
2022 Ensino Fundamental 
Programa de Leitura de Verão 

 

Prezada famílias das Escolas Pública de Plymouth: 

Temos o prazer de apresentar o Programa de Leitura de Verão de 2022 das Escolas Pública de 
Plymouth. Esperamos incentivar nossos alunos a incorporar a leitura diária em suas atividades de 
verão.  A pesquisa mostra que a leitura independente frequente tem uma correlação direta com o 
desempenho em leitura e melhora o vocabulário e as habilidades de escrita.  Quanto mais os alunos 
leem, melhores leitores eles se tornam - e é muito divertido também!  Também encorajamos os pais a 
ler com seus filhos, pois ler em voz alta é outra maneira poderosa de aprimorar o vocabulário, modelar 
uma leitura fluente e expressiva e desenvolver a compreensão auditiva. 

Como sempre, estamos trabalhando em conjunto com a Biblioteca Pública de Plymouth, cujo tema este 
ano é  “Read Beyond the Beaten Path.”  Nós encorajamos os alunos a acessar sua webpage para 
recursos neste verão, para obter informações sobre como obter um cartão de biblioteca e como 
explorar as opções de e-book.  
 
A escolha é um elemento-chave para fomentar o amor pela leitura. Portanto, os alunos do ensino 
fundamental são incentivados a ler qualquer livro ou livros que considerem interessantes. Em vez de 
listar recomendações específicas para títulos ou autores, compilamos uma lista de PPS Elementary 
Summer Reading Links que oferecem aos pais e filhos muitas sugestões de livros em diferentes faixas 
etárias e níveis de leiturabem como alguns ebooks e audiolivros “gratuitos”. Os alunos também podem 
continuar a acessar nossa conta distrital MyONatravés do Clever   
 
Todos os novos alunos do 1º ao 5º ano devem completar o PPS Summer Reading Bingo Sheet. No outono, 
os alunos deverão entregar suas folhas para o novo professor ediscutir sualeituracom seus colegas e 
professores. Os alunosreceberão um certificado de desempenho de sua escola. Todos os documentos 
de leitura de verão estão disponíveis por meio do Plymouth Public Schools webpage a partir de 14 de 
junho.  Cópias impressas também estarão disponíveis no Edifício Administrativo das Escolas Públicas 
de Plymouth, e na Biblioteca Pública de Plymouth. 
 
Se você tiver alguma dúvida ou quiser ajuda para encontrar livros, entre em contato com o diretor da 
escola do seu filho ou com a Dra. Lisa White, Coordenadora de Currículo de Bibliotecas e Artes da 
Língua Inglesa em lwhite@pymouth.k12.ma.us. 
 

Obrigada por seu apoio ao Programa de Leitura de Verão de 2022.  
Tenha um verão maravilhoso! 

 
 

 

 
“Aprender a ler é acender uma fogueira;  

cada sílaba que é soletrada é uma faísca.”  
   

https://www.plymouthpubliclibrary.org/kids-teens/
https://drive.google.com/file/d/11gCS7WwtbX2t_CyMhyRGxaSPbyorCOaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gCS7WwtbX2t_CyMhyRGxaSPbyorCOaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oe8p5vBlKQ6ckVfucc_xraDbasIVzirx/view?usp=sharing
https://www.plymouth.k12.ma.us/
mailto:lwhite@pymouth.k12.ma.us

