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


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).

Recursos para iniciar suaa 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/src2017/
Leitura de Crianças por Numero do 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 diahttp://www.nea.gov/research/toread.pdf

Você sabia…
 muitos estudantesany
students diminuem a sua
habilidades de leitura durante o verão?
 o Departamento de Educação Elementar e Secundario de Massachusetts recomenda certos autores para os estudantes ler?

O Brochura foi criado em Maio de 2017
Pelas Escolas Públicas de Marlborough
Para estudantes que estão entrando no
kindergarten ou na 1a Série
(book cover graphics retrieved from amazon.com).
Fornecido a familias a de MPS Title I

Escolas Públicas
de Marlborough:

Leitura de
Verão
Sugestões de leitura para os
estudantes que estão entrando
no Kindergarten e na Primeira
Série
Queridas Familias de Marlborough,
As Escolas Públicas de Marlborough dão
valor a importancia da leitura na escola e
em casa. É recomendado que os
etudantes continuem le em casa no
verão. As pesquisas mostram que ler por
somente vinte minutos por dia melhora
drasticamente o desempenho na escola,
vocabulario, habilidades de pensamento
e habilidades de leitura. Ajude a melhar a
leitura e melhorar no sucesso da sua
criança lendo com ela e para ela
diariamente.

Leia Aproveitando
Juntos

Livros e Figuras para
Leitura faceis

Autores Favoritos
Cheque os livros de autores favorites para leitores jovens-

Maurice Sendak

Mo Williems

Flat Stanley Series

Stink Series

By Jeff Brown

by Megan MacDonald

Kate DiCamillo

Scholastic Science
Readers

Fox in Socks
by Dr. Suess

Fly Guy
by Tedd Arnold

Bill Martin Jr.

Norman Bridwell

Eric Carle

Raymond Briggs

Ezra Jack Keats

Kevin Henkes

Leo Lionni

Ed Emberly

David Shannon

Norman Bridwell

Classics by P.D. Eastman Elephant & Piggie books
by Mo Willems

Let’s Read and Find Out series

Splat the Cat Series
by Rob Scotton

Os autores recomendados estão listados no
Curriculo de Artes de Linguagem Inglesa de
Massachusetts- http://www.doe.mass.edu/
frameworks/ela/0311.pdf

