
O Distrito Escolar West Long Branch tem o prazer de
oferecerOs seguintesOportunidades de enriquecimento de
verão GRATUITAS para estudantes!

Não demore!
“ComelearntoSALSAdance”

“Navegar e Emprestar” com a Sra. Blasco Inscreva -se até 20 de junho de 2022
com a Sra. SerranoQuestões? E-mail Sra. Lori Skibinski em

-O verão é uma das melhores épocas para ler! Durante a navegação
lskibinski@wlbschools.com -Não, não estamos falando do delicioso molho que você come

e horários de empréstimo, os alunos BME e FAS são
com suas tortilhas. Salsa é uma dança e um musical

incentivados a vir comprar as estantes na Mídia
estilo com profundas raízes caribenhas e africanas que você

Centro. Como é emocionante ser os primeiros a conferir

“Atualize seus fatos” pode aprender aqui mesmo na BME! O ritmo da salsa é amplamentealguns dos livros mais recentes da nossa coleção?
reconhecido por ser cativante, de alta energia e fácil de-Alunos em PreK – Gr. 3 devem ser acompanhados de com a Sra. Sandoz e a Sra. Turner

um adulto; todos os outros níveis de ensino são bem-vindos para vir aprender! Então, prepare esses sapatos de dança e seja
-Esta sessão semanal é ideal para

preparado para muita diversão, risadas e movimento.sozinho.
alunos que desejam expandir

Séries Pré-Escolar - 8 Graus 1 e 2:e afiar seus conceitos
Datas: 6 de julho entre 11h30 e 13h00º Datas: 11, 12, 13 e 14 de julhoCompreensão das operações matemáticas

24 de agosto entre 11h30 e 13h00º Horário: 12h00 – 13h00como: adição, subtração,
Registre -se aqui antes que seja tarde demais! Graus 3 e 4:multiplicação e divisão. Isso é

Datas: 11, 12, 13 e 14 de julhouma ótima maneira de desenvolver essas habilidades,

Horário: 14h às 15hem um ambiente agradável e ativo
Registre -se aqui antes que seja tarde demais!meio Ambiente. Cada sessão será

“Yoga, Meditação e Mais” com a Sra. Dalia concentre-se em como esses
fatos/conceitossão aplicados ao ensino de
matemática e-Depois de um ano letivo muito agitado, o verão é o

“ExpressYourself” com a Sra. McNicholasaplicação do mundo real. omomento perfeito para se envolver em algum relaxamento e
complexidade das operações matemáticasatividades de atenção plena. Participantes desta sessão -Ficar na frente de toda a classe te dá borboletas?

será adaptado às necessidades e Você gostaria de ter uma plataforma para expressar sua criatividadeexperimentará serenidade através do yoga, meditação,
interesse dos alunos pensamentos e ideias? Se sim, então este é o curso para você!

trabalho respiratório e outras atividades sociais/emocionais
Venha passar uma semana dominando a arte de cativar um

que promovem o bem-estar mental dos alunos. 5ª e 6ª séries:
audiência por meio de falar em público –E- tornando-se o autor

Datas: 7, 13, 19, 25 de julhoNota: necessário tapete de ioga ou toalha de praia. de seus próprios pensamentos e ideias através do diário criativo
Graus 1 - 4: 4, 10, 16, 22 de agosto

escrevendo . Desenvolver essas habilidades lhe dará a confiança
Horário: 13h00 – 14h00Datas da Sessão 1: 18, 19, 20, 21 de julho você precisa se tornar um líder estudantil na FAS!

5ª e 6ª séries:Datas da Sessão 2 : 1, 2, 3, 4 de agosto

Horário: 12h00 – 13h00 7ª e 8ª séries: Datas: 18, 19, 20, 21 de julho

Graus 5 - 8: Datas: 7, 13, 19, 25 de julho Horário: 10h00 – 11h00
4, 10, 16, 22 de agosto 7ª e 8ª séries:Sessão 1 Datas: 25, 26, 27, 28 de julho

Horário: 14h às 15hDatas da Sessão 2 : 8, 9, 10, 11 de agosto Datas: 18, 19, 20, 21 de julho
Registre -se aqui antes que seja tarde demais!Horário: 12h00 – 13h00 Horário: 11h00 – 12h00

Registre -se aqui antes que seja tarde demais! Registre -se aqui antes que seja tarde demais!
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