston. Os estudantes 
desfrutam de aprendizado com base em 
projetos, em um laboratório de inovações 
recém construído. Após o almoço, os alunos 
nadam, participam em programas com focos 
em aprendizado social e emocional e jogam 
basquete. 
Público �������5ª-7ª série
Local �����������1270 Soldiers Field, Brighton 
Período ������9 de julho - 3 de agosto
Horário �������09:00 - 17:00
Contato ������Neil Jacobs, 617-529-6970, 

neilhjacobs@gmail.com
Inscrição �����Não há critérios de qualificação. 

Foco nos alunos do ensino geral. 
Formulários de inscrição são 
distribuídos aos alunos em nossos 
programas pós-aulas no mês de 
maio. 

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
SUMMER CONNECTIONS
Um programa de aprendizado de verão 
de cinco semanas em Thompson Island 
que mistura atividades acadêmicas e de 
enriquecimento e apoio acadêmico para 
ingressantes nas 6ª e 7ª série de oito escolas 
públicas de Boston.
Público �������6ª-7ª série
Período ������9 de julho - 10 de agosto 
Horário �������08:30 - 16:30
Transp ��������Sim
Inscrição �����Os alunos são inscritos pelas 

escolas parceiras específicas
Contatos �����Gemma Falivene, gfalivene@

thompsonisland.org, 617-
830-5111 ou Stephen Greene, 
sgreene1@mac.com, 617-275-
1862

Website ������ thompsonisland.org/programs/
connections

UMASS BOSTON - GASTON-CEHD 
(TAG/ALERTA)
O programa Talented and Gifted Latino 
e o Projeto Alerta foram especialmente 
desenvolvidos para dar apoio a estudantes 
latino-americanos e estudantes de inglês 

por meio de atividades em sala de aula 
com base em projetos e um ambiente de 
aprendizado que estimula nos estudantes o 
orgulho por sua cultura e participação cívica 
em programas de aprendizado acelerado de 
cinco semanas na UMass Boston.
Público �������Alunos latino-americanos e/ou 

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

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

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

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

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

Website ������www.umb.edu

WEST END HOUSE
CREDIT RECOVERY PROGRAM
Cursos de recuperação de créditos 
presenciais em nossas instalações nos meses 
de verão. Este programa dá apoio a 30 
estudantes de high school em Matemática, 
Língua e Literatura Inglesa e mais um curso 
(a ser determinado) e inclui um componente 
de empregos para adolescentes.
Público �������8ª-10ª série, os jovens devem 

precisar completar recuperação 
de créditos em Língua e Literatura 
Inglesa e/ou Matemática e/ou 
outro curso.

Local �����������105 Allston Street, Allston
Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 24 de agosto
Horário �������08:30 - 18:00
Contato�� ����Sunny Harirchi, 617-870-7496, 

sharirchi@westendhouse.org
Inscrição �����A West End House recruta jovens 

com necessidade de recuperação 
de créditos. Os alunos são 
indicados ao nosso Diretor de 
Sucesso Acadêmico.

Website ������westendhouse.org
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BOSTON COMMUNITY 
LEADERSHIP ACADEMY
SUMMER LEARNING AND ENRICHMENT 
PROGRAM
Desenvolvido para dar apoio a alunos 
ingressantes na 9ª série no processo de 
transição para a high school. Alunos com 
proficiência limitada em inglês e alunos 
com dificuldades de aprendizagem, nosso 
programa de aprendizado e desenvolvimento 
de verão incorpora aprendizado de serviços 
e serviços comunitários de forma a dar apoio 
ao desenvolvimento acadêmico, pessoal e 
sócio-emocional do aluno
Público �������8ª série, alunos com proficiência 

limitada em inglês, alunos com 
dificuldades de aprendizagem

Local �����������655 Metropolitan Avenue,  
Hyde Park

Período ������9 de julho - 3 de agosto
Horário �������08:00 - 14:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Milagros Gonzalez, 617-

635-8937, mgonzalez@
bostonpublicschools.org

Inscrição �����Os alunos são informados 
sobre o Programa Summer 
Learning and Enrichment da 
BCLA por comunicação escrita, 
telefônica e eletrônica enviada 
aos pais/familiares dos alunos 
ingressantes na 9ª série com o 
perfil indicado.

BOSTON DAY/EVENING 
ACADEMY
SUMMER CAPSTONE
Capstone é o trimestre final de um 
aluno da BDEA e é necessário para a 
graduação. O Capstone tem base em 

projetos e experiências e exige que cada 
aluno identifique uma questão essencial, 
norteadora relacionada ao seu plano de 
carreira escolhido (incluindo a universidade); 
crie um projeto de pesquisa incluindo 
entrevistas e personificação de profissionais 
da área.
Público �������Os alunos devem ter completados 

todos os cursos de seu programa 
para poderem entrar no Capstone.

Local �����������20 Kearsarge Avenue, Roxbury
Período ������9 de julho - 3 de agosto
Horário �������10:00 - 14:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Janet Platt, 617-922-1396, 

jplatt@bostonpublicschools.org
Inscrição �����Os alunos inscritos no Capstone 

devem ter completado todos 
os cursos de seu programa 
recebendo notas de competência 
ou alta competência nas 
disciplinas. Os alunos deverão 
também ter completado não 
menos cursos de enriquecimento, 
incluindo Preparação para a 
Carreira, assim como um plano 
para depois de formados.

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

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

mbrown3@bostonpublicschools.
org

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

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
CAREER TECHNICAL EDUCATION FOR 
MIDDLE SCHOOL
Um programa de três semanas para fornecer 
aos alunos das últimas séries do ensino 
fundamental (middle school) uma orientação 
quanto ao ensino técnico profissionalizante.
Para ������������Alunos das últimas classes do 

ensino fundamental das EPB
Local �����������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Período ������9 de julho - 27 de julho
Custo ����������Gratuito
Contato ������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org,  
 617-635-8970

Inscrição �����Alunos das últimas séries do 
ensino fundamental se inscrevem 
para as vagas disponíveis.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
ESL AND SLIFE AT MADISON PARK
Programa de reforço para estudantes de 
inglês (EL) e alunos com com educação 
formal insuficiente ou paralisada (SLIFE) de 
Madison Park.
Público �������Estudantes de inglês (EL) e 

alunos com com educação formal 
insuficiente ou paralisada (SLIFE) 
de Madison Park.

Local �����������75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Custo ����������Gratuito
Contato ������Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org,  
617-635-8970

Inscrição �����Qualquer aluno EL ou SLIFE de 
Madison Park pode se inscrever.

QUINCY UPPER SCHOOL
INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
SUMMER ENRICHMENT PROGRAM
A missão deste programa é preparar os 
estudantes para os rigores da educação da 
International Baccalaureate. O programa 
fornece educação consistente para todos os 
alunos por todo o ano.
Público �������Alunos da JQUS
Local �����������900 Washington Street, Boston
Período ������9 de julho - 10 de agosto
Custo ����������Gratuito
Prazo ����������22 de junho
Contato ������Stephen Cirasuolo, scirasuolo@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8940

826 BOSTON
COLLEGE ESSAY ACADEMY
Neste programa intensivo de redação 
de cinco dias, os alunos mergulham nos 
aspectos escritos da Common Application e 
trabalham em pequenos grupos para fazer 
brainstorm, redigir e revisar suas declarações 
pessoais. Esta amostra de escrita é mais do 
que uma redação: é o lugar em que os alunos 
têm a oportunidade de contarem sua história 
e a se destacarem de outros candidatos.
Público �������10ª-12ª série, 16-19 anos
Local �����������3035 Washington Street, Roxbury
Período ������27 de agosto - 31 de agosto 
Horário �������13:00 - 15:00
Custo ����������Sem custos, mas um depósito de 

US$ 25 é solicitado na matrícula, 
que será devolvido se o aluno 
comparecer a todo o programa.

Contato ������617-442-5400 or 
info@826boston.org

Inscrição �����Entrar em contato com April Bo 
Wang, april@826boston.org, 617-
442-5400

Website ������www.826boston.org    

BOSTON AREA HEALTH 
EDUCATION CENTER
YOUTH TO HEALTH CAREERS SUMMER 
ENRICHMENT PROGRAM
Todo verão, o BAHEC dá as boas vindas a 90 
alunos que tomarão parte em seu programa 
de desenvolvimento de verão, com duração 
de seis semanas. Os participantes fazem 
aulas de Matemática e Ciências para se 
prepararem melhor para o outono. Eles 
participam em oficinas de saúde pública e 
também de estágios para aprenderem mais 
sobre saúde pública e carreiras na área de 
saúde.
Público �������9ª-11ª série, o BAHEC dá atenção 

especial a alunas de áreas menos 
privilegiadas, ou que apresentam 
diversidade de raças, etnias e 
línguas.

Local �����������727 Massachusetts Avenue, 
Boston

Período ������9 de julho - 16 de agosto
Horário �������08:30 - 15:30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Anthony Crosson, 617-534-7119, 

acrosson@bphc.org
Inscrição �����Formulário preenchido e redação. 

Após completarem a inscrição, os 
alunos participam em entrevistas 
obrigatórias em grupo para 
melhor avaliação da adequação 
ao programa. Inscrever-se junto 
ao Succeslink, pois o BAHEC tem 
parceria com os Boston Centers 
for Youth and Families (BCYF) para 
fornecer aos alunos uma bolsa 
mensal durante o verão. Os alunos 
aceitos devem se comprometer 
a frequentar todo o programa de 
verão.

Website ������www.bphc.org/whatwedo/Teens/
boston-area-health-education-
center/Pages/bahec.aspx    

BOSTON CHINATOWN 
NEIGHBORHOOD CENTER
SUMMER CHINESE IMMIGRANT 
STUDENT LEADERSHIP (CHISL) 
PROGRAM
O programa Summer ChISL proporciona 
a estudantes imigrantes chineses com 
proficiência limitada em inglês uma 

programação de verão que ampliará suas 
capacidades de escuta, fala, leitura, escrita e 
compreensão em inglês.
Público �������8ª-9ª série. Jovens imigrantes 

chineses com proficiência limitada 
em inglês, que imigraram para os 
Estados Unidos nos últimos cinco 
anos. 

Local �����������38 Ash Street, Boston
Período ������5 de julho - 17 de agosto 
Horário �������12:00 - 17:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Sandra Lee, sandra.lee@bcnc.net, 

617-635-5129 x1022
Inscrição �����A equipe do Youth Center 

trabalha com o departamento 
de educação de pré-escola das 
EPB para recrutar e matricular 
os alunos da listagem do grupo 
de compensação de alunos com 
proficiência limitada em inglês 
identificando alunos potenciais 
e criando um processo de 
encaminhamento abrangente.

Website ������www.bcnc.net    

BOSTON PLAN FOR EXCELLENCE
DEARBORN SUMMER SCHOOL
Em colaboração com os Empow Studios, uma 
academia de aprendizado de verão focada 
em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática) para alunos das últimas séries 
do ensino fundamental (middle school).
Público �������5ª-8ª série, alunos de middle 

school da Dearborn ou de 5ª 
série de escolas primárias 
encaminhadoras que tenham 
habilidades matemáticas e de 
leitura abaixo do nível de sua 
classe.

Período ������9 de julho - 10 de agosto 
Horário �������08:00 - 14:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Lisa Gilbert-Smith, 617-833-7328,  

lgilbertsmith@
bostonpublicschools.org, 

Inscrição �����Recrutamento junto às escolas 
primárias que enviam alunos à 
Dearborn STEM Academy. 

Website ������bpe.org    

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
UPWARD BOUND AT BOSTON 
UNIVERSITY
O programa atende alunos que são 
recrutados de uma das cinco escolas alvo 
do ensino médio: Brighton High School, 
Community Academy of Science and 
Health, The English High School, Margarita 
Muniz Academy e Snowden International 
High School at Copley, ou uma das quatro 
vizinhanças alvo:  Dorchester, East Boston, 
Mattapan e Roxbury. 
Público �������9ª-10ª série, alunos de high 

school de baixa renda ou que 
sejam a primeira geração a ir para 
a universidade.

Local �����������BU School of Education,  
Two Silber Way, Boston

Período ������24 de junho - 3 de agosto 
(componente de verão do 
programa)

Custo ����������Não há taxa para participação
Prazo ����������15 de abril
Contato ������Reggie Jean, reggie@bu.edu, 

617-353-3551
Inscrição �����Os alunos inscrevem-se via 

website, no endereço www.
bu.edu/ub ou pelo orientador 
pedagógico das escolas alvo. 

Website ������www.bu.edu/sed    

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
UPWARD BOUND MATH SCIENCE AT 
BOSTON UNIVERSITY
O Upward Bound Math Science faz parte dos 
programas TRIO financiados pelo governo 
federal, cujo propósito é preparar alunos de 
baixa renda e que sejam a primeira geração a 
cursar universidade para obterem sucesso na 
educação superior nas áreas STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Público �������9ª-11ª série, alunos de baixa 

renda ou que sejam a primeira 
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geração a ir para a faculdade 
interessados nas áreas STEM.

Local �����������BU School of Education,  
Two Silber Way, Boston

Período ������24 de junho - 3 de agosto 
(componente de verão do 
programa)

Custo ����������Não há taxa para participação
Contato ������Allison Cox, 617-353-3551,  

acox@bu.edu, 
Inscrição �����Os alunos precisam ter o perfil 

de baixa renda estipulado pelo 
programa TRIO ou ser a primeira 
geração na universidade, o que 
significa que nenhum dos pais 
obteve diploma universitário. Os 
alunos devem ter pelo menos 
iniciado a nona série nas escolas 
Charlestown, Boston Green 
Academy ou Josiah Quincy 
Upper School ou morarem em 
Dorchester, East Boston, Mattapan 
ou Roxbury. Os alunos precisam 
ter interesse no estudo de 
Ciências, Tecnologia, Engenharia 
ou Matemática. Os alunos que 
frequentam as escolas alvo 
terão prioridade no processo de 
admissão.

Website ������www.bu.edu/sed    

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

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

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

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

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

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

CHARLES RIVER CANOE & KAYAK
3-DAY TEEN ADVENTURE PADDLING 
PROGRAM
Aproveite o verão ao ar livre! Desfrute de três 
dias de diversão na costa de Massachussetts 
em caiaques e remo em pé. Desenvolva 
novas habilidades, veja lugares novos e faça 
novos amigos 
Público �������13-16 anos
Local �����������Cambridge
Período ������Sessões de três dias em julho e 

agosto
Horário �������09:00 – 16:30   
Custo ����������US$ 299, inclui três dias 

completos 
Inscrição ����� Inscrições on-line
Contato ������Ellie, ellie@paddleboston.com, 

617-965-5110   
Website ������www.paddleboston.com

COMMUNITY ROWING, 
INCORPORATED
ROW BOSTON
O Row Boston fornece atividades físicas apoio 
educacional e desenvolvimento pessoal nos 
programas de verão Learn To Row (Aprenda a 
Remar) disponíveis.
Público �������5ª-9ª série
Local �����������20 Nonantum Rd., Brighton
Transp ��������Sim
Período ������16 de julho - 24 de agosto 
Horário �������09:00 - 13:00
Custo ����������US$ 40/semana (a taxa pode ser 

dispensada)
Contato ������Jovia Manzie, rowboston@

Gratuitos ou de baixo custo, (cont.)

