
CORREIO NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

OU 

Devolva o formulário ao professor do seu 

filho Comprovante de residência e docu-

mento de identidade com foto serão exigi-

dos na primeira noite. 

 

 

Nome________________________________ 

 

Endereço 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Cidade________________________________ 

 

Telefone noturno_______________________ 

 

Telefone Diurno _______________________ 

 

Celular _______________________________ 

Escolas públicas de Hillside 

DECLARAÇÃO DE MISSÃO 

 

A missão das Escolas Pú-

blicas de Hillside é fornecer 

a todos os alunos o conheci-

mento e as ha-

bilidades necessárias para 

serem cidadãos bem-

sucedidos e engajados que 

contribuem para a vitali-

dade de um mundo em con-

stante mudança por meio 

de rigorosos programas 

acadêmicos e culturalmente 

responsivos de instrução 

e apoio ao aluno que forta-

lecem o caráter, cultivam 

inovação e promove a 

liderança. 

Escolas públicas de 

Hillside 
Aquisição da Língua Inglesa 

para Adultos Recém-chegados 

Escola Secundária Hillside 

Quarto nº 112 

1085 Liberty Avenue 

Hillside,  New Jersey 07205 

 

Sr. Erskine R. Glover, 

Superintendente de Escolas 

 

Dr. James Bevere, 

Diretor de Currículo e Instrução 

  

Sra. Evelyn Okparaeke 

Supervisor Instrucional 



Escolas públicas de Hillside 

Programa de Aquisição de Inglês 

 

    Inglês para Adultos Novos Americanos (ESL) 

 

Taxa: GRÁTIS 

 

Este programa, oferecido pelas Escolas Públicas de 

Hillside, oferecerá instrução de inglês como segunda 

língua (ESL) para todos os falantes não nativos de 

inglês de qualquer grupo linguístico ou nacionali-

dade. A instrução abrangerá leitura, escrita, audição 

e fala. A instrução em sala de aula e os serviços de 

apoio fornecerão aos alunos imigrantes a oportuni-

dade de progredir em direção a uma melhor comuni-

cação, autossuficiência e sucesso econômico. 

Telefone: 908-352-7664 

Ext. 9703 

E-mail: MRivera@hillsidek12.org 

O curso será oferecido de segunda a quinta-

feira à noite. 

Segunda e quarta-feira das 18h30 às 20h 

Terça e quinta-feira das 16h30 às 18h 

 

AS AULAS SÃO APENAS PARA ADULTOS 

 

A frequência é obrigatória, pois a cada dia a 

instrução será construída sobre a lição 

anterior. O programa é projetado para ajudar 

os residentes a ganhar confiança em falar, ler 

e escrever o idioma inglês. 

A aceitação no programa é feita por ordem de 

chegada. 

 
Entraremos em contato por telefone ou e-mail 
para confirmar seu cadastro. Por favor, selecione 
quais aulas você deseja assistir; 
 

Segunda/Quarta ou Terça/Quinta 

 
Se você estiver interessado em participar do 

programa, preencha o formulário de inscrição 

em anexo e devolva-o à escola de seu filho o 

mais rápido possível. 

 

Marque UM: 

 

______Atenderei segunda/quarta às 18h30 

______Atenderei terça/quinta-feira às 16h30 

 

O local das aulas é: Hillside High School 

                                Quarto 112 

 
 

2023 Datas das Aulas 

 
Segunda-feira Datas: 

30 de janeiro 
13, 20 e 27 de março 

3, 17 e 24 de abril 
 

Datas de terça-feira: 
31 de janeiro 

7, 14, 21,28 de fevereiro 
7, 14, 21 e 28 de março 

4, 18 e 25 de abril 
 

Quarta-feira Datas: 
1, 8, 15 e 22 de fevereiro 

1, 8, 15 e 22 de março 
5, 19 e 26 de abril 

 
Quinta-feira Datas: 

2,9, 16, 23 de fevereiro 
2, 9, 16 e 23 de março 

6, 20 e 27 de abril 


