MMinha Lista de Atividades

de verão
Classes intermediárias 6-8

30 coisas para fazer!

Estas são atividades que você pode fazer neste verão para tornar seu aprendizado
divertido! Publique suas fotos no #FRPSVerãoFun

As tres atividades anotadas com balas vermelhas são atividades obrigatórias a serem preenchidas pelos
alunos e devolvidas aos professores no início do novo ano letivo. Por favor, consulte a Carta de Aprendizagem
de Verão para mais informações.






neste verão!
Certifique-se de usar protetor s
beba muita água

Visite a Biblioteca Fall River e pegue um livro emprestado sobre um tópico que lhe interessa ou a lista
de livros sugeridos no site do FRPS. Mantenha um diário e anote pelo menos 5 entradas ao ler o livro
e faça um projeto criativo para ilustrar o tema ou a história que você leu (cartaz, vídeo) para
compartilhar em setembro.
Leia "Hands Across Fall River - Um Livro de Recursos de História". Você pode acessá-lo online
gratuitamente aqui: http://lafayettedurfeehouse.org/assets/hands-across-fall-river.pdf Faça uma
sequência com uma linha do tempo de 10 eventos ou eventos importantes na história de Fall River .
Escreva algumas frases para cada evento na sua linha do tempo e inclua detalhes. Inclua pelo menos
3 pessoas importantes na sua linha do tempo.

para todas as atividades ao
livre!

Projete de 8 a 10 diferentes planos de papel e dê um nome a cada plano. Saia com os aviões e uma
fita métrica ou uma régua. Do mesmo lugar, lance
e meça de
cadausar
aviãoprotector
três vezes. Escreva
três mucha a
Asegúrese
solar yastomar
medições

para6 todas
las actividades al aire libre!
□ Visite o Battleship Cove gratuitamente na sexta-feira,
de julho. Este é um lugar incrível para se visitar.
Aprenda sobre todos os conflitos e sacrifícios feitos pelos soldados e marinheiros. Eles não eram muito
mais velhos que você!

□ Visite a Casa Lafayette-Durfee em 94 Cherry St., em Fall River, em agosto, para obter informações
gratuitas sobre a história de Fall River. Se você não pode visitar, veja o tour de vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=henQsuQrtgY Escreva um parágrafo sobre algo que realmente lhe
interessou ou surpreendeu durante a turnê.

□ Dê um passeio no calçadão de Fall River! Você pode andar de Battleship Cove para Bicentennial Park e
ver os barcos navegam no rio Taunton. Faça selfies com o Memorial da Segunda Guerra Mundial e
envie-as para postar em nossas páginas do Facebook e Twitter das Escolas Públicas de Fall River!

□ Visite o Centro de Treinamento na 657 Quarry Street, em Fall River, gratuitamente às 10:00 h. Sextafeira, 6 de julho para uma aula de boxe e fitness de uma hora! Fique em forma e divirta-se fazendo
isso!

□ Visite o New Bedford Whale Museum gratuitamente na sexta-feira, 20 de julho. Eles têm um esqueleto
gigante de uma baleia! Saiba tudo sobre a baleação norte-americana! Verifique o site deles em
https://whalinghistory.org

□ para cada plano e determine a medição média de vôo de cada plano. (Adicione as três medições para
cada plano e divida por 3 para encontrar a média.) Vá para o site gratuito, Criar um gráfico,
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/ para transferir seus vôos médios. Aviões para um dos
vários gráficos, imprimi-lo e levá-lo para a escola no primeiro dia.

□ □Dê um passeio na Rota Ferroviária do Rio Quequechan e encontre algo divertido e interessante!
Então tire uma foto ou tire uma foto, escreva um parágrafo sobre o porquê isso lhe interessa. Pode ser
uma planta ou uma flor, uma tartaruga, um cisne, um sapo, um pássaro ou até mesmo um inseto.
Encontre aqui os lugares onde você pode começar sua jornada na rota da ferrovia:
www.facebook.com/Quequechanriverrailtrail/

□ Coma picolés de gelo! Tire uma selfie com um membro da família ou amigo comendo um sorvete em
um dia quente e envie a foto para ser postada em nossa página no Facebook ou Twitter da Escola
Pública de Fall River!

□ Vá ver as estrelas! Em uma noite clara, olhe para as estrelas e veja se consegue encontrar a estrela
mais brilhante no céu. Visite este site para aprender sobre o universo, assistir a vídeos e jogar ótimos
jogos! https://kidsastronomy.com

□ Jogue boliche! É divertido e bom exercício! Jogue 3 jogos, some sua pontuação e divida o total em 3
para obter sua média de boliche! Junte-se a uma liga nas manhãs de sábado. Você vai se divertir e
fazer novos amigos!

□ Faça uma experiência científica divertida! Você pode surpreender seus amigos e familiares com uma
ótima experiência encontrada neste site http://redtri.com/classic-science-experiments/slide/1

□ Faça ofícios, seja criativo! Há tantas idéias de artesanato neste site que você pode fazer sozinho, com a
família ou com um amigo.

□ Saltos de estrelas! Salte com braços e pernas estendidos como uma estrela. Faça 10, descanse e repita
3 vezes!

□ Faça loucos 8's! Faça saltos de 8 estrelas, 8 saltos de mãos para os lados, 8 joelhos altos e 8 chutes
laterais.

□ Jogue Frisbee! Você pode jogar Frisbee praticamente em qualquer lugar ao ar livre durante um
churrasco ou na praia!

□ □ □Jogue bola ou basquete! Pegue qualquer bola e jogue um membro da família ou amigo ou vá ao
parque e jogue basquete.

□ □ Toque sua música favorita e invente uma dança, uma rotina de exercícios ou um videoclipe!
□ Seja um crítico de comida! Vá a um restaurante ou depois de comer sua próxima refeição em casa
□ Escreva um comentário para YELP. Veja um exemplo aqui: https://www.yelp.com/biz/somersetcreamery-somerset? osq = somerset + creamery

□ Pergunte à família ou amigos algumas perguntas realmente boas. Você nunca sabe o que pode
aprenda! Por exemplo, você pode perguntar: Qual foi o seu jogo favorito quando você era pequeno? Onde
está voce
Lugar favorito e por quê? Que tipo de música você mais gosta? Qual foi a última coisa que você leu?

□ Assar biscoitos! Encontre uma receita de cookie em um livro ou on-line. Duplique a receita! Escreva o
nova receita com novas medidas para cada ingrediente. Traga a nova receita para a escola para compartilhar
com seu professor.

□ Visite a praia, a piscina, áreas de lazer com fontes de água ou instale um mangueira no seu quintal. que quer
que você faça para se refrescar neste verão, certifique-separa ter certeza, fique saudável e divirta-se!
Se você quiser postar imagens em nossa página no Facebook ou Twitter, use o

hashtag
#FRPSVerãoFun