Verão na Cidade com 
Boston Parks & Recreation

Eventos culturais de verão
Os parques Boston vão tomar vida novamente neste verão com filmes, concertos, espetáculos de marionetes, 

oficinas de pintura e fotografia e um monte de outras artes e atividades culturais gratuitas para todas as idades.  
Para mais informações: Jennifer Widener, 617-961-3047. Website: cityofboston.gov/Parks/TTD/parkarts.asp

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

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

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

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

woodley.auguste@boston.gov

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

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

cheryl.brown@boston.gov

FOOTBALL FOR YOU
O "Football for You" foi criado por jogadores 
dos Patriots, em parceria com a New England 
Patriots Charitable Foundation e a NFL 
Foundation para levar os fundamentos do 
futebol americano para crianças residentes 
em New England ou arredores. Este exclusivo 
programa, em que não há garantia de não 
haver contato, desenvolve o trabalho em 
equipe, liderança e compromisso com atletas 
mais jovens.

communityrowing.org,  
907-378-3135

Inscrição ����� Inscreva-se on-line: 
communityrowing.org/outreach/
lets-row-boston/row-boston-high-
school-team/

Website ������communityrowing.org    

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FPTA TENNIS IN THE PARKS 
FRANKLIN PARK OR ALMONT PARK, 
MATTAPAN
Aulas de tênis gratuitas para crianças, adultos 
e idosos. Os programas são de adesão livre 
com inscrições permanentes, portanto você 
pode começar a qualquer momento durante 

o verão. Você pode se registrar em qualquer 
lugar ou em nosso website. Requisitos para 
as aulas: Você deve usar tênis e trazer água! 
Raquetes estão disponíveis em todos os 
locais para uso durante as aulas.
Público �������5 anos ou mais
Local �����������Franklin Park - Shattuck Grove 

Courts, Jamaica Plain ou Almont 
Park, Mattapan

Período ������2 de junho - 11 de agosto
Horário �������Varia de acordo com o local - fins 

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

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

franklinparktennis.org OU 

pessoalmente em todas as aulas.
Website ������www.franklinparktennis.org    

GIRLS WHO CODE
SUMMER IMMERSION PROGRAM
Programa gratuito de verão de sete semanas 
para meninas matriculadas na 10ª-11ª série 
aprenderem a programar e se colocarem em 
posição para obterem empregos na área de 
tecnologia.
Público �������10ª-11ª série. Aceitamos qualquer 

aluna que se identifique como 
sendo do sexo feminino, não 
importa a atribuição de gênero ao 
nascer.

Local �����������Locais variados, Boston
Período ������9 de julho - 24 de agosto

Idade ����������9-14 
Local �����������Madison Park High School 
Período ������A confirmar
Contato ������Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov

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

woodley.auguste@boston.gov, 

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE
Equipes de toda Boston têm a oportunidade 
fazer um aquecimento para a temporada 
de futebol americano nesta competição de 
pré-temporada patrocinada pela Comcast e o 
New England Patriots.
Público��� ����6-14 anos
Local �����������West Roxbury Educational 

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

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

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

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

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

larelle.bryson@boston.gov 

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 
Em parceira com a Tenacity e the Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Center. Programas 
juvenis de tênis de toda a cidade competem 
neste torneio. 
Idade ����������6-18 
Local �����������Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Center, 950 Blue Hill Ave., 
Dorchester

Período ������6 - 10 de agosto
Contato ������Barbara Hamilton, no endereço 

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

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Neste programa de adesão livre, jovens 
participam em atividades supervisionadas, 
incluindo esportes, jogos, artes e artesanato. 
Pais podem inscrever seus filhos em um dia, 
uma semana ou todo o verão. 
Público��� ����7-14 anos
Local �����������Moakley Park, South Boston
Período ������9 de julho - 17 de agosto
Horário �������Seg - Sex, 09:00 - 15:00
Contato ������Barbara Hamilton, no endereço 

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

SUMMER TENNIS AND READING 
PROGRAM
Em parceria com Boston Parks & Recreation, 
a Tenacity oferece um programa de leitura e 
tênis. Os participantes recebem aulas de tênis, 
jogo em equipe e podem se inscrever no 
torneio de tênis Mayor’s Cup em agosto. Todos 
os alunos também participam de atividades 
de leitura com meia hora de duração 
diariamente. Jovens com deficiências também 
são convidados a se inscreverem.
Público��� ����6-16 anos
Local �����������Locais em toda a cidade 
Período ������9 de julho - 17 de agosto
Horário ������� Idades: 6-10 09:00 - 12:00 

Idades: 11-18 13:00 - 16:00 
Contato ������Barbara Hamilton, 617-961-3093, 

barbara.hamilton@boston.gov
Inscrição �����On-line, em www.tenacity.org

WHITE STADIUM SPORTS CENTER
Neste programa de seis semanas, você 
aprenderá os fundamentos de uma grande 
variedade de esportes. Também há programas 
de aprimoramento em leitura, escrita e 
Matemática no White Stadium, oferecidos 
semanalmente às segundas-feiras entre 16 de 
julho e 13 de agosto. 
Público��� ����7-14 anos
Local �����������White Stadium, Franklin Park
Período ������10 de julho - 17 de agosto
Horário �������Ter - Sex, 08:30 - 15:00
Prazo ����������Chegada; pré-inscrição on-line 

obrigatório; vagas limitadas.
Contato ������Larelle Bryson, 617-961-3092 

larelle.bryson@boston.gov
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Período ������5 de julho - 24 de agosto
Horário �������07:30 - 15:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Michelle Pizzillo, michelle_

pizzillo@nps.gov, 617-241-6954
Inscrição �����Processo de seleção com 

inscrição on-line no endereço 
npsbranchingout.com/apply/

Website ������www.nps.gov/oclp/index.htm 

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

Boston têm prioridade na 
inscrição.

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

crescente dependendo da renda 
familiar.

Prazo ����������1º de maio de 2018
Contato ������Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

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

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

Website ������piersparksailing.org    

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE JUNIOR COUNSELOR IN 
TRAINING 
O Programa B-SAFE (The Bishop’s Summer 
Academic & Enrichment) de JCITs 
(conselheiros juniores em treinamento) 
proporciona um ambiente seguro e divertido 
de desenvolvimento acadêmico para 
30 alunos de 14 anos de idade todos os 
anos. As atividades incluem treinamento 
em liderança, experiência profissional e 
excursões de aprimoramento pessoal e 
cultural na parea de Boston.
Público �������14 anos
Local �����������Roxbury com Dorchester
Período ������9 de julho - 9 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00 PM (mais 

acampamento noturno na 
semana final) 

Custo ����������Gratuito. Os JCITs que 
completarem todo o programa 
de verão, receberão uma 
gratificação de US$ 250 como 
reconhecimento de seus esforços 
e aprendizado.

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

Inscrição ����� Instruções no website
Website ������www.ssypboston.org 

TRINITY BOSTON FOUNDATION
TEEP (TRINITY EDUCATION FOR 
EXCELLENCE PROGRAM)
O TEEP oferece programas anuais e de 
verão para alunos de baixa renda cursando 
middle school ou high school nas escolas 
de Boston de forma a proporcionar apoio 
e aprimoramento acadêmico, desenvolver 
liderança, oportunidades de trabalho 
remunerado, orientação e auxílio na 
candidatura à universidade.
Público �������6ª-11ª série
Local �����������206 Clarendon Street, Boston
Período ������2 de julho - 3 de agosto
Horário �������08:30 - 15:30
Custo ����������Taxa única de inscrição de US$ 50
Prazo ����������13 de abril
Contato ������Priscilla Andrade, 617-936-0944, 

pandrade@trinityinspires.org 
Inscrição ����� Inscrições on-line no 

endereço trinityinspires.org/
uploads/2018/02/2018-Summer-
Admissions-Application.pdf 

Entrevistas com o aluno e pai/guardião legal.
Website ������www.trinityinspires.org    

UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS
TALENT SEARCH/PROJECT REACH
O projeto Talent Search identifica estudantes 
de middle school e high school de educação 
geral ou especial com potencial para receber 
instrução em nível superior e ajuda-os a 
completar um rigoroso programa pessoal de 
estudos, além de incentivá-los a participarem 
de programas de educação superior. 
Alunos que abandonaram a high school ou 
instituições de ensino superior também são 
incentivados e assistidos na volta às aulas..

Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������Gratuito Bolsas são fornecidas a 

estudantes com o perfil inidcado 
para ajudá-las a participar do 
programa.

Contato ������Kelly Baker, 617-584-9368,  
kelly.baker@girlswhocode.com

Inscrição �����Online, no endereço 
girlswhocode.com/summer-
immersion-programs

Website ������girlswhocode.com    

HYDE SQUARE TASK FORCE
RITMO EN ACCION DANCE TROUPE
Os adolescentes aprendem coreografia de 
danças afrolatinas, participam de espetáculos 
em toda a cidade de Boston, ministram 
oficinas de dança e discutem assuntos 
que afetam a si e seus colegas. Ao mesmo, 
desenvolvem autoconfiança, conectam-
se com suas culturas e desenvolvem 
habilidades de liderança que o ajudarão a 
ser bem sucedidos na universidade e em sua 
comunidade.
Público �������8ª-12ª série, 14-18 anos
Local �����������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Período ������6 semanas, de julho - agosto
Horário �������11:00 - 15:30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Audrey Guerrero, audrey@

hydesquare.org, 617-524-8303 
x357

Inscrição ����� Inscrições on-line, no endereço 
www.hydesquare.org/youth-
leader-application/

Website ������www.HydeSquare.org    

HYDE SQUARE TASK FORCE
MUSICIANS IN COMMUNITY
Jovens aprendem a tocar, executar e 
ensinar formas musicais afrolatinas. Após 
treinamento intensivo em percussão, 
canto, composição e outros instrumentos 
os adolescentes do programa MIC levam 
espetáculos e oficinas gratuitas a centenas de 
integrantes da comunidade anualmente.
Público �������8ª-12ª série, 14-18 anos
Local �����������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Período ������6 semanas, de julho - agosto
Horário �������11:00 - 15:30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Nicolas Perez, nicolas@

hydesquare.org, 617-524-8303 
x341

Inscrição ����� Inscrições on-line, no endereço 
www.hydesquare.org/youth-
leader-application/

Website ������www.HydeSquare.org    

HYDE SQUARE TASK FORCE
ACCIÓN COMMUNITY THEATER
Os jovens matriculados no ACT são treinados 
por um professor de interpretação para 
desenvolverem habilidades como atores e 
usarem as habilidades aprendidas para tratar 
de questões importantes para si e para sua 
comunidade.
Público �������8ª-12ª série, 14-18 anos
Local �����������30 Sunnyside Street, Jamaica 

Plain
Período ������6 semanas, de julho - agosto
Horário �������10:00 - 14:30
Custo ����������Gratuito
Contato ������Eva Farrell, eva@hydesquare.org, 

617-524-8303 x314
Inscrição ����� Inscrições on-line, no endereço 

www.hydesquare.org/youth-
leader-application/

Website ������www.HydeSquare.org    

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION (P.A.C.E.)
H.O.P.E ACADEMY
H.O.P.E. (Helping Ourselves Push to Excel, 
Ajudando-nos a Atingir a Excelência) 
é um programa desenvolvido para 
ajudar estudantes de 11-14 tomarem a 
responsabilidade pela própria educação e 
realizações. Os alunos aprendem como tomar 
decisões melhores e mais positivas na escola 
e na comunidade à medida que passam de 
jovens estudantes, para adolescentes e para 
jovens adultos.
Público �������6ª-8ª série
Período ������9 de julho - 17 de agosto 
Horário �������09:00 - 17:00
Custo ����������Taxa semanal de US$ 50
Contato ������Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 

info@paceachievement.org
Inscrição �����Formulário de inscrição e processo 

de entrevista. Apenas 10 alunos 

Gratuitos ou de baixo custo, (cont.)
selecionados.

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

LET'S GET READY
SAT PREP & COLLEGE ADMISSIONS 
ADVISING
Candidatar-se para a universidade é uma 
tarefa árdua, mas o Let’s Get Ready está aqui 
para ajudar! Alunos universitários da área 
de Boston ajudam você a se preparar para as 
provas de seleção (SAT) e orientam você nas 
principais etapas do processo de candidatura 
a uma vaga na universidade.
Público �������10ª-11ª série, com prioridade a 

alunas que estão nos anos finais, 
junior ou senior, da high school 
e sejam a primeira geração da 
família a ir para a universidade.

Local �����������89 South Street, Boston
Período ������13 de junho - 16 de agosto
Horário �������Geralmente, das 17:30 - 20:30 

PM, 2 dias por semana
Custo ����������Gratuito
Contato ������Ann Helfman, 617-345-0082, 

ahelfman@letsgetready.org
Inscrição �����Os alunos interessados podem 

encontrar um programa próximo 
de onde moram e fazer a inscrição 
no endereço letsgetready.org/
signup

Website ������ letsgetready.org   

MASSACHUSETTS COLLEGE OF 
ART AND DESIGN
ARTWARD BOUND
O Artward Bound é um programa gratuito 
do MassArt que prepara alunos da 9ª-12ª 
série interessados em artes visuais e design 
nas habilidades artísticas e acadêmicas 
necessárias para ingresso e sucesso em uma 
faculdade de arte/design ou outra instituição 
de ensino superior.
Público �������8ª-11ª série
Local �����������Massachusetts College of Art and 

Design, 621 Huntington Ave, 
Boston

Transp ��������Sim
Período ������5 de julho - 17 de agosto
Horário �������09:00 - 17:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Chandra Mendez-Ortiz, cdortiz@

massart.edu, 617-879-7122
Inscrição �����Os alunos se inscrevem on-

line no endereço massart.
edu/artwardboundapply e são 
selecionados para participar neste 
programa com duração de quatro 
anos que começa no verão. Saiba 
mais no website. 

Website ������www.massart.edu    

NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP SUMMER 
BIZACADEMY
A Entrepreneurship BizAcademy da NFTE 
desperta a mentalidade empreendedora 
em jovens. Os alunos aplicam habilidades 
acadêmicas fundamentais e desenvolvem 
habilidades de extrema importância para 
a carreira ao criarem e apresentarem 
seus próprios planos comerciais. O curso 
termina em uma competição local de 
planos de negócios que desemboca em 
uma competição nacional com premiação 
principal no valor de US$ 25.000.
Público �������8ª-12ª série, 13-18 anos
Local �����������63 South Ave, Natick
Período ������16 de julho - 10 de agosto
Custo ����������Gratuito
Contato ������Jennifer Green, 617-388-2008, 

jenniferg@nfte.com
Inscrição ����� Inscreva-se na Internet ou com 

formulário físico
Website ������www.nfte.com    

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY
A Balfour Academy at Northeastern 
University foi fundada em 1983. Sua missão 
é ajudar estudantes de Boston a obterem 
as habilidades e confiança necessárias 
para o sucesso na universidade. Para obter 
este objetivo, a Balfour Academy oferece 
um programa de verão com cursos de 
aprimoramento, além de um programa 
de orientação durante o ano letivo para 
suplementar o programa regular dos 
estudantes.
Público �������6ª série, morador de Boston
Local �����������151 Cahners Hall, Boston
Período ������2 de julho - 10 de agosto

Horário �������08:30 - 15:30
Custo ����������Gratuito
Prazo ����������20 de março
Contato ������Carla Oblas, c.oblas@neu.edu, 

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

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

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

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
NORTHEASTERN UNIVERSITY YOUNG 
SCHOLARS PROGRAM
 O Programa Young Scholars oferece a futuros 
cientistas e engenheiros uma oportunidade 
única de participar de ações práticas de 
pesquisa, paga, enquanto ainda estão na 
high school. O programa está aberto a todos 
os candidatos da área de Boston que tenham 
completado o segundo (sophomore) ou 
penúltimo (junior) ano de high school.
Público �������11ª série, alunos da high school 

que tenham demonstrado um 
forte interesse em matemática e 
ciência.

