
O Brochura foi criando  

Pelas Escolas Públicas de Marlborough 

Para estudantes que estão entrando na 2a ou 
3a Série 

(você pode achar os livros no amazon.com) 

Você sabia… 

 muitos estu-
dantesany students di-
minuem a sua ha-
bilidades de leitura du-
rante o verão? 

 o Departamento de 
Educação Elementar e Secundario de Mas-
sachusetts recomenda certos autores para 

Você pode dar suporte no 
desenvolvimento da leitura para a 
sua criança durante o verão 
fazendo... 

Escolas 

Públicas de 

Marlborough: 

Verão 

Queridas Familias de Marlborough, 

As Escolas Públicas de Marlborough dão 
valor a importancia da leitura na escola e 
em casa. É recomendado que durante o 
verão os estudantes continuem a ler em 
casa. A pesquisa mostra que a leitura de 
somente vinte minutos por dia melhora 
dramasticamente o desempenho na 
escola, vocabulario, habilidades de 
pensamento e habilidades de leitura. 
Ajude a construer um amor pela leitura e 
melhorar o sucesso da sua criança lendo 
com ou para a sua criança todos os dias. 

 

Sugestões de leitura para 

estudantes que estão entrando na 

Segunda e Terceira Séries 

Recursos para iniciar a leitura no 

verão: 

Empreste livros em papel ou digital do e-readers 

de graça da 

Biblioteca Públicas de Marlborough: 

http://www.marlborough-ma.gov/gen/

MarlboroughMA_PubLibrary/index 

Desafio de Leitura de Verão da Scholastic: 

Esses website incluem atividades para crianças 

completarem depois de ler um livro e uma lista de 

livros para os pais. Há também recursos para hora 

de leitura de grafico.  

http://www.scholastic.com/parents/resources/

collection/more-reading-resources/keep-your-kids-

reading-all-summer-long 

Leitura para Crianças por Numeros da  Scholastic 

http://www.scholastic.com/teachers/sites/default/

files/asset/file/reading.pdf 

 Resumo de Pesquisa para importancia de ler pelo 

menos 20 minutos por dia- 

http://www.nea.gov/research/toread.pdf 

 ler em vóz alta para a criança pelo menos  
20 minutos por dia. 

 Fornecer muitos livros e oportunidades 
para a sua criança ler. 

 fazer a leitura como parte da rotina da 
familia toda. 

 leve livros ao invés de  video games 
enquanto espera por consulta ou 
enquanto estiver no carro. 

 escolha livros de autores variados, 
bestsellers, e generos e tipos diferentes 

 visite a biblioteca como horario regular 
no verão. 

 Encourage a leitura em e-reader ou no 
computador (com supervisão se 
necessário). 

 download um app que acompanhe a 
leitura no verão. 
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Boas Leituras Livros Iniciantes de 

Capitulos   

Autores Favoritos 

Os Autores Recomendados estão listados 
no Curriculo  de Artes de Linguagem Inglesa 

de Massachusetts- http://
www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf 

Poesia    Livros de Humor        

do Shel Silverstein do John Scieszka  

Topicos de Ciências de Não ficção     Leitores da National     

     Geographic  

Check out a book by these favorite 

authors for young readers- 

Gail Gibbons  Joanna Cole 

Shel Silverstein  Douglas Florian 

Mem Fox  David Wiesner 

Marc Brown  Ann Cameron 

Ann Martin  John Scieszka 

E.B. White  William Steig 
Mercy Watson Series   Magic Tree House Series 
By Kate DiCamillo   by Mary Pope Osborne 

 

 Calendar Mystery Series        Judy Moody by  

                Megan McDonald 

Outros livros de capitulos ou livros de 

série para ler: 

Stink books by Megan McDonald 

How to Train Your Dragon by Cressida Cowell 

Ivy and Bean by Sophie Blackall 

Junie B. Jones by Barbara Park 

Flat Stanley by Jeff Brown 

Outros Livros Bons: 

Let’s Read and Find Out Science Series 

That’s Not a Good Idea by Mo Williems 

Freckle Juice by Judy Blume 

Summer According to Humphrey by Betty Birney 

Up, Tall and High by Ethan Long 

http://www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf
http://www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf

