
Avery Instituto de Verão 2021 

Inscrições para alunos que ingressaram nas séries K-6  

nas Escolas Públicas de Washington: 

Sessão 1 - 6 de Julho - 9 de Julho  Manhã: 8:30-11:30, tarde: 12:00-3:00 

Sessão 2 - 12 de Julho - 16 de Julho  Manhã: 8:30-11:30, tarde: 12:00-3:00 

Sessão 3 - 19 de julho - 23 de julho  Manhã: 8:30-11:30, tarde: 12:00-3:00 

Sessão 4 - 26 de Julho - 30 de Julho  Manhã: 8:30-11:30, tarde: 12:00-3:00 

1. Cada aula é $80,00 para as sessões 2-4. As aulas na sessão 1 serão de US$ 65 

devido à sessão mais curta. Por favor, note que algumas das classes também terão 

uma taxa adicional para suprimentos. Cheques devem ser feitos para a cidade de 

Dedham e enviados para o escritório em um envelope rotulado Instituto de Verão. 

2. Todas as crianças cadastradas no Instituto são obrigadas a levar um lanche e 

uma bebida todos os dias. 

3. Ao registrar seu filho, lembre-se que você está se inscrevendo para a nota que 

seu filho irá inserir em setembro de 2021. 

*Por favor, verifique de volta para o site da Avery para obter ofertas adicionais. 

Avery School, 336 High Street, Dedham, MA 02026 

 

 

 



Sessão 1 - Manhã: 6 de Julho - 9 de Julho - 8:30-11:30 
curso # Nome do curso Notas professor 

1 Animais ao redor do mundo *$10 taxa 

de fornecimento 
1-3 M. Kelly 

2 Explore o suprimento ao ar livre *$10 K-5 S. Weldon 
 

 taxa   
3 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
4 Meninas só querem se divertir 1-5 C. Abber 
5 Aula de Ginástica 1-5 D. Carey, M. Madden 
6 Autocuidado para crianças: Fitness, Fun 

and Food *$10 taxa de fornecimento 
1-5 K. Maloney 

7 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

60 You Tube Music Video K-6 S.Santos, L. Conners 

    
    

 

Sessão 1 Tarde: 5 de Julho - 9 de Julho -

: 

12:00-

3:00 

 

curso # Nome do curso Notas professor 
8 Book Cooks *$10 taxa de fornecimento K-5 C. Sullivan 

9 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
10 Seaside Explorers *$10 taxa de 

fornecimento 
K-5 S. Weldon 

11 Autocuidado para crianças: Fitness, 

Fun and Food *$10 taxa de 

fornecimento 

1-5 K. Maloney 

12 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

13 Ninjas tecnológicos 1-6 W. Garland 
61 You Tube Music Video K-6 S.Santos, L. Conners 
63 Diversao e jagos *$10 taxa de 

fornecimento 
1-5 C. Topouzakis 

 

 

^Sessão 2 Manhã: 12 de julho a 16 de julho - 8:30-11:30. 
curso # Nome do curso Notas professor 

14 Animais ao redor do mundo *$10 taxa de 

fornecimento 
1-3 M. Kelly 

15 Camp S'More *$10 taxa de fornecimento K-3 P. Reilly 
16 Explore a taxa de fornecimento ao ar livre 

*$10 
K-5 S. Weldon 

17 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
18 Meninas só querem se divertir 1-5 C. Abber 
19 Aula de Ginástica 1-5 D. Carey, M. Madden 
20 Mindful Coloring & Yoga 1-5 B. Blanchette 
21 Autocuidado para crianças: Fitness, Fun 

and Food *$10 taxa de fornecimento 
1-5 K. Maloney 

22 Slime, Science & Summer Fun! *$10 taxa 

de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

62 You Tube Music Video K-6 S.Santos, L. Conners 

    
    
     



Sessão 2 Tarde: 12 de Julho - 16 de Julho - 12:00-3:00 

| curso # Nome do curso Notas professor 
 

23 Animais ao redor do mundo *S10 taxa de 

fornecimento 
1-3 M. Kelly 

24 Book Cooks *$10 taxa de fornecimento K-5 C. Sullivan 
25 Camp S'More *$10 taxa de fornecimento K-3 P. Reilly 
26 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
27 Seaside Explorers *$10 taxa de 

fornecimento 
K-5 S. Weldon 

28 Autocuidado para crianças: Fitness, Fun 

and Food *$10 taxa de fornecimento 
1-5 K. Maloney 

29 Slime, Science & Summer Fun! *$10 taxa 

de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

30 Ninjas tecnológicos 1-6 W. Garland 
64 Diversao e jagos *$10 taxa de 

fornecimento 
1-5 C. Topouzakis 

     

Sessão 3 Manhã: 19 de julho a 23 de julho - 8:30-11:30 
curso # Nome do curso Notas professor 

31 Animais ao redor do mundo *$10 taxa 

de fornecimento 
1-3 M. Kelly 

32 Artesanato 1-5 B. Blanchette 
33 Início do Crochê 3-5 C. Mortali 
34 Camp S'More *$10 taxa de 

fornecimento 
K-3 P. Reilly 

35 Explore a taxa de fornecimento ao ar 

livre *$10 
K-5 S. Weldon 

36 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
37 Meninas só querem se divertir 1-5 C. Abber 
38 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

    
    

Sessão 3 Tarde: 19 de Julho - 23 de Julho - 12:00-3:( 10 
curso # Nome do curso Notas professor 

39 Animais ao redor do mundo *$10 taxa 

de fornecimento 
1-3 M. Kelly 

40 Início do Crochê 3-5 C. Mortali 
41 Book Cooks *$10 taxa de fornecimento K-5 C. Sullivan 
42 Camp S'More *$10 taxa de 

fornecimento 
K-3 P. Reilly 

43 Clube dos Quadrinhos 1-6 W. Garland 
44 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 
45 Seaside Explorers *$10 taxa de 

fornecimento 
K-5 S. Weldon 

46 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

47 Hora 4 Escrita 2-3 J. Sweeney 

65 Diversao e jagos *$10 taxa de 

fornecimento 
1-5 C. Topouzakis 

 

 



Sessão 4 Manhã: 26 de julho a 30 de julho -8:30-11:30 

curso # Nome do curso Notas professor 
48 Animais ao redor do mundo *$10 taxa 

de fornecimento 
1-3 M. Kelly 

49 Explore o suprimento   oar livre *$10 K-5 S. Weldon 
 

 taxa   
50 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 

51 Meninas só querem se divertir 1-5 C. Abber 

52 Mindful Coloring & Yoga 1-5 B. Blanchette 
53 Autocuidado para crianças: Fitness, 

Fun and Food *$10 taxa de 

fornecimento 

1-5 K. Maloney 

54 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

     

Sessão 4 Tarde: 26 de Julho – 30 de Julho – 12:00-3:0C 

curso # Nome do curso Notas professor 

55 Book Cooks *$10 taxa de fornecimento K-5 C. Sullivan 
56 Descoberta de Jardim 1-5 N. LeBlanc 

57 Seaside Explorers *$10 taxa de 

fornecimento 
K-5 S. Weldon 

58 Autocuidado para crianças: Fitness, 

Fun and Food *$10 taxa de 

fornecimento 

1-5 K. Maloney 

59 Slime, Science & Summer Fun! *$10 

taxa de fornecimento 
K-3 J. McCormick 

66 Diversao e jagos *$10 taxa de 

fornecimento 
1-5 C. Topouzakis 

    

    



Formulário de Inscrição do Instituto Avery 2021 
Nome do estudante:   

Pais ou Responsáveis:   Endereço: 

   
Telefone residencial:    
endereço eletrônico:    
Idade a partir de junho de 2019  Nota a partir de setembro de 2019    

Informações de contato de emergência: (Imprima bem e liste contatos na ordem em 

que 
eles devem ser chamados. As pessoas listadas devem estar disponíveis durante o tempo em que 

seu filho estiver no Instituto.) Em caso de doença ou ferimentos leves, a equipe usará as 

informações nesta página para entrar em contato com você. Caso você não possa ser contatado, 

liste outros dois contatos que podem ser chamados em caso de emergência. 
1. Telefone:    

  

2. Telefone:    

  

O Instituto Avery não tem enfermeiras na equipe. 
Alguma alergia? 