Local �����������Northeastern University, Boston
Período ������25 de junho - 2 de agosto
Horário �������08:30 - 16:30
Custo ����������Gratuito, Taxa de 

comprometimento de US$ 150
Prazo ����������15 de março
Contato ������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Inscrição �����On-line, no endereço stem.neu.

edu/summer/ysp/
Website ������www.stem.neu.edu    

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
GE GIRLS AT THE CENTER FOR STEM 
NORTHEASTERN UNIVERSITY
GE O Girls é patrocinado pela General Electric 
e é um programa de dias de instrução com 
duração de uma semana, desenvolvido para 
incentivar garotas a explorarem o mundo da 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(STEM) e carreiras associadas.
Público �������6ª-7ª série
Local���� �������Northeastern University, Boston
Período ������9 de julho - 13 de julho 
Horário �������08:00 - 16:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Claire Duggan , 617-373-2036, 

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

disponíveis no website
Website ������www.stem.neu.edu    

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
CENTER FOR STEM EDUCATION 
IMAGING THE FUTURE OF 
TRANSPORTATION
O Programa Imagining the Future of 
Transportation (IFTP) é uma experiência em 
engenharia gratuita com duração de duas 
semanas para alunos ingressantes na 9ª e 
10ª série.
Público �������8ª-9ª série
Local    Northeastern University, Boston
Período ������16 de julho - 27 de julho 
Horário �������08:00 - 16:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Inscrição �����Formulários de inscrição no 

website
Website ������www.stem.neu.edu    

OLMSTED CENTER FOR 
LANDSCAPE PRESERVATION, 
NATIONAL PARK SERVICE
BRANCHING OUT
O Branching Out proporciona a jovens 
um desenvolvimento sequencial de 
carreira e oportunidades de educação no 
campo de gestão paisagística por meio de 
oficinas, estágios e experiências práticas 
nos Parques Nacionais. À medida que os 
participantes avançam no programa, eles 
obtêm conhecimento e habilidades práticas 
na gestão de recursos e administração de 
parques.
Público �������9ª-12ª série
Local �����������Building 265, Quarters C, 

Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Transp ��������Sim
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Público �������8ª-9ª série, alunos matriculados 
na escolas Burke, Charlestown, 
Dearborn, Excel, Madison Park, 
McCormack e na Tech Boston 
Academy

Local �����������100 Morrissey Boulevard, Boston
Período ������2 de julho - 10 de agosto 
Horário �������09:00 - 15:00 ; 09:00 - 18:00 nos 

dias de excursão
Custo ����������Gratuito
Contato ������Andrea Dawes, andrea.dawes@

umb.edu, 617-287-7390
Inscrição �����O recrutamento é feito na escola 

parceira, diretamente junto aos 
estudantes e por indicação da 
direção da escola.

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

WRITEBOSTON
TEENS IN PRINT SUMMER JOURNALISM
Programa intensivo de jornalismo com 
duração de seis semanas. Os alunos 
aprendem aos fundamentos do jornalismo 
e veem suas matérias publicadas no jornal 
Teens in Print, distribuído em todas as 
escolas de nível médio, bibliotecas e centros 
comunitários da EPB. Os alunos têm a 
oportunidade de serem pagos ou receberem 
créditos de horas de voluntariado.
Público �������8ª-11ª série
Local �����������43 Greenleaf St., 102 Lake Hall 

Northeastern University, Boston
Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 18 de agosto de 2018
Horário �������08:00 - 14:30
Custo ����������Gratuito, podendo incluir uma 

bolsa para alunos com o perfil 
qualificado.

Contato ������Carla Gualdron, carlagualdron@
writeboston.org, 617-541-2635

Inscrição ����� Inscrições on-line. Todos os alunos 
serão convocados para uma 
rápida entrevista para falarem 
de seus interesses e metas 
relacionadas ao programa.

Website ������www.writeboston.org    

YOUTHBUILD BOSTON
DESIGNERY
Programa de Arquitetura e Design para 
adolescentes de high schools, em versões 
após o horário escolar ou de verão. Participe 
de atividade individuais ou em grupo em 
projetos reais de design para a comunidade e 
ganhe uma bolsa.
Público �������8ª-11ª série, 14-18 anos
Local �����������1884 Washington Street, Boston
Período ������2 de julho - 23 de agosto 
Horário �������10:00 - 16:30
Custo ����������Os candidatos selecionados serão 

admitidos no programa como 
"estagiários de design" e serão 
remunerados com uma bolsa 
paga quinzenalmente.

Contato ������Alex Ho, aho@ybboston.org, 617-
445-8887

Inscrição �����Enviar formulário de inscrição 
on-line pelo website. Uma 
oficina de 2,5 horas e entrevista 
serão realizadas e os candidatos 
aprovados serão chamados em 
até uma semana. Guia Juvenil, 
contratos de participação, 
formulários de responsabilidade 
e formulários fiscais são enviados 
aos jovens, para que preencham e 
devolvam.

Website ������youthbuildboston.org/        

 Pagos
(Lembre-se de perguntar, se 

precisar, sobre ajuda de custo e 
bolsas.)

ACTORS' SHAKESPEARE 
PROJECT
SUMMER YOUTH INTENSIVE
Este programa intensivo de quatro semanas 
termina com uma produção completa de 
uma peça de Shakespeare. O grupo de jovens 
trabalha diariamente com a linguagem, 
tom de voz, movimentação e combates 
em palco das obras de Shakespeare, com 
orientação de integrantes da companhia ASP 
e experientes professores de interpretação. 
Não é necessário ter experiência em teatro ou 
em Shakespeare! Vagas técnicas em teatro 
também estão disponíveis.
Público �������7ª-12ª série, 13-19 anos

Local �����������442 Bunker Hill St., Charlestown
Período ������2 de julho - 29 de julho
Horário �������09:00 AM - 16:00 de segunda a 

sexta; alguns horários no fim de 
semana, dependendo da semana.

Custo ����������US$ 1.300; algumas bolsas 
disponíveis

Prazo ����������1 de junho
Contato ������Michael Walker, 617-875-8965, 

mfw@actorsshakespeareproject.
org

Inscrição ����� Inscreva-se on-line no endereço 
www.actorsshakespeareproject.
org/project-education/youth-
programs/apply-now/

Website ������www.actorsshakespeareproject.
org   

ASA HOOPS
SUMMER BASKETBALL CAMP
Para meninos e meninas.
Público �������3ª-10ª série, 7-16 anos
Local �����������BLS, 78 Avenue Louis Pasteur ou 
Windsor School, 103 Pilgrim Rd, Boston
Período ������25 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 14:30
Custo ����������US$ 250 - 275
Contato ������Brendan Smith, Coachb@

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

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

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

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

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

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

BOSTON ARTS ACADEMY
SUMMER AT BAA
O programa Summer at BAA oferece 
envolventes programas de verão para jovens 
de 12-18 anos. Os alunos são convidados a 
escolherem sua paixão e explorarem Dança, 
Cinema ou STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática) junto com 
uma comunidade de colegas com a mesma 
mentalidade.
Público �������6ª-12ª série, 12-18 anos, com 

interesse em artes
Local �����������A definir, em Boston 
Período ������5 de julho - 20 de julho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������Programa STEAM: US$ 500/aluno; 

Programa de Cinema: US$ 625/
aluno; Programa de Dança: US$ 
625/aluno; Algumas bolsas estão 
disponíveis para famílias que 
precisarem.

Prazo ����������Chegada
Contato ������Adriane Brayton, 617-842-5004, 

abrayton@bostonartsacademy.org
Inscrição ����� Inscreva-se on-line.
Website ������www.summeratbaa.org    

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

um bonê, camisa e a utilização do 
equipamento disponível.

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

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

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

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

Local �����������Hernandez School, 61 School 
Street, Roxbury

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

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

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

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

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

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

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

THE CALCULUS PROJECT
THE CALCULUS PROJECT AND 
LEADERSHIP ACADEMY
Calculus Project and Leadership Academy 
(TCPLA) é um rigoroso programa de 
aprimoramento de verão que prepara os 
alunos a partir da oitava série a para o 
sucesso em Matemática de alto nível. Os 
alunos participam em experimentos em 
campo que os permitem entender como a 
matemática é aplicada no mundo real e se 
reúnem no campus da faculdade em um 
sábado por mês .
Público �������7ª-11ª série, alunos de cor e/

ou de baixa renda familiar com 
excelente comportamento.

Local �����������Boston University
Período ������Duas sessões: 9 - 27 de julho 

ou 30 de julho - 17 de agosto 
(depois, encontros em um sábado 
do mês por todo o ano letivo)

Horário �������09:00 - 14:00
Custo ����������US$ 250. A taxa ajuda a cobrir os 

custos do ano letivo: Instrução, 
aluguel de salas, almoços, 
materiais, excursões

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

Inscrição �����Alunos apontados pelo diretor, 
orientadores pedagógicos e 
professores de suas escolas; 
convites para uma reunião 
de orientação descrevendo o 
TCPLA enviados aos pais; os 
pais completem o processo de 
inscrição; pais são notificados da 
aceitação e recebem informações 
sobre o local.

Website ������Em construção    

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

Custo ����������Depósito de US$ 100
Contato ������Sophia Mei, smei@cstoboston.

org, 617-482-4605 x107
Inscrição �����Preencher um formulário de 

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

Website ������www.cstoboston.org  

COMMUNITY MUSIC CENTER OF 
BOSTON
SUMMERARTS
O SummerARTS é um programa de quatro 
semanas com uma gama completa de 
instrução em artes cênicas para crianças 
de 4-14. Nós oferecemos aulas diárias de 
música, dança, teatro e artes visuais, além da 
oportunidade de tomar parte em espetáculos 
e excursões culturais. Estamos no Community 
Music Center of Boston, um escola de música 
autorizada, sem fins lucrativos no South End.
Público �������K0-8ª série, 4-14 anos
Local �����������Community Music Center: 
34 Warren Avenue, Boston
Período ������25 de julho - 20 de julho
Horário �������09:00 - 14:00
Custos ��������Os custos do programa variam de 

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

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

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

Website ������www.cmcb.org    

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

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

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

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

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

ajuda financeira disponível em 
nosso processo de inscrição. 

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

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

Website ������www.cmcb.org    

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

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

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

crescentes, com base na renda 
familiar.

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

Inscrição �����Os estudantes escritos são 

Gratuitos ou de baixo custo, (cont.)
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selecionados por sorteio.
Website ������www.courageoussailing.org    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

org    

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

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

ou completos, alguns com 
aprimoramento e orientação 
individual

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

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

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

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

Sessão II: 30 de julho - 24 de 
agosto     

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

Custo ����������US$ 699 por sessão de quatro 
semanas; vouchers são 
aceitos  

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

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

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

Público �������10-20 anos, com experiência em 
balé

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

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

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

Website ������ballettheatre.org    

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

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

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

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

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

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

Website ������www.neaq.org    

NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING
NECIR PRE-COLLEGE SUMMER 
JOURNALISM INSTITUTE
O New England Center for Investigative 
Reporting proporciona uma experiência 
única para alunos de high school 
interessados em jornalismo, comunicação ou 
escrita: o Pre-College Summer Journalism 
Institute at Boston University e uma sessão 
bônus no Boston College.
Público �������9ª-12ª série, 15-18 anos
Local �����������640 Commonwealth Avenue, 

Boston
Períodos �����Três sessões no BU: 25 de junho - 

6 de julho, 9 - 20 de julho, 23 de 
julho - 3 de agosto. Sessão bônus 
no BC: 2 de julho - 13 de julho

Horário �������Variado
Custo ����������US$ 2.600 Alojamento e refeições 

na Boston University: US$ 933 
Alojamento, plano de refeições 
e outras taxas solicitadas pelo 
Boston College: US$ 1,000. US$ 
400 de desconto se o pagamento 
total for feito antes de 28 de 
fevereiro. US$ 200 de desconto 
se o pagamento total for feito 
antes de 31 de março. Depósitos 
não reembolsáveis de US$ 800 
garantem lugares até 31 de 
maio. NECIR oferece assistência 
financeira para estudantes dos 
Estados Unidos com necessidades 
financeiras demonstradas 

Contato ������Ermolande Jean-Simon, 
studentprograms@necir.org,  
617-531-1685

Inscrição �����Admissão toma como base 
a necessidade e o mpertito. 
Inscreva-se on-line no endereço 
www.necir.org/summer. Taxa 
de inscrição de US$ 25. Mais 
instruções na Internet.

Website ������www.necir.org    

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
MARINE SCIENCE CENTER
COASTAL OCEAN SCIENCE ACADEMY
A Coastal Ocean Science Academy (COSA) é 
um programa de verão diurno em Ciências 
Marinhas com base no Campus de Ciências 
Marinhas da Northeastern na costa rochosa 
de Nahant. O programa inclui excursões 
de campo para locais dentro e fora d'água. 
Há um programa de uma semana para 
estudantes de middle school e de duas 
semanas para high school.
Público �������7ª-11ª série
Local �����������430 Nahant Road, Nahant
Transp ��������Sim
Período ������30 de julho - 24 de agosto 
Horário �������08:30 - 15:30
Custo ����������Há taxas associadas ao programa, 

que incluem todas as ingresso 
e transporte para excursões, 
alimentação e materiais. Bolsas 
estão disponíveis com preferência 
para estudantes de famílias de 
baixa renda.

Prazo ����������O prazo para inscrições é meados 
de junho; para solicitações de 
bolsa, o prazo é meados de 
maio. O website tem todas as 
informações necessárias.

Contato ������Valerie Perini, v.perini@
northeastern.edu, 781-581-7370 
x373

Website ������www.northeastern.edu/
marinescience    

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
SUMMER STEM PROGRAM
A missão é habilitar jovens ingressando na 
6ª-8ª série a desenvolver e atingir seu pleno 
potencial por meio do apoio de programas 
sociais, recreativos e educativos com base 

Programas de verão pagos, (cont.)

Overão é uma excelente época para se 
informar sobre carreiras e faculdades e 
Boston tem excelentes lugares (com ar 
condicionado) para se fazer isso: Centros 
de planejamento para a universidade 
(College Planning Centers) da American 
Student Assistance (ASA) estão disponíveis 
na Boston Public Library de Copley Square 
e em muitos bairros. Eles têm tudo que 
você precisa para tomar decisões quanto a 

carreira e universidades: informações sobre 
milhares de faculdades, universidades e 
ensino técnico; orientação sobre a escolha 
de uma escola e como pagar; auxílio 
no preenchimento dos formulários de 
inscrição e solicitação de ajuda financeira; 
sistema informatizado de pesquisa de 
faculdades, carreira e bolsas e muito 
mais. Eles oferecem assistência em vários 
idiomas. E é tudo de graça. 

Visite o website para ter acesso a uma 
montanha de recursos.
Se é aluno das Escolas Públicas de Boston, 
você pode obter para ajuda financeira e 
muitas bolsas de estudo. Toda high school 
das EPB tem um orientador uAspire que 
pode ajudá-lo a obter financiamento para 
a universidade. Entre em contato com a 
uAspire no telefone 617-778-7195 ou viste 
o website: uaspire�org

Comece os planos para a universidade o quanto antes.

