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Get back! Get ready!
Reconnect!
O Programa de Verão 2021 ajuda os alunos a se preparar
para o próximo ano letivo
• Oferta de programas especializados e disciplinas
eletivas
• Recuperação de cursos ou créditos em falta
• Restabelecimento de contato com amigos e professores
Será oferecido de segunda-feira, 21 de junho, a quinta-feira,
29 de julho
• Gratuito para alunos de todas as séries
• Segunda a quinta-feira, quatro horas por dia
• Refeições fornecidas a todos os alunos
• Transporte disponível para alunos qualificados
O Programa de Verão 2021 tem como foco o sucesso do
aluno
• Todas as aulas são fornecidas em estabelecimentos
escolares das Escolas Públicas do Condado de Broward
• Ensino presencial por professores certificados da BCPS
• Serão seguidos protocolos de saúde e segurança,
incluindo o uso de máscaras, distanciamento físico e
muito mais
• Cuidados infantis de manhã e de tarde e atividades de
enriquecimento ou esportivas também estão disponíveis
na maioria dos locais e podem requerer o pagamento
de taxas
O Ano Letivo Prolongado para estudantes com deficiências,
o Programa Pré-escolar Voluntário e a Academia de Leitura
do Terceiro Ano também estão disponíveis para os
estudantes qualificados.

Vemos vocês neste verão!
Para se inscrever, acesse o site da escola de seu
filho(a). Para maiores informações, acesse o site
browardschools.com/summer2021.
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