   

   
Há algum problema de saúde que a equipe da Escola de Verão deve estar ciente do seu filho? 
   

   

   
Nenhum medicamento pode ser administrado durante o programa escola de verão. 

Seu filho está tomando algum medicamento em casa do qual a equipe do programa deve estar 

ciente? 
1.    

2.    

Comentários: (Há mais alguma coisa que devemos saber sobre seu filho?)    
   
Por favor, preencha os cursos para os cursos que você gostaria de se inscrever. Sugerimos que 

você tenha uma segunda escolha em mente no caso de um dos cursos ser preenchido. 

Número do curso/Nomes: 

1.    

2.    

3. _____________________________________________________________ 

  

Custo (incluindo taxas)    

Total devido:    
Por favor, faça cheques a pagar para "Avery School" ***Cheques serão sacados 

mediante recebimento. 



Descrições do curso 2021: 
Animais ao redor do mundo .................................. .................. M. Kelly 
Venha explorar animais de todo o mundo! Todos os dias viajaremos por um novo 

continente em busca de alguns dos animais que habitam aquela terra. 
Descubra onde eles vivem no continente e por que eles vivem lá. Explore o que eles 

comem, como jogam, quem são seus amigos e quem pode ser seus inimigos. As 

crianças vão desfrutar de histórias e artes e artesanato para fazer os animais e seus 

habitats ganharem vida! 
1-3 (Sessões 1, 4 AM; 2, 3 AM e PM *$10 taxa de fornecimento 

Artesanato ................................................................. B. Blanchette 
Você é criativo e artístico? Você já quis fazer um bracelete de amizade? Faça um 

cartão chique para um membro da família ou amigo. Aprenderemos a desenhar, fazer 

pulseiras, criar obras-primas de contas de fuze e deixar nossos sucos criativos 

fluírem e ver o que você pode criar. 
1-5 (Sessão 3 AM) *$10 taxa de fornecimento 

Início do Crochê.......................................... C. Mortali 
Aprenda a fazer crochê com seus amigos e faça um cobertor para seu animal de 

estimação ou boneca. 
3-5 (Sessão 3 (AM & PM) 

Cozinheiros de Livros ...................................................... C. Sullivan 
Junte-se a outros amigos enquanto lemos histórias de autores famosos e fazemos 

lanches maravilhosos para coincidir com o livro que lemos. A cada dia vamos ler um 

livro diferente e criar um lanche maravilhosamente delicioso. 
K-5 *$10,00 taxa para suprimentos 

Acampamento S'More ...................................................... P. Reilly 
Camp S'More está chamando campistas felizes, glampers & observadores de estrelas para se 

reunir em torno da fogueira para uma semana de diversão, incluindo: histórias, artesanato, 

caças de catadores (e uma caça aos ursos, também), aventuras ao ar livre e levar para casa 

prêmios e guloseimas. Se você está procurando para ter um "beary" bom tempo neste verão, 

este é o acampamento para você! 
K-3 (Sessões 2, 3 AM & PM) *$10 taxa de fornecimento 

Clube dos Quadrinhos ............................................... W. Garland 
Chamando todos os pensadores criativos! Você gosta de ler quadrinhos ou fazer o 

seu próprio? Comics Club é o lugar para você. Junte-se a nós enquanto fazemos 

nossos próprios quadrinhos. Vamos desenvolver novos personagens e cenas para 

eles explorarem e talvez até assumirem. Venha preparado para desenhar, escrever 

e, o mais importante, ser criativo. Não são necessárias habilidades artísticas, mas 

quanto mais criatividade você traz, mais diversão teremos! (Por favor, traga seus 

próprios materiais de desenho/coloração como lápis coloridos, marcadores, lápis de 

cor, etc - NÃO compartilharemos materiais). 
1-6 (Sessão 3 PM)                                                                                             

