
Gostas de aprender? Estás à procura de uma experiência produtiva e agradável
durante algumas horas no verão? Tens interesse em falar com outras pessoas sobre
assuntos que são importantes na tua vida e na tua comunidade? Se respondestes
que sim, a Brown Summer High School é uma experiência que vais gostar.

Brown Summer High School (BSHS) é um programa de enriquecimento para os
estudantes de liceu. Na BSHS, os estudantes lidam com perguntas importantes
enquanto desenvolvem habilidades de faculdade essenciais em leitura, escrita,
expressão oral, e pensamento crítico.

Oferecemos aulas em Inglês, estudos Sociais, Matemática, e Ciência. Cada curso
torna-se um ambiente de aprendizagem estimulante onde estudantes participam
em discussões, trabalham juntos em grupos pequenos, e melhoram as suas
habilidades de escrita e comunicação. Além disso, os estudantes da BSHS recebem
atenção individual dos seus professores.   Temos 28 professores este ano.

Mesmo se não sabes o que queres fazer depois de acabares o liceu, como um
estudante na BSHS, desenvolverás habilidades e conhecimentos valiosos para o
futuro.  Esperamos que vais te inscrever!

Para te inscrever, pesquisa Brown Summer High School no seu mecanismo de busca preferido ou visite
http://tinyurl.com/http-brown-edu-bshs

http://tinyurl.com/http-brown-edu-bshs


Elegibilidade
Os estudantes que vão começar o 9˚, 10˚, 11˚, ou 12˚ grau em Setembro podem se inscrever.
Os alunos de escolas públicas e charters em Providence and Central Falls serão priorizados.
É importante preencher o formulário de inscrição o mais cedo possível para garantir um
lugar na BSHS!

Datas
As aulas iram tomar lugar entre as 8:30h até as 12:00h cada dia da semana (Segunda-feira -
Sexta-feira) para duas semanas entre o dia 12 de Julho a 23 de Julho. Os estudantes podem
inscrever-se em um, dois, ou três cursos. Cada aula dura uma hora. Como o programa é
curto, indivíduos que têm outras obrigações durante as horas agendadas de aulas, não
devem se inscrever.

Technologia
Todos os estudantes precisarão de um computador ou Chromebook com acesso à internet
para aulas.  As aulas acontecerão online no Zoom durante a hora marcada.

Custo
Este ano participação no BSHS é grátis.

Crédito Escolar
Algumas escolas reconhecem a participação na
BSHS com certas formas de crédito escolar parcial,
mas não todas. Perguntas sobre crédito escolar
devem ser dirigidas ao vosso conselheiro escolar
ou outro representante da vossa escola.

Perguntas?

Envie um email para: bshs@brown.edu
Por favor, não envie um email ou ligue para o
Departamento de Educação da Brown
porque os indivíduos no escritório principal não serão capazes de responderem às vossas
perguntas. Devido à crise de saúde COVID-19, não temos número de telefone ou escritório
disponível este Verão.
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