
 Translation & Interpretation Center （3/2019） EL Summer Program Flyer (Portuguese) 

 
Questões?  
Por favor entre em contato com o Escritório de Curriculum e Programas Multilíngue  
Telefone: 215-400-4240 ⎢E-mail: multilingual@philasd.org 

Programa de Verão  
Para estudantes de 

Inglês 

Oportunidade 
de aprendizado  

GRATUÍTA 

2019 

Inscrições até: Quarta-feira, 8 de Maio de 2019 

Criterios  
 
 

 
 
Necessário atender todas as 
exigências abaixo:  
 Ser um estudante de Inglês em 

Escola da Filadélfia, sendo a Escola 
Pública ou não.  

 Estudar ha menos de 3 anos nas 
Escolas dos E.U.A ou ter nascido e/ou 
estudado nos EUA Continental 

 Estudantes da Quinta, Sexta ou  
Sétima série  
 Serão priorizados os estudantes 
com menor nível de 
proeficiência em Inglês, de 
maior proximidade do local e 
recém chegados nos EUA. 

 
 
 
 
 
 De 1 a 26 de Julho de 2019,  

Segunda a Sexta-feira, 
De 8:30 as 15:00 
(Não havera aula na Quinta, 4 
de Julho e Sexta dia 5) 

 

Quando? Onde? 

 Em Southwest: Escola Elementar Henry C. 
Lea  4700 Rua Locust,  Filadélfia 19139 

 
 
 
 
 
 Em Northeast: Escola Elementar Spruance  

6401 Rua Horrocks, Filadélfia 19149 

Para mais informações ou incrição, contate o professor 
ESL de seu(sua) filho(a) ou um Administrador Escolar 

O que inclui?  

 
 

 Café da manhã e Almoço 
 Alfabetização e Instrução 

de Matemática 
 Atividades enriquecedoras  
 E muito mais! 

Transporte:  
Alguns estudantes terão direito ao 
transporte. Para estes casos o estudante 
sera recolhido na Escola mais próxima do 
endereço residencial, ou irão receber o 
Vale transporte da SEPTA.  
 

 

Estudantes serão encaminhados para 
o local mais próximo de suas casas 
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Distrito Escolar de Filadélfia 
Departamento de Currículo e Programas Multilíngue 

Programa de Verão para Aprendizes de Inglês 2019 
 

Formulário de Inscrição do Aluno
 

Processo de Inscrição: 
• Pais/Responsáveis devem preencher e assinar esse formulário. 
• O endereço indicado nesse formulário deve refletir aonde o aluno(a) irá ficar durante o mês de Julho. 
• As inscrições devem ser enviadas até Quarta-Feira, dia 8 de Maio de 2019 para o professor(a) de 

ESOL ou Adminstrador(a) da Escola.   
• Professores de ESOL ou Administradores irão escanear ou entregar as inscrições diretamente para 

o Departamento de Currículo e Programas Multilíngue, através do e-mail: multilingual@philasd.org  
• Os inscritos receberão uma notificação com a resposta até Sexta-Feira, 31 de Maio de 2019.  

 
Especificações do Programa: 
• Esse programa é GRATUITO. 
• O Programa de Verão vai de 1˚ à 26 de Julho, de Segunda à Sexta, das 8:30h às 15:00h.  
• A escola ficará fechada na Quinta-Feira, dia 4 de Julho e Sexta-Feira, 5 de Julho.  
• Café da manhã e almoço serão servidos GRATUITAMENTE  
• Alguns alunos serão elegíveis para transporte com o ônibus escolar amarelo, ou um cartão de passe 

livre GRATUITOS.   
ID do aluno(a):  Verão 2019 
Nome do aluno(a):  
Escola atual:  
Série atual:  
Professor(a) de 
ESOL/Administrador(a) 
da Escola 

 

Língua falada em casa  
Endereço  
Cidade   Estado  Cep  

Caso elegível, você deseja serviço de transporte?        SIM       NÃO 
 
Como pai/mãe/responsável por____________________________________, 
eu aqui autorizo meu filho(a) a participar no Programa de Verão para 
Aprendizes de Inglês, e me comprometo que, se ele(a) for aceito, irá 
frequentar o programa diariamente e pontualmente durante todo o período 
do programa.  
 
 
Nome Pai/Mãe/Responsável   Assinatura   Data 

Informação dos pais/responsáveis 
Nome  Telefone  

Língua preferencial  Telefone secundário  

mailto:multilingual@philasd.org
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