BOSTON PUBLIC LIBRARY
700 Boylston St., Copley Square
Horário de verão:
Segunda-Quinta, 09:00 - 19:30
Sextas e sábados, 09:00 - 17:00
CHELSEA
Bunker Hill Community College
175 Hawthorne St., Chelsea
Segunda feira, 11:00 - 18:00
Orientadores que falam inglês e espanhol

CHINATOWN
Asian American Civic Association
87 Tyler St., Boston
Quarta-feira, 09:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00
Orientadores que falam inglês e espanhol

DORCHESTER
Codman Square Branch Library
690 Washington St., Dorchester
Ligar para agendar a visita  

EAST BOSTON
Ligar para agendar a visita  

HYDE PARK
Hyde Park Branch Library
35 Harvard Ave., Hyde Park
Ligar para agendar a visita  

ASA College Planning Centers 617-536-0200 para todos os centros  �  asa.org/plan 
ROXBURY
Egleston Square Branch Library
2044 Columbus Ave., Roxbury
Ligar para agendar a visita  

SOUTH BOSTON
South Boston Branch Library
646 East Broadway, South Boston
Ligar para agendar a visita 
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Guarde isto para o ano que vem.
Já é tarde demais para se inscrever em alguns excelentes programas e empregos de verão�  

Portanto, guarde este quadro e contate-os no próximo outono�  
BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL 
CENTER SUMMER HEALTH CORPS
Por meio deste programa voluntário gratuito, 
adolescentes motivados de 14 a 17 anos podem 
conhecer várias carreiras enquanto adquirem 
valiosa experiência em um ambiente hospitalar. 
O prazo de inscrições para 2018 se encerrou 
em 22 de dezembro de 2017. As inscrições 
começam em meados de outubro.
bidmc.org/About-BIDMC/Volunteer-Services/
Summer-Health-Corps-Program.aspx
DANA FARBER/HARVARD CANCER 
CENTER CURE PROGRAM
Estágio pago desenvolvido para apresentar 
a alunos de 16 anos ou mais o mundo da 
pesquisa contra o câncer. Os alunos serão 
encaminhados a um orientador que faz 
pesquisas relacionadas ao câncer. 
O prazo de inscrições para 2018 foi 2 de 
fevereiro.
cure.dfhcc.harvard.edu
HARVARD MEDICAL SCHOOL PROJECT 
SUCCESS
Projeto de pesquisa prático e pago de verão sob 
a supervisão da universidade de Harvard para 
estudantes da 10ª-11ª série interessados em 
carreiras em ciências biomédicas. 
O prazo para 2018 se encerrou em meados de 
fevereiro.
mfdp.med.harvard.edu/project-success

(MS)2: MATH AND SCIENCE FOR 
MINORITY STUDENTS
Cursos acadêmicos e mais oficinas de 
aconselhamento de carreiras e universidade. Na 
Phillips Academy em Andover por 5 semanas 
nos verão três verões após as séries 9, 10 e 11. 
Gratuito. Estudantes de minorias cursando a 8ª 
série no outono de 2018 podem se inscrever. 
Inscreva-s em novembro de 2018 para o verão 
seguinte.
www.andover.edu/SummerSessionOutreach
MIT MITES (INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 
E CIÊNCIA PARA MINORIAS)
Um rigoroso programa residencial de verão 
de desenvolvimento acadêmico de seis 
semanas, gratuito, para juniors promissores 
de high school interessados em estudar e 
explorar carreiras em Ciências, Engenharia e 
empreendedorismo. Inscreva-se de novembro 
de 2018 - janeiro de 2019 para o verão 
seguinte. O prazo de inscrições para 2018 foi 1º 
de fevereiro.
web.mit.edu/mites
PRINCETON UNIVERSITY
Summer Journalism Program
Programa de residência de 10 dias em 
jornalismo no campus de Princeton. Para alunos 
ingressantes na 12ª série. 
O prazo para 2018 é 23 de março.
princeton.edu/sjp

em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática).
Público �������5ª-7ª série
Período ������25 de julho - 3 de julho
Horário �������08:30 - 16:30
Custo ����������US$ 400
Prazo ����������15 de março
Contato ������Nick Fuchs, 617-373-3382, 

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

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

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

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

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

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

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

Website ������www.paraclete.org    

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

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

Local �����������200 D Street, South Boston
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, 

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

Contato ������Nicole Young, sbos@pbha.org, 
617-650-7303

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

Website ������www.pbha.org    

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
REFUGEE YOUTH SUMMER 
ENRICHMENT
O programa oferece aulas de inglês para 130 
alunos com proficiência limitada no idioma 
com idade avançada no campus de Harvard.
Público �������7ª-11ª série, alunos de high 

school com proficiência limitada 
em inglês

Local �����������Harvard University, Cambridge
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������16:30 - 19:30
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, 

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

Contato ������Kerry McGowan, kerry@pbha.org, 
617-548- 4671

Inscrição ����� Inscrições on-line. Preferência 
será dada para participantes de 
anos anteriores e a adolescentes 
com necessidade de usar o 
programa para fins acadêmicos 
ou financeiros. As famílias devem 
enviar uma inscrição para cada 
adolescente. 

Website ������www.pbha.org    

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
ROXBURY YOUTH INITIATIVE
RYI é um acampamento diurno de verão de 

sete dias que atende os jovens 
da vizinhança de Roxbury. O 
programa oferece atividades 
acadêmicas, de aprimoramento e 
recreação.

Público �������K2-7ª série, jovens de 6-13 anos 
que vivem em Roxbury.

Local �����������200 Heath Street, Jamaica Plain
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 
617-496-9127

Inscrição ����� Inscreva-se na Internet ou 
pegue um formulário de 
inscrição. Preferência será dada a 
participantes de anos anteriores 
e a crianças com necessidade 
de usar o programa para fins 
acadêmicos ou financeiros. 
As famílias devem enviar 
uma inscrição para cada filho. 
Formulários de inscrição estão 
disponíveis em nosso website; a 
abertura é em fevereiro.

Website ������www.pbha.org    
PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
FRANKLIN IO
Franklin IO é um programa de verão de sete 

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

Público �������K2-7ª série, jovens que vivem em 
Franklin Hill e Franklin Field com 
6-13 anos

Local �����������315 Mt. Vernon Street, Dorchester
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Laurie Chorney, fio@pbha.org, 
617-496-9127

Inscrição ����� Inscrições on-line. Preferência 
será dada para participantes 
de anos anteriores e a crianças 
com necessidade de usar o 
programa para fins acadêmicos 
ou financeiros. As famílias devem 
enviar uma inscrição para cada 
filho que deseja se inscrever no 
acampamento. 

Website ������www.pbha.org    

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

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

Local �����������A determinar
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Kate@pbha.org, keylatch@pbha.
org, 857-366-1672

Inscrição ����� Inscrições on-line. Preferência 
será dada para participantes 
de anos anteriores e a crianças 
com necessidade de usar o 
programa para fins acadêmicos 
ou financeiros. As famílias devem 
enviar uma inscrição para cada 
filho que deseja se inscrever no 
acampamento.

Website ������www.pbha.org    

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

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

Local �����������Parker Street, Roxbury Crossing
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 
857-366-1672

Inscrição ����� Inscrições on-line. Preferência 
será dada a participantes de 
anos anteriores e a crianças 
com necessidade de usar o 
programa para fins acadêmicos 
ou financeiros. As famílias devem 
enviar uma inscrição para cada 
filho que deseja se inscrever no 
acampamento.

Website ������www.pbha.org    

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

região metropolitana de Boston.
Local �����������A determinar
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Nicole Young, nayep@pbha.org, 
617-650-7303

Inscrição ����� Inscrições on-line. Preferência 
será dada para participantes 
de anos anteriores e a crianças 
com necessidade de usar o 
programa para fins acadêmicos 
ou financeiros. As famílias devem 
enviar uma inscrição para cada 
filho que deseja se inscrever no 
acampamento.

Website ������www.pbha.org    

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

moram em Dorchester
Local �����������1 Worrell St., Dorchester
Transp ��������Sim
Período ������27 de junho - 10 de agosto
Horário �������08:30 - 16:00
Custo ����������US$130 para o primeiro filho, US$ 

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

Contato ������Kerry McGowan, brye@pbha.org, 
617-548-4671

Programas de verão pagos, (cont.)
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Inscrição �����As famílias são indicadas 
pelo staff das EPB. Todos os 
participantes devem estar 
matriculados em cursos de inglês. 
Um formulário de indicação pode 
ser encontrado em nosso website. 
Com ele, as famílias podem 
preencher um formulário de 
inscrição para o programa.

Website ������www.pbha.org    

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

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

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

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

STONYBROOK FINE ARTS
TEEN WELDING INTENSIVE - CURSO 
INTENSIVO DE SOLDAGEM PARA 
ADOLESCENTES
Os alunos aprendem segurança no trabalho, 
como usar ferramentas e equipamento, 
métodos de acabamento, planejamento 
de projetos e finalização. Várias técnicas de 
soldagem são tratadas, incluindo a gás e 
a arco. Todo o equipamento e segurança e 
material do curso são fornecidos. Sapatos 
pesados com os dedos protegidos, jeans sem 
rasgos, camisa de manga comprida de fibra 
natural, e cabelos compridos presos.
Público �������7ª-12ª série, 14 anos ou mais
Local �����������24 Porter Street, Jamaica Plain
Período ������26 -28 de junho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������US$ 475, tudo incluso. Os alunos 

levam o próprio almoço.
Contato ������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Inscrição �����Online, no endereço 

stonybrookfinearts.com/?page_
id=66. O pai/guardião deve 
entrar em contato antes da 
inscrição se estiver solicitando 
bolsa; nós prestaremos 
assistência.

Website ������www.stonybrookfinearts.com    

STONYBROOK FINE ARTS
TEEN JEWELRY MAKING
Arte em acessórios já existia antes do fogo. 
Cobre, latão e preta são usados enquanto 
se aprende o básico da fabricação de 
joias como: serragem, lixação, rebitagem, 
texturização, soldagem e polimento. Os 
alunos criam um anel com uma pedra 
cabochão em um bisel (fornecidos) e depois, 
um segundo projeto. Os alunos devem usar 
sapatos fechados.
Público �������6ª-12ª série, 13 anos ou mais
Local �����������24 Porter Street, Jamaica Plain
Período ������10 -12 de julho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������US$ 475, para a aula e todos os 

materiais.
Contato ������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Inscrição �����Online, no endereço 

stonybrookfinearts.com/?page_
id=66. O pai/guardião deve 
entre primeiro em contato 
conosco para solicitar uma bolsa 
via CASTBoston, nossa entidade 
beneficente.

Website ������www.stonybrookfinearts.com    

STONYBROOK FINE ARTS
TEEN SMALL METAL CASTING
Introdução a técnicas antigas e 
contemporâneas de fundição usadas na 
criação de joias. Técnicas apresentadas: 
Modelagens cuttelfish, com cera, areia 
e palha. O bronze está incluído no custo 
da oficina. Os alunos devem usar sapatos 
fechados e amarrar cabelos compridos.
Público �������6ª-12ª série, 13 anos ou mais
Local �����������24 Porter Street, Jamaica Plain

Período ������17 -19 de julho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������US$ 475, para a aula e todos os 

materiais.
Contato ������Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Inscrição �����Online, no endereço 

stonybrookfinearts.com/?page_
id=66. O pai/guardião deve 
entre primeiro em contato 
conosco para solicitar uma bolsa 
via CASTBoston, nossa entidade 
beneficente.

Website ������www.stonybrookfinearts.com    

SUFFOLK UNIVERSITY
PRE-COLLEGE SUMMER ART PROGRAM
Este artes visuais em nível universitário e 
produza peças para o portfólio de admissão. 
Trabalhando em conjunto com a faculdade 
para o nosso programa de artes, você 
aprenderá habilidades essenciais de ateliê 
que ajudarão você a fortalecer sua habilidade 
de se comunicar visualmente e obterá 
conhecimento sobre a cena artística local de 
Boston por meio de excursões a ateliês de 
artistas, galerias e museus locais.
Público �������8ª-11ª série
Local �����������8 Ashburton Place, Boston
Período ������10 de julho - 9 de agosto
Horário �������Terça - Quinta, 10:00 - 15:30
Custo ����������US$ 1.275.00 e inclui instrução, 

materiais, palestras de convidados 
e excursões.

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

Inscrição ����� Informações e formulários de 
inscrição estão disponíveis no 
endereço www.suffolk.edu/
pre_college.

Website ������www.suffolk.edu/pre_college      

SUMMER INK
BOSTON & BEYOND
No Boston & Beyond, uma acampamento 
de artigos de viagem, os adolescentes 
exploram bairros urbanos -- experimentando 
novas comidas, conversando com locais, 
aprendendo atividades culturais -- e 
refletindo sobre suas experiências em diários 
e textos mais longos. Professores experientes 
(em proporção de 4:1), treinados no método 
WEX™ oferecem orientação diária e feedback 
personalizado diariamente.
Público �������8ª-9ª série, apropriado 

para estudantes curiosos e 
aventureiros com todos os tipos 
de habilidades de escrita.

Local �����������Simmons College, Boston
Período ������16 - 27 de julho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������US$ 1650 para o programa de 

duas semanas. Bolsas disponíveis 
para famílias com perfil indicado. 
Solicitamos que as inscrições 
sejam feitas o mais rápido 
possível. 

Contato ������Vicki Krupp, info@summerink.org, 
617-714-0263

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

Website ������www.summerink.org

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

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

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

duas semanas. Bolsas disponíveis 
para famílias com perfil indicado. 
Solicitamos que as inscrições 
sejam feitas o mais rápido 
possível. Para informações sobre 

como solicitar uma bolsa, visite 
http://summerink.org/enrollment/
financial-aid/

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

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

Website ������www.summerink.org    

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

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

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

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

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

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

Website ������vietaid.org         

WORLD OCEAN SCHOOL
SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
Desenove estudantes entre 12-16 anos 
içam velas para o Long Island Sound por 
dez dias—expandindo suas perspectivas do 
mundo, imergindo em e contribuindo com 
várias culturas e praticando a construção de 
comunidades a bordo da histórica escuna 
Roseway.
Público �������6ª-11ª série
Período ������1 de agosto - 10 de agosto 
Custo ����������US$ 2.900, Política de reembolso: 

Após a data de vencimento, 
os pagamentos não são 
reembolsáveis.

Ajuda financeira: A World Ocean School 
normalmente oferece várias 
bolsas para alunos. Faça o 
download da ficha de inscrição 
para s bolsas do Summer 
Ambassador em nosso website.

Prazo ����������1º de abril de 2018
Contato ������Jessica Jozwik, 708-822-8447, 

jess@worldoceanschool.org
Inscrição �����Preencher o formulário de 

inscrição no website.
Website ������www.worldoceanschool.org   

Programas de verão pagos, (cont.)

