
2022 Escola de Ensino Fundamental 
Programa de Leitura de Verão  

          
Objetivo: 
O objetivo do Programa de Leitura de Verão do PPS é encorajar e apoiar hábitos de leitura independentes 
e incutir o amor pela leitura como uma atividade de lazer ao longo da vida que pode proporcionar horas de 
diversão.  Além disso, a capacidade de ler bem é crucial para a preparação para a faculdade e para a 
carreira, e pesquisas mostram que a leitura independente frequente tem uma correlação direta com o 
desempenho em leitura, e melhora o vocabulário e as habilidades de escrita.  E também é divertido!  
 
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 suaYouth Services 
Department para recursos e informações sobre como obter um cartão da biblioteca, como acessar as 
opções de e-books e eventos para adolescentes e pré-adolescentes.  
 
Requisitos para todos os alunos: 
Todos os alunos novos: da 6ª à 8ª são obrigados a ler pelo menos UM livro de sua lista, do seu nível de 
escolaridade, durante o verão (sugerimos que leia vários livros!).  Os alunos são solicitados a preencher 
a“Summer Reading Assignment”, e entregá-la ao seu professor, na primeira semana de aula.  Os alunos 
terão tempo para discutir seu livro com seus colegas e professores durante as primeiras semanas de aula 
(dia/período exato determinado por cada escola) e receberão uma nota de Aprovado/ Reprovado. Alunos 
que leem mais de um livro e concluem um dos “Optional Summer Reading Projects” serão convidados 
para uma celebração de leitura de verão, a ser realizada no outono. 
 
Lista de livros: 
Listas de leitura de verão deste ano para o6º, 7º, e8º ano foram atualizados para incluir alguns livros 
infantis/YA populares e premiados mais recentes.  As listas foram projetadas para representar uma 
variedade de gêneros, acomodar uma variedade de níveis de leitura e apelar a uma ampla gama de 
interesses. A escolha é um elemento-chave para fomentar o amor pela leitura, e esperamos que todos os 
alunos encontrem um ou mais livros que chamem sua atenção e tornem a leitura de verão uma 
experiência agradável. Se um aluno quiser ler um livro diferente do que está na lista, entre em contato!  Os 
pais e responsáveis são incentivados a ajudar os alunos a fazer escolhas que sejam apropriadas com 
base no seu nível de leitura, interesse e de maturidade e sejam aceitáveis para o aluno, e sua família. 
Todos os documentos de leitura de verão estão disponíveis por meio da Plymouth Public Schools 
webpage. Cópias impressas também estarão disponíveis no Edifício Administrativo das Escolas Públicas 
de Plymouth, e na Biblioteca Pública de Plymouth.  
 
Perguntas: 
Obrigada por seu apoio ao Programa de Leitura de Verão de 2022. Se você tiver alguma dúvida, entre em 
contato com o diretor da escola do seu filho ou com a Dra. Lisa White, Coordenadora de Artes de Língua 
Inglesa e Biblioteca em lwhite@plymouth.k12.ma.us. Tenha um verão maravilhoso!   

Duas estradas divergiram em um bosque e eu   
peguei a estrada menos percorrida,  

e isso fez toda a diferença. 
~ Robert Frost 

https://www.plymouthpubliclibrary.org/kids-teens/
https://www.plymouthpubliclibrary.org/kids-teens/
https://drive.google.com/file/d/1SuwWwOF7RFgwydOXuhMJ4yqscAYdASqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnRMcv6ApYQDBPf8ZdNnx-DqKJZAJRSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-6tFytH9z30iiJ7U9AFz6BdQt5oLe4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngtPSoHUtCpT2-u4OLB-kGwHmol9SpV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h1Bc-Ip7eLUuF-2HhKtRoM1i04JG4Ek0/view?usp=sharing
http://www.plymouth.k12.ma.us./
http://www.plymouth.k12.ma.us./