Explore o Exterior!............................................ S. WeldonJunte-se a nós 

enquanto exploramos e aprendemos sobre o grande ao ar livre através de 



artesanato, atividades de mãos dadas, leitura em voz alta e caça ao tesouro. Vamos 
criar nossos próprios alimentadores de pássaros e borboletas, apanhadores de sol, 
rochas de bondade, revistas naturais, animais de barro, e muito mais! Vamos fazer 
nosso próprio sorvete e cultivar nossas próprias sementes! Não deixe de usar 
sapatos confortáveis para brincar fora, fazer caminhadas pela natureza, completar 
cursos de obstáculos e caçar catadores!       K-5 (Sessões 1, 2, 3, 4 AM)              
*$10 taxa de fornecimento 

Descoberta de Jardim .......................... N. LeBlanc, S. Hachem 
Está curioso sobre a natureza ao seu redor? Como as plantas crescem? Então não 

procure mais e venha para uma aventura de descoberta de jardim! Este curso 

interativo lhe proporcionará experiência prática no cultivo de suas próprias plantas e 

aprender a cuidar delas! Além disso, faremos artesanato, exploraremos frutas e 

vegetais frescos cultivados localmente e desenvolveremos habilidades de 

jardinagem! 
1-5 (Sessões 1, 2, 3, 4 AM & PM) *$10 taxa de fornecimento 

 
Diversao e jagos ……………………………………….C. Topouzakis 
Segunda-feira- Fazendo Arco-íris- Faça artesanato de areia colorida usando 
suas cores favoritas! Seja criativo e faça designs redondos com sua cor de 
areia 
Terça-feira: Dia da Tintura - Escolha suas cores e desenhos favoritos e 
prepare-se para a tintura! Os amigos aprenderão sobre os diferentes designs 
e padrões que podem escolher e, então, serão capazes de tingir uma peça de 
roupa branca (forneça uma peça de roupa branca). 
Quarta-feira: Experimentos malucos - Junte-se a nós em alguns experimentos 
científicos divertidos, coloridos e mágicos, onde criamos nossas próprias 
lâmpadas de lava e criamos nossos próprios fogos de artifício! 
Quinta-feira: Show de Talentos - Apresentação nossa para os amigos! Venha 
preparado para mostrar seus talentos, seja cantando, dançando, truques de 
mágica, comédia e muito mais. Teremos a chance de votar em nossa 
apresentação favorita enquanto desfrutamos de um tratamento especial! 
Sexta-feira: Field Day: Os amigos participarão de um dia repleto de diversão 
com vários jogos! Os amigos terão a chance de ganhar prêmios, curtir música 
e muito mais. 
1-5 (Sessões 1, 2, 3, 4 PM) *$10 taxa de fornecimento 

Aula de Ginástica ....................................... D. Carey, M. Madden 
Venha se juntar a nós para se divertir e se exercitar! Os alunos aprenderão novos 

jogos de PE divertidos, bem como muitos jogos clássicos e se divertirão muito! O 

foco do curso será diversão e atividade! 
1-5 (Sessões 1 e 2 AM) 

Mindful Coloring & Yoga ...................................... B. Blanchette 
Você está querendo aprender a relaxar e reduzir a ansiedade? Venha aprender 

alguns movimentos de yoga e se envolva em conversa e coloração. Os alunos 

participarão da coloração em mandalas e outras imagens. Vamos aprender a 

zentangle que é uma forma de rabisco. Sinta-se livre para trazer seus lápis de 



coloração favoritos, lápis de cor e/ou marcadores. Por favor, vista-se com roupas 

confortáveis e traga uma toalha e ou um tapete de yoga se você tiver uma. 
1-5 (Sessões 2 e 3 AM) 

Exploradores à beira-mar .............................. S. Weldon 
Você ama artes e artesanato? Passar um tempo na praia? Então você vai adorar 

exploradores à beira-mar! A cada semana estaremos criando artesanato temático de 

praia e oceano e aprendendo sobre nossos oceanos e os animais que vivem lá. 