YMCA
(ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS - ACM) 

A "Y" tem todos os tipos de programas, 
de verão e anuais para adolescentes: 
natação, ginástica, halterofilismo, 
dança, basquete, artes, aeróbica, 
aconselhamento, preparação para 
o trabalho e muito mais. Você não 
precisa ser sócio da Y para a maioria das 
atividades; mas se planeja frequentar 
bastante, verifique nossos planos para 
adolescentes, disponível em todas as 
sedes da Y. 
Algumas filiais da Y têm horários 
de funcionamento estendidos 
e atividades apenas para 
adolescentes.
Links para todas as filiais:  
ymcaboston.org
FILIAS DA YMCA EM BOSTON:  
Achievers (Huntington) ..617-522-0946
Charlestown....................617-286-1220
Dorchester ......................617-436-7750
East Boston .....................617-569-9622
Huntington Ave. .............617-927-8040
Hyde Park .......................617-361-2300
Oak Square (Brighton) ....617-782-3535
Roxbury ..........................617-427-5300
Wang (Chinatown)..........617-426-2237
West Roxbury..................617-323-3200
YMCA CAMP, LIFEGUARD TRAINING 
AND COUNSELORS IN TRAINING/
CITS 
Os acampamentos da YMCA de 
Northwoods e Pleasant Valley em 
New Hampshire são populares entre 
os adolescentes de Boston. Você 
pode encontrar informações sobre 
seus programas de treinamento 
em liderança, atividades ao ar 
livre, desenvolvimento pessoal e 
mais informações no website dos 
acampamentos Y.
bostonycamps.org     1-603-569-2725
YMCA ACHIEVERS SUMMER 
INSTITUTE
O Young Achievers Summer Institute 
traz uma inovadora experiência de 
aprendizagem para alunos de middle 
school e high school.
Os alunos são incentivados a participar 
deste programa único de escolha de 
carreiras. Os jovens serão apresentados 
a várias carreiras nas artes, governo 
e saúde e ter um gostinho da vida 
universitário por meio de excursões, 
palestras, oficinas e atividades nos 
campi das faculdades e universidades 
da região. Em cada sessão, os alunos vão 
adquirir conhecimentos que os ajudarão 
a moldar seus próprios planos de carreira 
e expectativas em relação à faculdade. 
Os alunos irão desenvolver habilidades 
liderança e networking, por meio de 
atividades práticas e interativas. Os 
alunos podem participar de programas 
de uma ou duas semanas de sessões, 
podendo participar de um ou todos.
Público �������8ª-11ª série 
Local �����������Egleston YMCA - Roxbury
Período ������6 de julho - 21 de agosto; 

sessões de 1 e 2 semanas; 
cada sessão é diferente

Horário �������08:30 - 14:30 
Custo ����������Programas de uma semana: 

US$ 115; Programas de 
duas semanas: US$ 230

Contato ������781-670-0051 ou 
phayfron@ymcaboston.org
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Acampamentos noturnos
(Lembre-se de perguntar, se precisar, sobre ajuda de custo e bolsas�)

DEZENAS DE ACAMPAMENTOS DE NOSSA ÁREA RECEBEM VISITANTES NO DECORRER DA ADOLESCÊNCIA. ALGUNS SÃO PROGRAMAS DIURNOS EM BOSTON OU NAS 
PROXIMIDADES. OUTROS SÃO ACAMPAMENTOS NOTURNOS NO INTERIOR DE NEW ENGLAND OU ALÉM. SE VOCÊ TEM 14 ANOS OU MAIS, PODE SER MONITOR (OU LÍDER) NO 
TREINAMENTO. ADOLESCENTES MAIS VELHOS PODEM TRABALHAR COMO MONITORES.

Para obter ajuda em encontrar um 
acampamento ou emprego em acampamento: 
AMERICAN CAMP ASSOCIATION, NEW 
ENGLAND
A ACA é a única organização nacional que 
credencia acampamentos de verão. Os 
acampamentos credenciados pela ACA devem 
cumprir com mais de 300 que afetam a saúde 
e segurança, contratação, administração do 
acampamento, programas e instalações. A ACA 
New England fornece indicações gratuitas por 
telefone ou Internet para família sprocurando 
por campos noturnos. A ACANE também 

oferece o Summer Camp Guide, um guia de 
acampamentos de verão credenciados pela 
ACA e acampamentos noturnos em New 
England.
Contato ������866-534-2267
Website ������acane-camps.org
CAMBRIDGE CAMPING ASSOCIATION 
A CCA administra bolsas para vários campos 
noturnos que atende jovens de 7-17 anos. Se 
gostaria de ir a um acampamento, mas precisa 
de assistência financeira, entre em contato com 
o Overnight Scholarship Program. 
Contato ������617-864-0960

Website ������Cambridgecamping.org
NATIONAL CAMP ASSOCIATION, INC. 
(apenas acampamentos noturnos)
Contato ������1-800-966-CAMP (2267)
Website ������summercamp.org 
STUDENT CAMP AND TRIP ADVISORS 
Contato ������617-558-7005 ou 800-542-1233
Website ������campadvisors.com
Estes acampamentos noturnos são populares 
entre adolescentes e pré-adolescentes de 
Boston. Todos oferecem ajuda financeira. 
Northwoods para meninos e Pleasant 
Valley para meninas, em Tuftonboro, 

N. H. Patroinado pela YMCA da Região 
Metropolitana de Boston.
Contato ������617-927-8032
Website ������bostonycamps.org
Brantwood Camp em Peterborough, 
N.H. Atende a jovens de 11-15 anos cujas 
famílias não teriam poder aquisitivo para 
um acampamento noturno. A maioria dos 
integrantes são patrocinados por agências de 
serviço social, escolas, igrejas e organizações 
de jovens.
Contato ������603-924-3542
Website ������brantwood.org

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

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

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

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

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

TEEN ADVANCEMENT PROGRAM 
(TAP) 
Este programa de liderança com duas 
semanas de duração proporciona uma 
oportunidade única de divertimento em um 
acampamento de verão e desenvolvimento 
de habilidades de liderança. Oferece 
programação avançada e oportunidades 
de crescimento pessoal por meio de uma 
grande variedade de oficinas e atividades 
práticas.
Público �������6ª-11ª série
Local �����������Poland, ME  
Período ������2 de julho - 10 de agosto
Transp ��������Sim, saindo do Bunker Hill CC
Custo ����������US$ 1.200/programa de duas 

semanas, com ajuda financeira 
crescente, com base na renda da 
família

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

Inscrição �����Processo de inscrição on-line, no 
endereço www.agassizvillage.org/
registration

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

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

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

Local �����������Camp Wekeela em Hartford, 
Maine

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

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

CROSSROADS
CAMP MITTON
O Camp Mitton oferece um lugar seguro 
e solidários para jovens que passaram por 
traumas ou crise em suas vidas e estão 
lutando para encontrar formas saudáveis e 
positivas de lidar com a vida. O Programa 
Mitton proporciona uma sensação de 
segurança com uma baixa proporção entre 
atendentes e participantes, atividades 
estruturadas e programação consistente.
Público �������1ª-7ª série
Local �����������46 Featherbed Lane, Brewster
Transp ��������Sim
Período ������21 de junho - 24 de agosto
Horário �������Sessão 1: Sex, 29 de junho até 

Qui, 12 de julho; Sessão 2: Sáb, 
14 de julho até Qui, 2 de agosto; 
Sessão 3: Dom, 5 de agosto a Sex, 
24 de agosto

Custo ����������Sessão 1: US$ 450; Sessões 
2 a 4: US$ 500; Semana 
bônus: US$ 250. A Crossroads 
oferece assistência financeira. 
O formulário de solicitação 
de assistência financeira está 
incluído no formulário de 
aplicação on-line, portanto, não 
deixe de enviar sua solicitação o 
mais cedo possível. 

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

Inscrição ����� Inscrições on-line no endereço 
crossroadsma.org/programs/
crossroads-camps/ e clique no link 
'Apply For Camp'.

Website ������crossroadsma.org    

CROSSROADS
CAMP WING
O Camp Wing, o nosso maior programa de 
verão, localizado em 80 hectares de floresta 
em Duxbury, proporciona um ambiente 
seguro e estimulante onde nossos vistantes 
são convidados a saírem duas zonas de 
conforto para definir e atingir metas, obter 
novas habilidades por meio de desafios, 
fazer escolhas positivas e desenvolver 
relacionamentos saudáveis com seus colegas 
e adultos.
Público �������1ª-8ª série
Local �����������119 Myrtle Street, Duxbury
Transp ��������Sim
Período ������29 de junho - 24 de agosto
Horário �������Sessão 1: Sex, 29 de junho até 

Qui, 12 de julho; Sessão 2: Sáb, 
14 de julho até Qui, 2 de agosto; 
Sessão 3: Dom, 5 de agosto a Sex, 
24 de agosto

Custo ����������Sessão 1: US$ 450; Sessões 
2 a 4: US$ 500; Semana 
bônus: US$ 250. A Crossroads 
oferece assistência financeira. 
O formulário de solicitação 
de assistência financeira está 
incluído no formulário de 
aplicação on-line, portanto, não 
deixe de enviar sua solicitação o 
mais cedo possível. 

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

Inscrição ����� Inscrições on-line no endereço 

crossroadsma.org/programs/
crossroads-camps/ e clique no link 
'Apply For Camp'.

Website ������crossroadsma.org 

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

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

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

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

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

Website ������wildwoodcamp.org

NATURE'S CLASSROOM 
ADVENTURE CAMP AND LIFE-TECH 
VENTURES
Os acampamentos da Nature's Classroom 
são para crianças e adolescentes que adoram 
desafios ao ar livre.
O Adventure Camp em Hancock, New 
Hampshire oferece passeios em caiaque em 
água branca, arco-e-flecha, ferraria, escalada 
de rochas, arte na natureza, fotografia, 
habilidades de vida primitivas e outras 
aventuras. Todos os participantes tomam 
parte em treinamentos de habilidades ao 
ar livre, esportes, artesanato, atividades 
comunitárias, aventuras a beira d'água e 
eventos especiais em todo o acampamento. 
Público �������10-17 anos
Local �����������Hancock, NH
Período ������1 de julho - 10 de agosto; sessões 

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

por 13 dias; grande desconto para 
inscrições antecipadas

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

Contato ������603-525-3311
Website ������naturesclassroom.org

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

MANITOU CAMPS FOUNDATION
SUMMER DREAMS LEADERSHIP CAMP 
Alguns poucos sortudos das EPB conseguirão 
passar uma semana no final do verão no 
Camp Manitou no belo Eastlake em Maine. 
O Summer Dreams oferece atividades de 
liderança, trabalho em equipe, motivacionais 
e de aprendizado, assim como esportes, 
atividades aquáticas, teatro, artes e muito 
mais. A prioridade máxima vai para meninos 
da iniciativa 10 Boys das EPB—use o e-mail 
para perguntar sobre vagas disponíveis.
O Summer Dreams é generosamente 
patrocinado pela Manitou Camps 
Foundation.
Para��� ���������Meninos ingressando na 6ª-9ª 

série das BPS; prioridade para 
meninos da 10 Boys Initiative

Datas ����������Vão informar hoje 
Local �����������Oakland, Maine
Transp ��������Fornecido de Boston
Custo ����������Gratuito
Prazo ����������Vão informar hoje 
Contato ������Donkor Issa, dminors@

bostonpublicschools.org para 
mais informações

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
BPS SUMMER EXPEDITIONS
O Thompson Island Outward Bound 
oferece programas noturnos e de verão 
que incentivam a liderança, o trabalho em 
equipe, diversão e aventura. As atividades 
incluem passeios de caiaque, trilhas e 
alpinismo entre as Harbor Islands de Boston. 
Os alunos acampam e cozinham ao ar livre, 
aprendem habilidades de navegação e 
caiaque, além de proteção ambiental.
Público �������7ª-8ª série
Período ������2 de julho - 3 de agosto 
Contato ������Jon Hislop, 617-830-5144,
jhislop@thompsonisland�org
Inscrição �����Entrar em contato Jon Hislop para 

tratar da inscrição.
Website ������www.thompsonisland.org    
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Acampamentos e programas para 
jovens com necessidades especiais 

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

frequentar um acampamento, peça ajuda financeira.

For help finding a camp for a child with disabilities, contact…

FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
O guia Summer Fun Camp Directory da FCSN lista mais de 200 acampamentos para crianças com necessidades especiais. 

Ele pode ser baixado gratuitamente no website.  800-331-0688   �   fcsn�org/camps 
FEIRAS E ACAMPAMENTO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS EM MASSACHUSETTS

www�spedchildmass�com/camps-special-needs-massachusetts-autism-aspergers

PARQUES E ACESSO À RECREAÇÃO EM BOSTON
 accessrec�org/programs-services/summer-camp/

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

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

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

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

fornecidos
Contato ������Para perguntas sobre perfil 

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

4-H CAMP HOWE 
ECHO RESIDENT 
Os jovens são integrados em todos os 
aspectos do acampamento, desde a vida em 
cabanas até cada uma das atividades. Um 
excelente lugar para conhecer novos amigos, 
aprender novas habilidades e se divertir. 
Outros acampamentos inclusivos estão 
disponíveis; ligue para se informar.
Público �������7-17 anos misto
Cond��� �������TDAH, Asperger, asma, 

dificuldades respiratórias, 
autismo, danos cerebrais, paralisia 
cerebral, Craniofacial, doença 
de Crohn/colite, fibrose cística, 
diabete, síndrome de Down, 
epilepsia, alergias alimentares - 
surdez/séria deficiência auditivo, 
defeitos cardiovasculares, 
incapacidade intelectual, 
limitação de mobilidade, 
esclerose múltipla, distrofia 
muscular, estresse pós-traumático, 
síndrome de Prader-Willi, 
anemia falciforme, distúrbios 
na pele, dificuldades de fala/
comunicação, espinha bífida, 
abuso de substâncias, síndrome 
de Tourette, dificuldades visuais/

cegueira
Tipo ������������Noturno
Local �����������Goshen, MA
Custo ����������Pode haver assistência financeira 

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

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

Website ������camphowe.org

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

necessidades especiais, de 3-22 
anos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMP HARBOR VIEW
O Camp Harborview em colaboração com 
a Access Sports America dá boas vindas a 
jovens com necessidades especias. 
Público �������11-14 anos com moderada 

dificuldades intelectuais, atraso 
no desenvolvimento, autismo e 
dificuldades sensoriais. 

Local �����������1946 Washington St., Boston
Transp ��������Sim
Período ������2 de julho - 23 de agosto
Horário �������08:30 - 16:30 
Custo ����������Taxa de US$ 5 de processamento 

de inscrições, mas o programa em 

si é gratuito. Esta taxa também 
pode ser dispensada (basta 
selecionar a dispensa de taxa de 
inscrição no formulário on-line).

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

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

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

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

CAMP HORIZONS 
Programação residencial e recreativa para 
crianças e adultos com problemas de 
desenvolvimento. A bem treinada equipe 
usa programação positiva para dar apoio aos 
participantes.
Público �������8 anos ou mais
Cond�� ��������TDAH, Asperger, autismo, danos 

cerebrais, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, incapacidade 
intelectual, síndrome de Prader-
Willi, dificuldades de fala/
comunicação 

Local �����������South Windham, CT 
Horário �������Durante a noite
Custo ����������US$ 2.947/duas semanas:
Contato ������Scott Lambeck, 860-456-1032, 

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

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

adolescentes)
Cond��� �������Dificuldades auditivas/surdez, 

dificuldades na fala/comunicação. 
CODAs bem-vindos. 

