
MCPS irá oferecer uma variedade 
de programas para alunos do 
ensino fundamental I, II e médio. 
Os programas serão focados em 
ajudar os alunos a se engajarem na 
aprendizagem inacabada após este 
ano letivo sem precedentes, com 
foco em matemática, letramento 
(leitura e escrita), enriquecimento 
(pessoal) e preparação para a 
próxima série.

Os programas serão oferecidos:
•  Sem custo para todos os alunos, com transporte disponível
• Em todas as escolas/agrupamentos
•  Com opções completamente virtuais e presenciais*

* Programas totalmente virtuais serão oferecidos centralmente e terão 
matrículas de alunos de várias escolas. Os programas escolares locais 
oferecerão aulas presenciais.

• As inscrições iniciarão em 3 de maio, 2021
•  5 dias por semana (exceto em 5 de julho), por aproximadamente 4.5 horas 

por dia (programas 
•  Cursos de crédito do ensino médio: Início em 28 de junho, duas sessões 

de 3 semanas
•  Programas do ensino fundamental I e II: 6-30 de julho e Escolas Título I: 6 

de julho - 6 de agosto

As famílias ouvirão diretamente de suas escolas sobre os programas que a 
escola oferecerá.

PROGRAMAS ESCOLARES DE MCPS PARA O 
VERÃO 2021

Cursos de Crédito do Ensino Médio: Duas sessões de três semanas com início 
em 28 de junho

Programas do Ensino Fundamental I e II: 6-30 de julho 

Escolas Título I: 6 de julho - 6 de agosto

INSCRIÇÕES iniciarão em 3 de maio de 2021 



PROGRAMA DESCRIÇÃO FORMATO DURAÇÃO INSCRIÇÃO CONTATO

Programas Locais 
de Aulas de Verão            
(não inclui escolas Título 
I nem Summer UP)

Programas baseados nas escolas que 
combinam matemática, letramento 
(leitura e escrita) e matérias especiais e 
de enriquecimento (pessoal)

Presencial, com modelos de rodízio, 
conforme necessário com base no número 
de inscritos

4.5 horas diárias; disponíveis em todas 
as escolas do ensino fundamental I e II; 
encorajamos os alunos a frequentarem (os 
cursos) em suas escolas locais; as escolas 
que oferecem ELO-SAIL irão oferecer 
opções presenciais e virtuais, de acordo 
com a preferência das famílias

4 Semanas:
6-30 de julho;

6 de julho - 6 de 
agosto nas escolas 

Título I

Inscrição 
eletrônica 

compartilhada 
pela escola local 

 

Entre em contato com a sua 
escola local

Summer UP O mesmo que os programas de verão 
das escolas locais com uma programação 
aprimorada em seis escolas do ensino 
fundamental I (Fox Chapel, Highland 
View, Oakland Terrace, Pine Crest, 
Rock View, Stedwick) e quatro escolas 
do ensino fundamental II (A. Mario 
Loiederman, Argyle, Gaithersburg, 
Neelsville).

Presencial, com modelos de rodízio, 
conforme necessário com base no número 
de inscritos

3-4 Semanas:
No intervalo de 6 a 

30 de julho

Inscrição 
eletrônica 

compartilhada 
pela escola local 

 

Entre em contato com a 
escola local

Oportunidades 
Ampliadas de 
Aprendizado (sigla em 
inglês, ELO) SAIL

O mesmo que acima com uma 
programação aprimorada nas escolas 
Título I

Opções presenciais e virtuais, de acordo 
com a preferência das famílias

5 semanas:
6 de julho - 6 de 

agosto

Inscrição em 
ParentVue

Entre em contato com a 
escola local

NOVIDADE! Aulas de 
Verão Virtuais MCPS

Programas completamente virtuais 
da Central combinando matemática, 
letramento (leitura e escrita) e disciplinas 
especiais e de enriquecimento (pessoal)

Completamente virtual 4 Semanas:
6 de julho - 30 de 

julho

Inscrição em 
ParentVue

Ensino Fundamental II:  
CentralSummerMS@mcpsmd.

org 

Ensino Fundamental I: 
CentralSummerES@mcpsmd.

org

Ano Escolar Estendido 
(sigla em inglês, ESY)

Educação especial para alunos que se 
qualificam

Opções presenciais e virtuais, de acordo 
com a preferência das famílias

4 ou 5 semanas:
Iniciando em 6 de 

julho

ESYservices@mcpsmd.org

ENSINO MÉDIO
PROGRAMA DESCRIÇÃO FORMATO DURAÇÃO INSCRIÇÃO CONTATO

Programa de Verão de 
Central High School

Cursos de crédito do ensino médio em todas 
as áreas de conteúdo necessárias para a 
graduação

Principalmente virtual; algum suporte presencial 
disponível em duas localidades regionais 
(Clarksburg HS and Einstein HS)

Opções de Manhã e Tarde/Noite

Duas sessões de 3 
semanas:

28 de junho - 6 de 
agosto

Em ParentVue CentralSummerHS@mcpsmd.org

Programas Locais de Aulas 
de Verão

Recuperação de crédito, cursos e programas 
de crédito e de não crédito do ensino médio

Oferta (de cursos e programas) na escola, de 
forma presencial; algumas ofertas no formato 
virtual, dependendo do programa e da escola; 
disponíveis em todas as escolas do ensino médio

Presencial, com modelos de rodízio, conforme 
necessário com base no número de inscritos; 
cursos para todos os alunos que estão atualmente 
matriculados em programas de CTE (Educação 
Profissional e Tecnológica)

1-3 semanas 
dependendo do 

programa

Inscrição eletrônica 
compartilhada pela 

escola local

Entre em contato com sua escola 
local

Educação Profissional e 
Tecnológica, Programas 
Especiais

Crédito, enriquecimento, e programas de 
certificação para programas selecionados

Oferta (de cursos e programas) na escola, de 
forma presencial; algumas ofertas virtuais 
dependendo do programa e da escola; disponível 
em todas as escolas do ensino médio

Presencial, com modelos de rodízio, conforme 
necessário com base no número de inscritos; 
cursos para todos os alunos que estão atualmente 
matriculados em programas de CTE (Educação 
Profissional e Tecnológica)

1-3 semanas 
dependendo do 

programa

Em ParentVue CentralSummerHS@mcpsmd.org

Ano Escolar Estendido (sigla 
em inglês, ESY) 
 

Educação especial para alunos que se 
qualificam

Presencial ou virtual 4 ou 5 semanas
Iniciando em 6 de 

julho

ESYservices@mcpsmd.org

ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Saiba mais em www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/summer-programs.aspx


