
O Brochura foi criando em Maio 2017 

Pelas Escolas Públicas de Marlborough 

Para estudantes que estão entrando na quarta 

e quinta Série Fornecido a familias a de MPS 

Title I 

Você sabia… 

 muitos estudantes 
diminuem a sua ha-
bilidade de leitura duran-
te o verão? 

 as crianças precisam 
construir mais tempo de leitura? 

 o Departamento de Educação Elementar 
e Secundario de Massachusetts 
recomenda certos autores para ler? 

Você pode dar suporte no 

desenvolvimento da leitura para a 

sua criança durante o verão 

fazendo...  

Ecolas 

Públicas 

de 

Marlborough: 

Leitura de 

Verão 

Queridas Familias de Marlborough, 

As Escolas Públicas de Marlborough da 
valor a importancia na leitura na escola e 
em casa. É recomendado que os 
estudantes continuem ler durante o 
verão em casa. A pesquisa mostra que a 
leitura de somente vinte minutos por dia 
melhora drastrica no desempenho da 
escola, vocabulario, habilidades de 
pensamento e habilidades de leitura. É 
importante que as crianças na quarta e 
quinta série achem seu tipo “favorite de 
leitura, incluindo livros de humor, nobels 
ou poesia. A meta é faze-los ler 
diariamente. 

Sugestões de leitura de verão par 

estudantes que estão entrando 

na Quarta Série 

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 do 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/ups/campaigns/src-

2017/ 

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 

 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 

http://www.marlborough-ma.gov/gen/MarlboroughMA_PubLibrary/index
http://www.marlborough-ma.gov/gen/MarlboroughMA_PubLibrary/index
http://www.scholastic.com/ups/campaigns/src-2017/
http://www.scholastic.com/ups/campaigns/src-2017/
http://www.scholastic.com/teachers/sites/default/files/asset/file/reading.pdf
http://www.scholastic.com/teachers/sites/default/files/asset/file/reading.pdf
http://www.nea.gov/research/toread.pdf


 

Boas Leituras 

Cheque as novas 

séries 
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 

     

Chris Van Allsburg  David Macaulay 

Patricia Polacco    Pippi Longstocking  

     by Astrid Lindgren 

Cheque os livros de autores favorites 

para leitures jovens- 

Seymour Simon  Louis Sachar 

Jack Prelutsky  Jean Fritz 

Patricia MacLachlan David Macaulay 

Judy Blume  Andrew Clements 

Roald Dahl   Katie DiCamillo 

Fortunately the Milk Shiloh 

By Neil Gaiman  by Phyllis Reynolds Naylor 

Who Was…  series      DK Readers 

Outros livros de capitulo ou livros de série 

para ler: 

Big Nate series by Lincoln Peirce 

How to Train Your Dragon by Cressida Cowell 

A-Z Mysteries by Ron Roy 

Swindle series by Gordon Korman 

Land of Elyon  series   Series of Unfortunate Events  

By Patrick Carman by Lemony Snickett 

http://www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf
http://www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf
http://www.amazon.com/Knuffle-Bunny-A-Cautionary-Tale/dp/0786818700/ref=pd_rhf_ee_s_cp_29_CAH7
http://www.amazon.com/Where-Wild-Things-Maurice-Sendak/dp/0060254920/ref=pd_rhf_se_s_cp_5_ES9X
http://www.amazon.com/Knuffle-Bunny-A-Cautionary-Tale/dp/0786818700/ref=pd_rhf_ee_s_cp_29_CAH7

