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Perguntas Mais Frequentes (FAQs, na sua sigla em Inglês)

1. O Programa de Verão Universal (Universal Summer Program, USP, na sua sigla em Inglês) está aberto a
todos os alunos?
Todos os alunos matriculados na Public Schools of Brookline que estão a entrar no 1º - 8º ano em Setembro de
2021 são elegíveis para participarem no Programa de Verão Universal.

2. Pode um aluno participar em parte de uma sessão do USP? 
Não. Os alunos devem comprometer-se a participar em cada sessão durante as 2 semanas completas devido ao
modelo colaborativo, baseado em projetos. Os alunos podem assistir tanto na Sessão 1: 6 a 16 de Julho; Sessão 2:
19 a 30 de Julho; ou em ambas as Sessões 1 e 2: 6 a 30 de Julho.

3. Terá o programa uma opção à distância? 
Não. O programa será realizado presencialmente em duas escolas diferentes: a Florida Ruffin Ridley School e a
Baker School.

4. O pequeno-almoço/café da manhã e o almoço são gratuitos para todos os alunos? 
Sim.

5. Quando é a entrega e a recolha? 
Entrega:
Para os alunos que gostariam de tomar o pequeno-almoço/café da manhã na escola, a entrega é às 8:15 am. 
Para os alunos que não tomem o pequeno-almoço/café da manhã na escola, a entrega começa às 8:35 am. O
programa começa oficialmente às 8:45 am.  

Recolha:
Para os alunos que gostariam de almoçar na escola, a recolha é às 12:30 pm. 
Para os alunos que gostariam de almoçar em casa ou não participam no programa de almoço, a recolha é às 11:45
am.  

6. É fornecido transporte? 
Será fornecido transporte aos alunos que residem em Boston e que estão inscritos no programa do Conselho
Metropolitano de Oportunidades Educativas (METCO, na sua sigla em Inglês) da Brookline. 

7. Existem outras atividades para o meu filho à tarde, após o Programa de Verão Universal?  
Sim,  ofereceremos  a  todas  as  famílias  do  USP  um  programa  de  enriquecimento  à  tarde  administrado  pela
Brookline Adult and Community Education (Educação Comunitária e de Adultos de Brookline). Este programa
será pago, condicionado por matrícula e equipe, e será realizado na Florida Ruffin Ridley School e na Baker
School. A equipe da USP fará a transição dos alunos para o programa da tarde. Visite o site da Brookline Adult
and Community Education para obter informações adicionais e se inscrever.

8. E se o meu filho também tiver sido convidado a frequentar o Ano Letivo Prolongado (ESY, na sua sigla em
Inglês), Project Discovery ou STAR Academy? 
Para garantir que todos os alunos tenham oportunidades iguais de acesso a ambos os programas, qualquer aluno 
que se qualifique para o ESY (Ano Escolar Mais Longo) poderá participar do Universal Summer Program 

https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124
https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124


(Programa de Verão Universal) conforme programado e os serviços do ESY serão fornecidos antes e/ou depois do
Universal Summer Program. A equipe do ESY entrará em contato com uma programação revisada de serviços.

Para alunos convidados a participar do Project Discovery, esteja ciente de que as datas e horários do USP se 
sobrepõem. Portanto, as famílias podem escolher entre o Project Discovery e o USP.

Para os alunos que participam das semanas 1 e 2 da STAR Academy, essas datas coincidem com a sessão 2 do 
USP. Os alunos matriculados na STAR Academy durante as semanas 3, 4 e/ou 5 não terão nenhum conflito com o
USP e poderão participar do USP e da STAR Academy.

Os alunos que frequentam o USP devem se comprometer com a(s) sessão(ões) completa(s) de duas semanas para 
as quais se inscreverem devido ao formato de projeto em grupo.