Aprenderemos mais sobre nossos oceanos de planetas através da leitura em voz 

alta, vídeos educativos e práticas sobre atividades e experimentos. Junte-se a nós na 

confecção de lodo oceânico, lanches temáticos de praia, arte de conchas, pintura de 

sal, apanhadores de sol de águas-vivas, arte da areia, chapéus de barbatana de 

tubarão, oceano em um pote e muito mais! Esteja pronto para nossa corrida de 

revezamento de peixes dourados, experimentos de pia ou flutuação, corridas de 

veleiro e bingo de praia! 
K-5 (Sessões 1, 2, 3, 16h) *$10 taxa de fornecimento 

Autocuidado para crianças: Fitness, Diversão e Alimentação ..... 
K. Maloney 
O autocuidado pode ajudar crianças de todas as idades a se tornarem mais 

conscientes de suas necessidades físicas e emocionais, e mesmo pequenos atos de 

autocuidado podem diminuir o estresse, melhorar as relações e promover o bem-

estar do corpo e da mente. 

Nesta aula de autocuidado para crianças aprenderemos novas maneiras de mover 

nossos corpos dentro e fora de casa, praticar a atenção plena e aprender a fazer e 

começar a desfrutar de um lanche saudável e delicioso diferente a cada aula! 

Do yoga aos passeios ao ar livre, meditação, alongamento e culinária, essa aula nos 

fará mover nossos corpos, aproveitar o tempo e aprender a fazer nossos próprios 

lanches saudáveis! 
1-5 (Sessões 1, 2, 4 AM & PM) *$10 taxa de fornecimento 

Slime, Science & Summer Fun! ............................ J. McCormick 
Se você está interessado em fazer um monte de lodo pegajoso, elástico, gosado, por 

favor junte-se a mim no "Slime, Science & Summer Fun". Vamos realizar 

experiências científicas emocionantes, jogar jogos divertidos e fazer novos amigos! 

Não tenha medo de ficar confuso! 
K-3 (Sessões 1, 2, 3, 4 AM & PM) *$10 taxa de fornecimento 

Ninjas tecnológicos............................................................ I/V. Garland 
\Ne usará iPads para criar animações, comerciais, notícias e pôsteres. Estrelar seu 
próprio segmento de vídeo e criar cenas usando programação de computador. Os 
alunos poderão escolher quais ferramentas e projetos desejam usar. Todas as 
habilidades são bem-vindas. Traga sua criatividade e prepare-se para se divertir! 
1- 6 (Sessões 1, 14h) 

Time4Writing ............................................................ J. Sweeney 
Chamando todos os alunos da segunda e terceira série que se perdem nas palavras 

de seus autores favoritos... e se esforçar para escrever como eles! Neste curso de 

enriquecimento de verão, os alunos se envolverão em exercícios de poesia criativa e 

escrita de contos com o apoio da modelagem de professores e da conferência de 



pares. O Time4Writing permitirá aos alunos a oportunidade de se envolver em 

atividades de escrita criativa divertidas, flexíveis e colaborativas que incentivam a 

imaginação e, o mais importante... promover um amor e alegria para escrever! 
Os alunos aprenderão a adicionar descrição à sua escrita para "enganchar" em seus 

leitores, e desfrutarão de compartilhar seus trabalhos escritos entre seus colegas 

autores estudantis. 
2- 3 (Sessão 4 AM) *$10 taxa de fornecimento 

3- Vídeo de música do Youtube S. Allen                              
Junte-se à Sra. Santos e à Sra. Connors para fazer um novo videoclipe! 

Começaremos nossa semana escolhendo nossa música de rádio popular favorita e 

imaginando um enredo para o nosso vídeo. Então aprenderemos a tocar a música 

usando alguns dos muitos instrumentos na sala de música como ukulele, 

boomwhackers, glockenspiels, bateria, sinos, gravadores, teclados... qualquer que 

seja o instrumento que nossos membros do grupo mais gostem! Vamos gravar a nós 

mesmos tocando em cada conjunto de instrumentos e colocar essas gravações para 

criar nosso próprio arranjo de nossa música. Assim que adicionarmos movimentos de 

dança e fantasias estaremos prontos para gravar nosso vídeo! Organize a música, 

grave nosso som, e finalmente faça um videoclipe para compartilhar com todos! 

Confira alguns vídeos passados, alguns têm até mais de 800 visualizações!: 

http://bit.ly/msallenavery    K-6 (Sessão 1 AM & PM; 2 AM) 

http://bit.ly/msallenavery