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

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

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

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

irmãos e amigos
Local �����������Rehoboth, MA

Horário �������Durante a noite
Custo ����������US$ 150/semana:
Contato ������508-679-5233
Website ������peopleinc-fr.org/programs/

diabetes-association-inc

CAMP NEW CONNECTIONS
O Camp New Connections é um divertido 
acampamento diurno de verão. Os 
participantes recebem instruções diretas 
sobre habilidades sociais, como linguagem 
corporal, resolução de problemas, 
conversação e percepção emocional própria 
e de outros. O nosso programa inclui 
estas atividades divertidas para melhorar 
o autoconhecimento e ajudar os jovens a 
desenvolverem habilidades mais eficazes de 
vida em sociedade e resolução de problemas. 
Público �������7-17 anos
Cond ����������Síndrome de Asperger, 

autismo, transtorno global do 
desenvolvimento e distúrbio de 
processamento sensorial, crianças 
com dificuldades de socialização 
e dificuldade de relacionamento 
co os colegas, distúrbios de 
ansiedade e problemas de 
aprendizagem não verbal Destina-
se a pessoas que se beneficiariam 
da estrutura, grupos pequenos e 
atenção individualizada 

Local �����������Belmont, MA 
Horário �������Acampamento diurno
Contato ������David Lipsitt, 617-855-2847, 

dlipsitt@partners.org 

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

designados de coleta/entrega em 
várias comunidades da área

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lee School, Dorchester, US$ 100/
semana

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

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

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

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

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

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

BARTON DAY CAMP BOSTON 
Público �������6-15 anos com diabetes; 

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

Danvers
Transp ��������Disponível de Boston 
Período ������23-27 de julho
Horário �������09:00 - 16:00
Custo ����������US$ 650; ajuda financeira 

disponível
Prazo ����������Chegada
Contato ������508-987-2056
Website ������bartoncenter.org/bcsite/node/13

CLARA BARTON CAMP FOR 
GIRLS 
Público �������Meninas de 6-16 anos com 

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

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

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

Prazo ����������Chegada
Contato ������508-987-2056
Website ������bartoncenter.org/bcsite/node/13 

JOSLIN CAMP FOR BOYS 
Público �������Meninos de 6-16 anos com 

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

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

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

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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL KIDS 
Carroll Kids é um programa de 
aprimoramento e recreação que auxiliar 
crianças com Braille, tecnologias assistivas, 
habilidades sociais, orientação e formação do 
auto-conhecimento e confiança. 

O Carroll Center também tem vários 
programas para adolescentes e o SailBling, 
que ensina crianças cegas a navegar.
Público �������Alunos ingressando na 1ª-5ª série 

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

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

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

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

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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL TEENS 
Carroll Teens fornece aos alunos aprendizado 
e experiências sociais para atender aos 
muitos desafios da transição em do ensino 
fundamental para o médio. O tempo de aula 
estruturado irá aprimorar as habilidades 
em tecnologias de acesso, orientação 
e mobilidade e de apresentação. Uma 
variedade de atividades recreativas que 
possibilita aos estudantes obter confiança, 
desenvolver amizades duradouras e 
aumentar sua confiança. Os alunos são 
desafiados a tirar proveito de seus pontos 
fortes e trabalhar para o seu pleno potencial. 
Os alunos terão a opção de comutar ou 
passar a noite.
Público �������Alunos ingressando 6ª-9ª série 

com deficiências visuais
Local �����������770 Centre St., Newton, MA
Período ������9 - 20 de julho 
Horário �������Opções diurnas e noturnas; ligar 

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

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

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

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

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
YOUTH IN TRANSITION 
Este programa anual de verão promove 
a independência durante a transição da 
infância para a fase adulta. O programa 
residencial de seis semanas permite aos 
alunos reforçar habilidades organizacionais, 
pessoais e de gestão doméstica e capacidade 
de percorrer a comunidade através de 
oportunidades de treinamento, socialização 
e de recreação. É fornecida instrução em 
habilidades de vida diária, gestão de 
saúde, prospecção de carreiras, gestão 
financeira e execução de orçamentos, 
tecnologia, incluindo Dispositivos iOS, e as 
opções de viagem, entre outros assuntos. 
Excursões semanais permitem que os 
alunos experimentem o melhor de Boston, 
locais históricos, praias, museus e parques 
de diversões. Uma variedade de clubes e 
atividades noturnas e de fim de semana 
atividades que incluem esgrima, passeios de 
barco, jogos e artes para permitir socialização, 
liderança e aumento da confiança.
Público�� �����15-21 anos com deficiência visual
Local �����������770 Centre St., Newton, MA
Período ������9 de julho - 16 de agosto
Horário �������Ligar para saber detalhes; os dias 

de palestras informativas são 4 
de abril, 2 de maio e 6 de junho, 
10:00 - 13:30

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

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

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

EASTERSEALS OF CT
CAMP HEMLOCKS 
De canções ao lado da fogueira e 
marshmallow, passando por passeios 
de barco, passeios ou caminhadas pela 
natureza, natação, artes e artesanato até 
dormir sob as estrelas, o Camp Hemlocks 

fornece a mesma emoção e atividades 
disponíveis de um acampamento de verão 
comum. A diferença? Os visitantes do Camp 
Hemlocks experimentam as alegrias e os 
desafios do acampamento em um cenário 
totalmente acessível, com pessoal treinado 
proporcionando cuidados físicos, sociais e 
emocionais.
Condições ���amputação, ansiedade/depressão, 

autismo, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, epilepsia, 
deficiência mental, limitação da 
mobilidade, esclerose múltipla, 
espinha bífida

Local �����������Hebron, CT 
Horário �������Durante a noite
Contatos �����Alycia Williams, 860-228-9496, 

awilliams@eastersealscfc.org
Website ������www.eastersealscfc.org

EASTERSEALS OF NH 
CAMP SNO MO & CAMP CONNECT
Easterseals NH, o Daniel Webster Council, 
e o Boy Scouts of America trabalham em 
conjunto neste programa de residencial de 
acampamento reconhecido nacionalmente, 
patrocinado pela New Hampshire 
Snowmobile Association para criar uma 
experiência com consequências por toda a 
vida para os campistas.
Cond�� ��������Amputação, ansiedade/depressão, 

autismo, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, epilepsia, 
deficiência mental, limitação da 
mobilidade, esclerose múltipla, 
espinha bífida

Local �����������Hidden Valley Reservation, 
Gilmanton Iron Works, NH

Contato ������Robert Kelly, rkelly@
eastersealsnh.org  

JCC CAMP KINGSWOOD
CAMP ZOHAR (NECESSIDADES 
ESPECIAIS)
Situado na bela região dos lagos de Maine, 
o Kingswood oferece aos campistas uma 
inesquecível experiência de diversão 
no verão. Os campistas desenvolvem 
independência, ganham auto-confiança, 
desenvolvem habilidades individuais e 
aprender a trabalhar em equipe, tudo 
enquanto nutrem amizades duradouras e 
reforçam sua identidade judaica. O JCC Camp 
Kingswood oferece um amplo espectro de 
atividades para nossos campistas, facilitadas 
pela nossa calorosa e atenciosa equipe. 
O programa do Kingswood é baseado 
principalmente em atividades eletivas, 
permitindo aos participantes criarem as suas 
próprias experiências. Seguimos os preceitos 
kosher. 
Público �������6ª-12ª série
Local �����������Bridgton, ME
Contato ������Leslie Zide, 617-558-6531, info@

kingswood.org 

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

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

enrichment-institute 

KAMP FOR KIDS
O Kamp for Kids é um acampamento 
diurno de verão totalmente integrado para 
crianças de TODOS os níveis de habilidade. 

Oferecendo várias de atividades para 
promover o desenvolvimento físico, social, 
emocional e habilidades criativas, o Kamp for 
Kids proporciona uma experiência segura e 
divertida para os campistas.
Local �����������Westfield, MA 
Cond��� �������TDAH, Asperger, autismo, 

problemas comportamentais, 
emocionais, danos cerebrais, 
paralisia cerebral, síndrome 
de Down, dificuldades 
intelectual, dificuldades de 
locomoção, dificuldades de fala/
comunicação 

Horário �������Acampamento diurno
Transp ��������Pertindo de lugar central, porta a 

porta
Contato ������Anne Benoit, 413-562-8484, 

abenoit@carsoncenter.org

MASS. GENERAL HOSPITAL 
ADVENTURE SUMMER CAMP 
O Adventure Camp, admnistrado pelo 
programa Aspire do Mass. General Hospital 
for Children, é um programa terapêutico 
diurno de verão recheado de diversão 
com duração de seis semanas. As crianças 
participam em atividades típicas de 
acampamentos, como natação, trilhas, 
passeios de barco, exploração da natureza, 
excursões, arte, teatro, culinária, jogos ou 
ioga. Enquanto participam nessas divertidas 
atividades, os campistas também têm aulas 
de última geração para tratamento de 
Aspire, intervenções, treinamento social e 
apoio distribuídos ao longo de todo o dia. 
Os participantes podem ser inscrever para 
o acampamento em um dos dois lugares: 
Charlestown ou Hale Reservation em 
Westwood. Os campistas de Charlestown vão 
a Hale duas vezes por semana. 
Público �������5-15 anos com deficiências 

sociais, cognitivas emocionais e 
comportamentais

Locais ���������Charlestown Boys & Girls Club e 
Hale Reservation, Westwood

Transp ��������Ônibus fornecido de Charlestown 
até Hale

Período ������5 de julho - 10 de agosto
Horário �������Seg, Ter, Qui, Sex, 08:45 - 14:45 

PM; Qua, 08:45 AM - 13:00
Adventure Camp Junior, 5-7 anos, em Hale: 

Seg-Sex 08:45 - 13:00
Custo ����������US$ 5.500 por 6 semanas; US$ 

5.050 para o acampamento júnior 
de 5-7 anos; ajuda financeira 
disponível

Prazo ����������4 de junho
Contato ������781-860-1900,  

mghaspire@partners.org
Website ������massgeneral.org/children/aspire/

services/summer-camp.aspx 

WEDIKO SUMMER PROGRAM
O Wediko Summer Program é um programa 
terpêutico noturno misto de 45 dias para 
jovens de 9-19 anos com dificuldades 
sociais, emocionais e comportamentais. 
O Wediko oferece uma oportunidade 
única para as crianças para obter apoio 
intensivo que aprender, explorar e descobrir 
novas habilidades no cenário ao ar livre. 
O Programa de Verão acontece em um 
pitoresco campus de 182 hectares à beira 
do lago em Windsor, New Hampshire, 
proporcionando um cenário tranquilo para 
as atividades diárias. O Wediko integra 
aprendizado, terapias de grupo diárias e 
envolvimento familiar no programa. Criamos 
um ambiente onde as crianças podem ser 
quem são, desenvolvem habilidades e 
comemoram seus sucessos! 
Público �������9-19 anos
Cond ����������TDAH, ansiedade/depressão, 

síndrome de Asperger, autismo, 
problemas emocionais/
comportamentais, deficiência 
mental, estresse pós-traumático

Local �����������Windsor, NH
Horário �������Durante a noite
Contato ������Mik Oyler, M.Ed., 617-292-9200, 

wedikosummer@wediko.org

Acampamentos para pessoas com necessidades especiais, (cont.)
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Que tal um 
emprego de verão, 

estágio, ou 
voluntariado?

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
INTERNSHIP FOR STAFF TRAINING, 
EDUCATION, AND PLACEMENT (INSTEP)
O INSTEP é um programa de gratuito de 
estágio de quatro semanas de duração para 
um seleto grupo de adolescentes de 15-17 
anos de idade, buscando o desenvolvimento 
de habilidades práticas de liderança e, 
potencialmente, emprego futuro junto à 
Agassiz.
Público �������9ª-11ª série, carentes/baixa renda
Local �����������71 Agassiz Village Lane, Poland
Transp ��������Sim, saindo do Bunker Hill CC
Período ������2 de julho - 10 de agosto
Horário �������Sessões de quatro semanas no 

acampamento noturno de verão
Custo ����������Gratuito
Contato ������Thomas Semeta, tsemeta@

agassizvillage.org, 781-860-0200
Inscrição ����� Inscrição formal e processo de 

entrevista. Contatar Thomas 
Semeta para mais detalhes.

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

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP
O City Summer Internship (CSI) é um 
programa pago de estágio para meninas 
ingressantes na 9ª série explorarem 
oportunidades de carreira em Boston 
enquanto desenvolvem sua aptidão para o 
trabalho e sonhos e planos futuros.
Público �������8ª série. Preferência para meninas 

que frequentam escolas parceiras 
Apprentice Learning ou outras 
escolas públicas de Boston.

Local �����������Benjamin Franklin Institute,  
41 Berkeley Street, Boston

Transp ��������Sim
Período ������9 de julho - 10 de agosto 
Horário �������Seg-Ter-Sex 09:00 - 13:00;  

Qua-Qui 09:00 - 15:00
Custo ����������Taxa de matrícula de US$ 30.
Contato ������Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org
Inscrição �����Trata-se de um programa bastante 

concorrido! Preencha e envie 
um formulário de inscrição. 
Entrevistas podem ser agendadas 
por telefone ou pessoalmente 
para meninas que não estejam 
matriculadas em nossas escolas 
parceiras. As decisões finais de 
contratação serão feitas em 8 de 
junho ou quando as inscrições 
estiverem preenchidas.

Website ������apprenticelearning.org    

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP (CSI): STEM 
CAREER PROGRAM FOR GIRLS (PAGO)
O City Summer Internship é um programa 
pago de estágio para estudantes ingressantes 
na 9ª série para quem explorem carreiras 
em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática) e outros campos onde as 
mulheres estejam sub-representadas. 
Durante 5 semanas, as meninas vão 
explorar os bairros mais economicamente 
ativos de Boston e desenvolver habilidades 
profissionais e de liderança e praticá-las 
durante experiências no local de trabalho.
Público �������8ª série, com prioridade máxima a 

garotas que tenham completado 
algum estágio em uma de nossas 
escolas parceiras.

Local �����������A determinar, Jamaica Plain
Período ������9 de julho - 10 de agosto 
Horário �������Seg-Ter-Sex 09:00 - 13:00;  

Qua-Qui 09:00 - 15:00
Custo ����������Taxa de matrícula de US$ 25. 
Contato ������Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org
Inscrição �����Qualquer menina que esteja 

matriculada em uma das escolas 
parceiras da Apprentice Learning 
(Boston Teachers Union, Jackson/

Mann e Mission Hill) e tenha 
concluído um estágio. Qualquer 
ingressante na 9ª série que esteja 
matriculada em uma escola 
pública de Boston.

Website ������apprenticelearning.org 

BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER
YOUTH ORGANIZED FOR LEADERSHIP 
OPPORTUNITIES
O Youth Organized for Leadership 
Opportunities (Y.O.L.O.) foi desenvolvido para 
oferecer aos jovens a oportunidade de se 
prepararem para o emprego e promover uma 
apreciação pelo envolvimento cívico.
Público �������7ª-8ª série, 13-14 anos
Local �����������1 Worrell Street, Dorchester
Período ������9 de julho - 17 de agosto
Horário �������11:00 - 15:00
Custo ����������Gratuito
Contato ������Kaitlin Miller, 617-635-5150, 

kaitlin.miller@boston.gov, 
Inscrição �����Os participantes passam por 

seleção. Há poucas vagas 
disponíveis. Os interessados 
no programa devem completar 
o processo de inscrição, que 
inclui formulário de inscrição, 
formulário de indicação e 
entrevista.

