
Um acampamento de
verão para crianças de
2,9 a 7 anos em
Martha's Vineyard

Siga-nos 

VINEYARD MONTESSORI SCHOOL

MELHOR
VERÃO DE

TODOS

ACAMPAMENTO DE

VERÃO

Registro online:
vineyardmontessori.com/summer

Um dia no acampamento

Informação adicional

Direção

Vineyard Montessori School
286 Main Street
Vineyard Haven, MA 02568

summer@vineyardmontessori.com
Perguntas

Declaração de missão

Vineyard Montessori Summer Camp
oferece ao seu filho uma comunidade
vibrante e atenciosa que incentiva a
cooperação, a independência e a
descoberta. Os campistas são apoiados
com atividades que são baseadas em
enriquecimento e práticas, com foco em
estar ao ar livre.

Programação de amostra8h30: Chegada
9:00-10:00: Jogos ao ar livre
10:00-10:15: Lanche da Manhã
10:15-12:00: Explorações da Natureza
12:00-12:30: Almoço
12h30-14h30: História, STEM, Arte
14h30: Partida do campista 
14h30-16h00: Tarde estendida, lanche
de tarde.
16h00: Partida do campista em dia
prolongado.

Este acampamento deve cumprir os regulamentos do
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e
ser licenciado pelo conselho de saúde local.

A segurança é uma prioridade na VMS. Nossa
equipe participa de treinamento extensivo e
preparação para o trabalho com os campistas.
Proporções baixas de campista para
conselheiro garantem supervisão de qualidade
em todos os momentos.



Atividades

As famílias VMS inscritas recebem um desconto
de 20%.

Taxas de acampamento

Jardinagem
Jogos de água
Jogos de campo
Hora da história
Música e
Movimento

Datas e horas:

Sessão 1:
Semana 1: 26 de junho a 30 de junho
Semana 2: 3 a 7 de julho (fechado em 4
de julho)
Semana 3: 10 de julho a 14 de julho
Semana 4: 17 de julho a 21 de julho

Sessão 2:
Semana 5: 24 de julho a 28 de julho
Semana 6: 31 de julho a 4 de agosto
Semana 7: 7 de agosto a 11 de agosto
Semana 8: 14 de agosto a 18 de agosto

Horários:
Dia inteiro: 8h30 - 14h30
PM estendido: 14:30 - 16:00

Idades

Equipe Verde: Pré-escolares (A partir de 2,9 anos)
Equipe Azul: Alunos do Jardim de Infância em
ascensão
Equipe Vermelha: Alunos da 1ª série em ascensão
Equipe Amarela: Alunos da 2ª série em ascensão

     

Sessão 1: 26 de junho a 21 de julho      
 (fechado em 04/07)
Dia inteiro: US$ 2.166 | MP estendida: $ 543
Sessão 2: 24 de julho a 18 de agosto
Dia inteiro: US$ 2.280 | MP estendida: $ 572

Ioga
Projetos STEM
Cantar
Arte
Exploração da
NaturezaDatas de inscrição:

1º de dezembro: famílias VMS atuais
1º de janeiro: Novas famílias VMS 
1º de fevereiro: ex-campistas ou crianças
matriculadas nas escolas da ilha
1º de março: aberto ao público

Register

vineyardmontessori.com/summer

Inscreva-se online
para uma ou ambas as
sessões de quatro
semanas.

Política de não discriminação:
A Vineyard Montessori School admite famílias de qualquer
raça, cor, religião e origem nacional a todos os direitos,
privilégios e atividades disponibilizadas na escola. Não
discrimina com base em raça, cor, religião, deficiência,
herança cultural, crenças políticas, estado civil,
orientação sexual ou origem étnica na administração de
sua política educacional ou de admissão.

Os campistas devem ter 2,9 no primeiro dia de
acampamento. O treinamento do toalete não é um
requisito para os campistas.

A mensalidade é paga integralmente no ato da
inscrição. Todos os pagamentos do
acampamento não são reembolsáveis.


