Oportunidades de Aprendizagem de Verão
para 2021
** Por gentileza observe que haverá um número limitado de vagas para cada série. Criaremos
uma lista de espera caso tenhamos um número maior.
Oportunidade para as escolas elementares
1a Semana – Elementar
19 ‐ 22 de julho
12:30 – 3:30 pm
Acampamento "Olympic"
Segunda a quinta‐feira
Nosso acampamento olímpico ajudará os alunos das escolas elementares a se prepararem
para as olimpíadas! Esta semana os alunos aproveitarão uma variedade de leitura, escrita,
ciências e atividades de matemática com o tema olimpíadas. Eles farão novos amigos e
participarão de várias atividades em grupo. O lanche será oferecido gratuitamente para
todos os alunos.
1a Semana ‐ Elementar
9‐12 de Agosto
12:30 ‐ 3:30 pm
Acampamento “Prehistoric” Segunda a quinta‐feira
A sua criança gosta de coisas relacionadas dinossauros e o seu habitate? Este acampamento
pré‐histórico será recheado de leitura, escrita, ciências e matemática que será divertido,
assim trazendo‐os mais perto do tema pré‐histórico. O aprendizado em grupo sobre a pré‐
história será divertido também. O lanche será oferecido gratuitamente para todos os alunos.
Academia de Aceleramento
23‐27 de agosto
8:30 am ‐ 1:30 pm
de Literatura Precoce
(somente para o
kindergarten e 2ª série)
Nesta semana, ajudaremos os alunos que estão entrando no kindergarten e na 2a série com
o seu parendizado em literatura de todas as matérias. Os alunos participarão em uma
variedade de atividades envolvendo literature como também frequentando aulas em áreas
específicas diariamente. O café da manhãe será oferecido gratuitamente para todos os
alunos.
Academia Elementar de
23‐27 de agosto
8:30 am ‐ 1:30 pm
Aceleramento em
Matemática (somente para a
3ª e 4ª série)
Esta semana, ajudaremos os alunos que estão entrando na 3a e 4a série com o aprendizado
em matemática. Os alunos participarão de uma variedade de atividades de matemática

juntamente com a leitura e escrita. Eles frequentarão aulas em áreas específicas diariamente.
O café da manhãe será oferecido gratuitamente para todos os alunos.
Acampamento de banda para as escolas elementares e middle school
Aberto aos alunos da 4a e 5a
série e para os das 6a e 7a série
que quiserem aprender um
instrumento novo.

9, 10, 11 e 12 de agosto

Diariamente de 9 am ‐11 am

Este acampamento de banda de 4 dias é uma oportunidade para os alunos da 4a e 5a série
exercitarem suas habilidades, reinforçar técnicas e hábitos apropiados, trabalhar “pessoalmente” com
alguns diretores de banda de Hudson e DIVERTIREM. Aprenderemos como cuidar de um instrumento,
leitura musical, tocar o instrumento que você deseja para estar preparado para setembro. Os alunos
devem trazer o seu própio istrumento para as atividades (provavelmente haverá alguns instrumentos
disponíveis na escola – peça o seu).
Alunos da 5a, 6a e 7a série…vocês estão interessados em tocar algum instrumento? Temos
oportunidades para vários deles! As opções são: oboé, fagote, baixo, clarinete, saxofone tenor,
saxopone bari, trompete francês, eufónio/baritone e tuba. Isto será uma ótima oportunidade para
exercitar com os diretores em grupos pequenos para ver se você quer tocar algum instrumento no
outono; há alguns intrumentos diponíveis na escola para as famílias utilizarem – o primeiro que pedir
pegará o instrumento. Você está interessado em participar da banda pela primeira vez como aluno da
6a ou 7a série? Estas atividades permitirão que você alcançe os seus colegas de série durante o verão
para começar o ano preparado.

Oportunidades da Middle School Opportunities
Acampamento de Duas
12‐15 de julho e 19‐22 de
12:30 – 3:30 pm
Semanas QMS "Travel Bug"
julho
Fez a viajem de um inseto? Venha participar das mancchetes encontradas em diferentes culturas ao
redor do mundo durante duas semanas na Quinn durante o verão! Juntos brincaremos com jogos,
artes, leitura e muito mais sobre as populações do mundo. Ao longo do caminho, criaremos um diário
de viajem (feitos com carimbos de passaportes) para gravar nossas memórias, experiências e o que
aprendemos! Ao final da jornada de duas semanas ao redor do mundo, nos tornaremos alunos,
amigos e membros melhores de uma população. O lanche será oferecido gratuitamente para

todos os alunos.
Academia de Aceleração em 23‐27 de agosto
9:00 am – 2:00 pm
Matemática da Middle
School
Esta semana ajudaremos os alunos que estão entrando na 5a, 6a e 7a série com a
aprendizagem em matemática. Os alunos participarão de uma variedade de atividades em
matemática juntamente com a leitura e escrita. Eles também frequentarão aulas em áreas
específicas diariamente. O café da manhã e lanche será oferecido gratuitamente para todos
os alunos.
Oportunidades para a High School
Recuperação de Crédito
21 de junho – 2 de julho
Por gentileza entre em
contato o conselheiro(a)
acadêmico do seu filho(a)

Projeto de Duas Semanas
Embasados no
Acampamento de
Aprendizagem

Semana do dia 19 & 26 julho –
8:00‐11:00

8:00‐11:00 am

Participe com os professores da HHS da exploração embasada na construção de pesquisas e trabalho
em grupo. A cada semana, os alunos explorarão um tema desafiador que os estimule a pensar de
forma crítica em STEM e Humanidades. Dentro destes tópicos, haverá oportunidades de aprendizado
sócio‐emocial e atividade física. Damos os bem‐vindos para participar destas duas semanas cheias de
criatividade, curiosade e trabalho em grupo!
Prioridade aos alunos da 8ª série, mas os alunos de outras séries poderão participar se a inscrição for
permitida.