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

BCYF YOUTH ENGAGEMENT & 
EMPLOYMENT (YEE)
PREPARAÇÃO DOS JOVENS DE 
BOSTON PARA O FUTURO
O YEE trabalha com uma rede de 
organizações comunitárias e empresas para 
fornecer oportunidades valiosas para os 
adolescentes de Boston.
Público �������Alunos das EPB
Prazo ����������30 de março
Inscrição ����� Inscrever-se pelo SucessLink (mais 

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

departments/boston-centers-
youth-families/mayors-
youth-council#-2018-council-
information    

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER
OPORTUNIDADES DE EMPREGO PARA 
JOVENS
O Bird Street Community Center de 
Dorchester oferece empregos de verão 
e de meio período para jovens a partir 
de 13 anos que demonstram potencial e 
levam o trabalho a sério. Todos os jovens 
trabalhadores devem concordar em participar 
de atividades de apoio acadêmico, incluindo 
preparação para MCAS/SAT, aulas em grupo, 
aulas particulares e grupos de poesia quatro 
horas/semana.
CONSELHEIROS JUNIORES PARA 
PROGRAMAS CURTOS DE VERÃO
Jovens residentes em Boston registrados nas 
linhas de ajuda BYF/DYEE; preferência para 
jovens com experiência em acampamentos e 
no trabalho com crianças
Público�� �����16-18 anos
Local �����������Hale Reservation, Westwood, MA 

e excursões
Transp ��������Fornecido, partindo de e voltando 

para o Bird Street Community 
Center

Período ������5 de julho - 24 de agosto, mais 
uma semana de orientação.

Horário �������07:30 - 17:45
Prazo ����������20 de março
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

x25, dwoodson@birdstreet.org 
Website ������www.birdstreet.org

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO 
ARTÍSTICO
Como empreendedor do programa Bird St. 
Arts, você se compromete a sete semanas 
de estudo no verão, durante as quais você 
aprenderá sobre a criação de um plano de 
negócios, design e produção de um produto 
e do marketing e da venda do produto. 
Ganhar habilidades comerciais valiosas 
e autoconfiança e ganhar uma bolsa. As 
opções são dança feminina, design de moda 
feminina e, para meninos, vidro soprado. 
Todos os empreendedores artísticos também 
participam em duas noites por semana 
durante o ano escolar. Só é possível escolher 
uma das opções do programa. 
Público �������13-18 anos 
Local �����������Bird Street Community Center
Período ������2 de julho - 24 de agosto
Horário �������Seg - Qui, 10:00 - 15:00 
Prazo ����������1º de maio; contratos dos pais e 

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

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Website ������www.birdstreet.org
APOIO ADMINSITRATIVO
Com este programa, os alunos apoiam a Bird 
Street executando tarefas administrativas, 
como atendimento/recepção, processamento 
dos formulários do programa e manutenção 
de registros.
Público �������15-18 anos com boas habilidades 

em informática
Local �����������Bird Street Community Center
Período ������2 de julho - 24 de agosto
Horário �������Varia, incluindo fins de semana e 

noites
Prazo ����������20 de março
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Website ������www.birdstreet.org
ASSISTENTES DE PROGRAMAS 
NOTURNOS 
Jovens vão apoiar as atividades noturnas do 
programa e ajudar no planejamento do Baile 
de Gala de Fim de Verão da Bird Street.
Público �������15-20 anos
Local �����������Bird Street Community Center
Período ������25 de junho - 24 de agosto
Horário �������Seg-Sex, 16:00 - 21:00
Prazo ����������1º de maio
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Website ������www.birdstreet.org
CONNECTIONS TO COLLEGE
Experimente um verão cheio de aprendizado 
e desenvolvimento profissional tomando 
parte no programa Connections to College 
(Conexões com a Universidade). O programa 
oferece a estudantes de high school a 
oportunidade de participar de um curso 
de introdução nas manhas de segunda a 
quinta, durante um período de seis semanas. 
Os alunos são colocados em estágios com 
foco em áreas como política, organização 
comunitária, negócios e saúde. Os alunos 
também recebem treinamento regular em 
liderança e desenvolvimento profissional a 
fim de torná-los mais aptos em respeito à 
obtenção de vagas no ensino superior, bem 
como de oportunidades de emprego em 
tempo integral. 
Público �������15-19 anos.
Horário �������Seg - Qui, 10:00 - 15:00 
Prazo ����������1º de maio 
Contato ������Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Website ������www.birdstreet.org

ORDEM DOS ADVOGADOS DE 
BOSTON
PROGRAMA DE EMPREGOS DE VERÃO
Desde 1993, a Ordem dos Advogados 
de Boston - Boston Bar Association (BBA) 
- patrocina um programa de estágio 
remunerado que coloca os estudantes de 
high school de Boston em escritórios de 
advocacia e departamentos jurídicos. Através 
deste programa, centenas de adolescentes 
locais têm a oportunidade única de 
conhecer melhor a comunidade jurídica e 
a responsabilidade de trabalhar no mundo 
profissional. E você vai ser pago!
Público �������Alunos das EPB ingressando 

nas 11ª e 12ª séries, com 
recomendação de professores ou 
orientadores pedagógicos

Local �����������Boston
Período ������Julho - Agosto
Horário �������Seg-Sex, 09:00 - 17:00

Remuneração �������� Os participantes ganham 
US$ 11 por hora

Prazo ����������8 de abril; inscreva-se já!
Contato ������Seu orientador pedagógico ou 

orientador vocacional do PIC. 
NÃO LIGUE para a Ordem dos 
Advogados de Boston!

BOSTON CARES
YOUTH & TEEN VOLUNTEER PROGRAM
A Boston Cares engaja jovens e suas famílias 
em atividades voluntárias em equipe 
significativas e voltadas para o trabalho em 
equipe e oportunidades de desenvolvimento 
de liderança que promovem parcerias 
entre jovens e adultos como um recurso na 
consolidação da comunidade.
A Boston Cares oferece aos jovens muitas 
oportunidades de servir através de seus 
projetos mensais GoCreate, clubes de 
atendimento e programas normais, com mais 
de 200 projetos por mês, além de projetos 
feitos pelos próprios jovens.
Público �������13 - 17 anos e famílias
Período ������Permanente
Locais ���������Em toda a região metropolitana 

de Boston
Remuneração Trata-se de trabalho 

voluntário; taxa de inscrição de 
US$ 15 para alunos

Prazo ����������Permanente
Contato ������617-422-0910 ext. 208,  

youth@bostoncares.org
Website ������www.bostoncares.org 

BOSTON MOBILIZATION
SUMMER LEADERSHIP PROGRAM
 O Summer Leadership Program é um 
intenso programa pago de desenvolvimento 
de liderança em justiça social para 
adolescentes da área de Boston. Todos os 
verões o SLP proporciona aos adolescentes 
6,5 semanas de um poderoso e abrangente 
conteúdo sobre construção de comunidades, 
habilidades de lideranças, projetos de ação e 
palestras desafiadoras para os transformarem 
em vozes poderosas para mudanças.
Público �������9ª-12ª série, estudantes de high 

school interessados em justiça 
social.

Local �����������First Church in Roxbury,  
10 Putnam Street

Período ������5 de julho - 17 de agosto
Horário �������09:00 - 15:00
Custo ����������Variável, com base na renda 

familiar. O programa é gratuito 
pata famílias que ganham menos 
de US$ 75.000 e jovens cujas 
famílias ganham menos de US$ 
75.000 receberão ajuda de custo. 
Nós não dispensamos candidatos 
com base em renda familiar.

Contato ������Mariko Dodson, 617-492-5599, 
mariko@bostonmobilization.org

Inscrição ����� Inscrições on-line no endereço 
thecityschool.org/summer-
leadership-program; envie uma 
redação breve sobre você mesmo 
(detalhes no formulário de 
inscrição: http://thecityschool.org/
summer-leadership-program); 
e participe em uma entrevista 
telefônica ou em grupo. Após 
completar as etapas acima, 
entraremos em contato com as 
datas das entrevistas em grupo.

Website ������www.bostonmobilization.org   

CIDADE DE BOSTON
MAYOR’S YOUTH COUNCIL (CONSELHO 
DO PREFEITO PARA A JUVENTUDE)
Está pronto para tomar decisões? O Conselho 
faz recomendações ao Prefeito Walsh e a 
integrantes de sua administração quanto a 
políticas e programação. O Conselho também 
é responsável pelo Youth Lead the Change, 
um processo de participação no orçamento 
que coloca sob decisão da comunidade 
onde a cidade vai investir US$ 1.000.000 do 
orçamento.
Público �������Residentes de Boston na high 

school
Período ������Todo o ano
Local �����������Os encontros são no Boston City 

Hall e contatos com moradores 
são feitos por toda a cidade

Horário �������Os integrantes devotam de 8 a 
13 horas por mês em reuniões, 
eventos, projetos e contatos com 
moradores.

Remuneração �������� Os participação ganham 
créditos de horas de voluntariado

Prazo ����������31 de maio
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Outros empregos
AMERICORPS NATIONAL 
CIVILIAN COMMUNITY CORPS
Você está procurando um emprego em que 
pode servir a comunidade de um modo 
significativo? Se você tem 18 ou mais, os 
National Civilian Community Corps (NCCC) 
podem ser o que procura. Como integrante 
de uma equipe do NCCC, você vai morar 
longe de casa ao trabalhar em projetos 
ambientais, educação, segurança pública, 
alívio a desastres, além de outras funções 
importantes. 
Este é um compromisso de 10 meses - 
não um trabalho de verão - e todos os 
integrantes devem completar 1.700 horas de 
serviço comunitário. Mas os benefícios são 
excelentes. Os NCCC oferecem treinamento, 
alojamento, refeições, assistência médica, 
creches e uniformes para jovens de 18 a 24 
que são cidadãos ou residentes permanentes 
dos Estados Unidos. Os integranres moram 
no campus dos NCCC em Sacramento, 
Califórnia; Charleston, Carolina do Sul; 
Aurora, Colorado; Perry Point, Maryland; 
Vicksburg, Mississipi; e Vinton, IowA. Pelo 
serviço, eles ganham ajuda de custo e 
também podem ganhar um prêmio de bolsa 
de estudos para a faculdade, pós-graduação 
ou programas de formação.
Público ��� Qualquer pessoa de 18-24 anos 

comprometida com a prestação de 
serviços comunitários

Local ������� Campi de cinco estados
Período �� Ciclos de 10 meses, começando 

em de 1º julho ou 1º de outubro de 
2018

Remuneração �������� Você receberá ajuda de 
custo para as despesas, assim como 
uma bolsa de estudos

Prazo ������ 1º de abril para admissão em 1º de 
julho; 1º de julho para admissão em 
1º de outubro;  a seleção é 
contínua, portanto inscreva-se com 
antecedência

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

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

CITY YEAR
O City Year é um programa de tempo 
integral, cuja missão é ajudar os alunos 
a atingir seu pleno potencial e aumentar 
significativamente a taxa de formados na 
high school. Esta é uma oportunidade para 
jovens de 17 a 24 anos de idade trabalharem 
por 11 meses com os alunos de uma escola 
elementar, fundamental ou colegial em 
Boston (ou em 25 outras cidades nos EUA) 
sendo tutor, mentor e modelo de vida. O dia 
de um integrante do programa City Year dos 
AmeriCorps é gasto dando aconselhamento 
a alunos que estão em risco de cair fora 
da high school, executando programas 
depois do horário escolar e dando apoio os 
professores em sala de aula. 
Se você for aprovado, você receberá uma 
ajuda de custo quinzenal, receberá seguro 
básico de saúde, receberá um passe da 
MBTA, e ganhará a Bolsa de Estudos Segal 
de US$ 5.920 ao completar o programa. 

Os integrantes do City Year também se 
qualificam para bolsas de estudo com 
descontos de 25%-100% em mais de 190 
faculdades e universidades participantes.
O City Year recomenda fortemente que você 
converse com um recrutador antes de fazer 
sua inscrição.
Público�� � 17-24 anos, cidadãos americanos ou 

residentes legais, com diploma de 
high school, faculdade, ou GED

Local ������� O City Year Boston está localizado 
perto da Back Bay Station, em 287 
Columbus Ave.

Período �� Agosto de 2018 - Julho de 2019
Horário ��� Seg - Sex, 45+ horas
Remuneração �������� Os participantes recebem 

uma ajuda de custo quinzenal de 
US$ 629 e seguro de saúde

Prazo ������ 9 de março. Notificação da decisão 
do City Year, 31 de maio; os 
candidatos têm até 15 de Junho 
para aceitar

Contato: � Depto. de Recrutamento, 
 617-927-2400, 
NortheastRecruitment@cityyear.org

Website �� CityYear.org 
JOB CORPS
O Job Corps é o programa de educação e 
treinamento técnico do país para jovens 
entre 16 e 24 anos. Os alunos podem obter 
o diploma de high school, uma credencial de 
equivalência de high school ou créditos para 
a faculdade através do Job Corps.
O Job Corps oferece formação técnica 
em mais de 100 áreas profissionais. Os 
alunos recebem acomodação, refeições, 
atendimento básico de saúde, ajuda de 
custo, treinamento e preparação para uma 
carreira, sem custos.
Por até 21 meses após a graduação, um 
orientador de transição de carreira irá ajudá-
lo a fazer a transição do Job Corps para o 
mundo real.
Há 125 centros Job Corps nos EUA, incluindo 
três em Massachusetts, dois em Connecticut, 
dois em Maine, e um em New Hampshire, 
Vermont e Rhode Island. Os centros de 
Massachussets estão em Devens, Grafton, e 
Chicopee. Após o treinamento inicial, você 
poderá se qualificar para ser transferido para 
outro local para treinamento avançado, entrar 
em estágios dos sindicatos ou para fazer 
cursos em uma universidade próxima.
E se você abandonou a escola ou tem alguma 
condição física? Talvez você ainda esteja 
qualificado. Basta perguntar.
Público ��� 16-24 anos, residentes ou 

estrangeiros em condição legal nos 
EUA, de baixa renda, que tenham se 
formado ou decidido abandonar a 
escola

Datas��� ���  Programa em tempo integral, em 
regime de internato, sete dias por 
semana, por até dois anos

Horário�� � As sulas são de Seg-Sex, 08:00 - 
16:00

Remun ��� Alunos dos Job Corps recebem ajuda 
de custo

Prazo ������ Permanente
Contato �� 1-800-733-JOBS (5627)
Website �� www.jobcorps.gov/Home.aspx

Empregos, estágio ou voluntariado (cont.)

Você ficará espantado com o que vai encontrar nos museus de Boston e muitos 
têm preços reduzidos para adolescentes, além de horários em que você pode ir 

de graça. Esta é apenas uma listagem parcial.
Você pode conseguir ingressos gratuitos para vários museus na  

biblioteca do seu bairro.
Para links de Internet para todos os museus da região de Boston, acesse: 

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 .......617-478-3100
John F. Kennedy Library  
& Museum ....................................617-514-1600
John F. Kennedy National Historic 
Site, Brookline (JFK birthplace) ....617-566-7937
Larz Anderson Auto Museum........617-522-6547
MIT Museum ................................617-253-5927

Museum of African American  
History ..........................................617-725-0022
Museum of Bad Art, Dedham .......617-325-8224
Museum of Fine Arts ....................617-267-9300
Museum of the National Center 
for Afro-American Artists ...............617-442-8614
Museum of Science ......................617-723-2500
New England Aquarium ...............617-973-5200 
Peabody Museum of
Archeology (Harvard) ....................617-496-1027
Trailside Museum (Blue Hills) ......617-333-0690
USS Constitution Museum ...........617-426-1812 
Waterworks Museum ...................617-277-0065

Vá a um museu.

Contato ������Francesco Tena, 617-635-1389, 
youthcouncil@boston.gov

Website ������www.boston.gov/health-and-
human-services/mayors-youth-
council

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
INSTRUCTOR-IN-TRAINING PROGRAM - 
TREINAMENTO DE MONITORES
O programa de treinamento de monitores 
Instructor-in-Training (IITs) é um programa 
de treinamento profissional de verão com 
duração de sete semanas. Neste programa, 
os IITs fazem a transição de alunos para 
instrutores, desenvolvendo habilidades 
de ensino, liderança e inspiração da nova 
geração de jovens corajosos.
Público �������9ª-12ª, alunos da Região 

Metropolitana de Boston com 
experiência em navegação 
com interesse em se tornarem 
instrutores e modelo de vida para 
seus colegas mais jovens.

Local �����������1 First Ave., Charlestown Navy 
Yard

Período ������25 de junho - 10 de agosto 
Horário �������08:45 - 15:30
Contato ������Ashton Smith, 857-452-1763, 

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

currículo, passam por uma 
entrevista e preenchem uma lista 
de verificação de barco antes 
de serem selecionados para o 
programa.

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

THE FOOD PROJECT
SEED CREW
A Seed Crew contrata jovens para trabalhar 
em nossas fazendas urbanas e suburbanas, 
em Lincoln, Boston e North Shore. Durante o 
verão, jovens trabalham para plantar vegetais 
de forma sustentável e distribuir milhares de 
quilos de produzir importantes , ao mesmo 
tempo que desenvolvem habilidades de 
trabalho em equipe, liderança, diversidade 
e participação cívica. Depois de trabalharem 
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 tempo de reflexão. Eles também passam 
um dia por semana em uma organização de 
combate à fome preparando e servindo o 
produto que plantaram. 
Público �������14-17 anos
Local �����������No bairro Dudley de Boston; 

também em Lynn e North Shore; 
todos os locais podem ser 
acessados por MBTA

Período ������3 de julho - 17 de agosto
Horário �������09:00 - 16:00
Remuneração �������� Ajuda de custo de US$ 

275/semana+ horas de serviços 
comunitários e um passe de 
metrô

Prazo ����������7 de março
Contato ������seed@thefoodproject.org, 781-

259-8621 x 23
Website ������ thefoodproject.org/syp 

GRUB STREET
YOUNG ADULT WRITERS PROGRAM 
(YAWP) SUMMER TEEN FELLOWSHIP
O Summer Teen Fellowship da Grub Strret 
imerge estudantes de high school na vida de 
escritores, fazendo com que tomem contato 
com artes criativas e editoras. Durante as 
três semanas no GrubStreet, os adolescentes 
trabalham com autores publicados em 
prosa e poesia originais, encontram-se com 
agentes literários e editores, fazem excursões 
para locais inspiradores, como o ICA e muito 
mais. No espírito de residências de escritores 
para adultos, todos os adolescentes vão 
receber uma bolsa por seu compromisso com 
o programa e o tempo gasto trabalhando 
como escritores.
Público �������8ª-11ª série
Local �����������162 Boylston St., Boston
Período ������9 -26 de julho
Horário �������Seg - Qui, 10:00 - 15:00
Remuneração �������� Ajuda de custo de US$ 

500 ao terminar o programa e 
passe de metrô, se necessário

Prazo ����������2 de março
Contato ������ren@grubstreet.org,  

617-695-0075
Website ������grubstreet.org/programs/for-

teens/summer-fellowship/

MEDICINE WHEEL PRODUCTIONS
PUBLIC ART INTERNS
Medicine Wheel uma organização de 
artes em South Boston oferecendo aulas, 
participação na comunidade e programas 
para a juventude. No verão, os alunos 
trabalham 25 horas por semana durante 8 
semanas em vários projetos individuais e em 
grupo tomando nos projetos públicos de arte 
da Medicine Wheel. Durante o ano letivo, 
os participantes trabalham até 15 horas/
semana. Todos os participantes recebem 
capacitação profissional, gerenciamento de 
caso e orientação além das habilidades em 
arte que ganham.
Público �������14-25 anos encaminhados por 

DYS ou ABCD registrados no 
SuccessLink do DYEE da Cidade de 
Boston

Local �����������110 K St., 2nd floor, South Boston
Períodp ������Julho - Agosto e, após o horário 

escolar de outubro a maio
Horário �������Verão: 10:00 - 16:00 

Ano letivo: 15:00 - 19:00
Remuneração �������� Os estagiários são pagos 

pelo esquema SummerWorks 
DYEE ou ABCD

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

Website ������medicinewheelproductions.org

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
GREEN AMBASSADORS - 
EMBAIXADORES VERDES
O Thompson Island Outward Bound 
Education Center oferece a jovens de 
Boston de 15 anos de idade experiência 
profissional no sector de empregos verdes. 
Os "embaixadores verdes" se concentram no 
desenvolvimento de competências pessoais 
e profissionais, através de um programa de 
três anos que inclui ciências ambientais, 
gestão de instalações e de recursos naturais e 
educação ao ar livre. 
Público �������15 anos (comprometimento de 

três anos)
Local �����������South Boston
Período ������3 de julho - 17 de agosto
Horário �������Ter - Sex 08:00 - 17:00
Remuneração �������� US$15/hora
Prazo ����������16 de março ou antes para alunos 

retornando
Contato ������Jay Esty, jesty@thompsonisland.

org, 617-328-3900
Inscrição �����On-line
Website ������www.thompsonisland.org    

THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION 
CORPS
O Programa Trustees Youth Conservation 
Corps tem como objetivo oferecer empregos 
sazonais pagos de alta qualidade e 
oportunidades educacionais para os jovens. 
O programa foi concebido para proporcionar 
aos jovens experiência em uma variedade 
de medidas de conservação e de atividades 
agrícolas e inspirá-los a tornarem-se 
protetores eternos de suas comunidades 
locais.
Público �������9ª-12ª série, residentes em 

Boston com 15-18 anos
Local �����������Locais de trabalho em East Boston 

e Mattapan
Período ������5 de julho - 17 de agosto
Horário �������25 horas por semana
Prazo ����������31 de março no SuccessLink
Remuneração US$ 11/hora
Contato ������Linton Harrington, lharrington@

thetrustees.org, 508 636-4693 
x5004

Inscrição �����Primeiro, registrar-se no 
SuccessLink no endereço 
youth.boston.gov e solicitar 
para trabalhar no Boston 
Youth Conservation Corp. Os 
administradores entrarão em 
contato com o aluno. 

Enviar e-mail para bostonycc@thetrustees.
org com perguntas.

Website ������www.thetrustees.org
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Você está pensando em arrumar um emprego neste verão? Saiba que você deve ter uma autorização 
de trabalho, às vezes chamada de "documentos de trabalho". O primeiro passo é encontrar um 
empregador que esteja disposto a contratar você. Depois...
SE TIVER 14 OU 15 ANOS:
1. Obtenha um cartão de promessa de emprego (Promise of 

Employment Card) do seu orientador/coordenador de apoio 
ao estudante ou da secretaria da sua escola.

2. Leve o cartão ao seu médico ou centro de saúde e peça 
para um médico ou enfermeira assinar e datar. Se você fez 
avaliação física no último ano, marque uma consulta para 
fazer. Se você fez avaliação física em sua escola no último 
ano, a enfermeira da escola pode assinar e datar o cartão.

3. Leve o cartão para o empregador potencial preencher, 
assinar e datar.

4. Leve o cartão de promessa de emprego de volta ao seu 
orientador/coordenador de apoio ao estudante ou secretaria 
e peça uma autorização de trabalho. É um documento 
branco também, mas maior do que o cartão de promessa de 
emprego.

5. Preencha a autorização de emprego e peça para um de seus 
pais ou guardião assinar no verso.

6. Depois que um de seus pais ou guardião tiver assinado, 
levar a autorização de trabalho para o seu empregador.

SE TIVER 16 OU 17 ANOS:
1. Pegue um certificado de estudos (Educational Certificate) 

amarelo com o seu orientador pedagógico. Peça-o para 
preencher e assinar.

2. Leve o certificado de estudos ao seu empregador.
DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E O 
VERÃO:
Também é possível obter um cartão de promessa de emprego 
ou certificado de estudos em centro de boas-vindas (Welcome 
Center) das EPB ou no escritório de serviços de orientação das 
EPB (BPS Office of Guidance Services). O escritório dos serviços 
de orientação está localizado na Boston Latin Academy, Building, 
21 Deckard Street, Suite 3, Dorchester, telefone 617-635-8030. 
Você deve ir pessoalmente e trazer uma destas formas de 
identificação: certidão de nascimento, cartão de previdência 
(Social Security), passaporte, cartão de residente permanente, 
autorização da aluno, carteira de motorista, ID do estado de 
Massachusetts, carteira de saúde de Massachusetts, carteira de 
estudante, cartão de seguro de saúde, ou. Leve também o nome e 
endereço do seu empregador. 
Horário de atendimento durante o ano letivo: Seg-Sex, 14:00 - 
16:00
Horário de atendimento no verão: Seg-Sex, 09:00 - 15:00

Como obter uma permissão para trabalhar.

youth.boston.gov
Empregos. Atendimento. Jovens 

líderes.  Conecte-se!
O Department of Youth Engagement & 
Employment é um completo centro de 

recursos para jovens na cidade de Boston. 
Sua meta é atender às necessidades 

dos jovens, conectando-os a um grande 
número de oportunidades recursos e 

eventos gratuitos ou de baixo custo na 
cidade.

Visite o website dele hoje 
mesmo!

Arranje um trabalho com a ABCD SummerWorks.  
Você está procurando um emprego de verão? Quer ganhar 
dinheiro e aprender habilidades úteis? Se você tem 14-21 anos 
de idade e mora em Boston, o programa SummerWorks pode 
ser o que está procurando.
Há mais de 45 anos, a ABCD oferece empregos de verão a 
jovens de toda a cidade de Boston. Nos últimos três verões, a 
SummerWorks forneceu mais 5.000 empregos de verão em 
mais de 500 locais de trabalho parceiros em toda a cidade. 
Veja no website o formulário de inscrição on-line para o 
SummerWorks 2018, instruções, documentos necessários, e 
uma lista de escritórios locais da ABCD. 
Público��� ����Residentes de Boston, qualificáveis de acordo com a 

renda familiar, de 14-21 anos
Locais ���������Em toda a cidade de Boston
Período ������6 de julho - 14 de agosto
Prazo ����������  Inscrições on-line abertas agora; devem ser 

completadas até 12 de Junho 
Contato ������www.summerworks.net (inscrições on-line)  

617-348-6548

Allston-Brighton NOC ......................................... 617-903-3640
Asian American Civic Association (Chinatown) ... 617-426-9492
Citywide Boston Hispanic Center ....................... 617-506-7917
Dorchester NSC ................................................... 617-288-2700
East Boston APAC ................................................ 617-567-8857
Elm Hill FSC (Roxbury)........................................ 617-442-5900
Jamaica Plain APAC ............................................ 617-522-4250 
John F. Kennedy (Charlestown) FSC ................... 617-241-8866
Mattapan Family Service Center ......................... 617-298-2045
North End/West End NSC ................................... 617-523-8125
Parker Hill/Fenway NSC ...................................... 617-445-6000
South Boston APAC ............................................. 617-269-5160
South End NSC (SNAP) ....................................... 617-267-7400
ABCD South Side (Roslindale) ............................ 617-327-1152

ff Se não tiver número da Previdência Social (Social Security number), visite ssa.gov ou ligue para 800-772-1213.
ff Se for do sexo masculino e vai completar 18 anos até 1º de julho, registre-se imediatamente no Selective Service 
em qualquer agência dos correios.
ff Se precisar de ajuda com isso, ligue para o APAC ou NSC locais, listados neste quadro.

Private Industry Council (PIC) tem encontrado excelentes empregos 
de verão, após o horário escolar e após a graduação para alunos de 
high school das EPB há mais de 20 anos. 
Se for estudante de high school e estiver com suas obrigações em 
dia, consulte o especialista em carreiras do PIC da sua escola para 
saber mais sobre empregos, estágios, elaboração de currículo e 
muito mais. O especialista em carreiras do PIC pedirá que você 
preencha um formulário de inscrição e isto o ajudará a conseguir 
um bom emprego de verão. Os especialistas em carreiras do PIC 
também podem ajudá-lo na busca por faculdades e carreiras ou 
colocá-lo em contato em programas alternativos às EPB.
Como você pode entrar em contato com o seu especialista em 
carreiras do PIC? 
Visite o website do PIC: bostonpic.org/youth/bps e siga o link para 
entrar com o especialista em carreiras da sua high school. 
E se você não tiver um orientador do PIC?
O Department of Youth Engagement & Employment oferece uma 
ampla gama de oficinas e oportunidades para jovens desenvolverem 
as habilidades necessárias para obter e permanecer no emprego e 
conquistar os objetivos de carreira..

Visite youth.boston.gov

Arranje um emprego 
de verão no PIC. 

Pegue um 
número.

fÌ Muitos programas para adolescentes 
exigem que você tenha o número da 
Previdência Social, o Social Security 
number. Se não tem número e tem 
menos de 18 anos, você pode fazer 
a solicitação por correio, pegar um 
formulário de solicitação na Internet 
ou ir pessoalmente a uma agência da 
Previdência Social (Social Security). 
1-800-772-1213  �  ssa.gov

fÌ Se tiver mais de 18 anos, precisa 
se inscrever pessoalmente. Traga a 
certidão de nascimento e alguma 
outra forma de identificação, como 
prontuário médico ou histórico escolar. 
Se for de outro país, traga também seu 
passaporte (e o green card, se tiver).  
1-800-772-1213 � ssa.gov 

fÌ Se for do sexo masculino e tiver 18-
25 anos, você deve se inscrever no 
Selective Service System para estar 
qualificado aos programas de verão e 
para qualquer ajuda financeira para 
a faculdade. Pegue os formulários 
em qualquer agência dos correios ou 
inscreva-se on-line: mass.gov

fÌ Se tiver 18 anos de idade, obtenha 
uma carteira de identidade (ID) com 
foto junto ao Registro de Automóveis 
(Registry of Motor Vehicles). Você pode 
tirar uma identidade com foto mesmo 
que não tenha carteira de motorista.  
mass.gov/rmv

fÌ E se tem mais de 18 anos, você deve se 
registrar como eleitor. 
cityofboston.gov/elections/
vote

DYEE SuccessLink
Ao ler o Summer Stuff, você verá um monte de anúncios de empregos 
que dizem "Você deve se cadastrar no SuccessLink para se candidatar." 
E o que isso quer dizer?
Como programa oficial de empregos para jovens da Cidade de Boston, 
o SuccessLink, do Department of Youth Engagement & Employment 
(DYEE), dá a milhares de adolescentes de Boston de 15 a18 anos 
oportunidades de trabalho nos meses de verão. Os participantes 
realizam uma variedade de trabalhos na comunidade, igrejas e órgãos 
do governo. Os cargos incluem assistente administrativo, pintores de 
mural, monitores e muito mais! Você vai ganhar US$ 10 por hora. As 
datas do programa são 9 de julho - 17 de agosto de 2018.

Register online: youth.boston.gov
Não são aceitas inscrições por telefone. As inscrições começam na segunda  

quinzena de fevereiro.

Tenha um ótimo verão!


