
 

 
2022 Escola de Ensino Médio  

Programa de Leitura de Verão 

 

 “Venha para o livro como você viria a uma terra 
inexplorada. Venha sem mapa.  Explore-o e desenhe 

seu próprio mapa.”  
– Stephen King 

 
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.  
 
Requisitos para Todos os Alunos:  
Todos entrando. no 9º ao 12º ano devem ler pelo menos UM livro dalista  HS Summer Reading Book List durante o verão 
(vários livros são sugeridos!). Os alunos devem completar a Tarefa HS One Pager  do seu livro (ficção ou não-ficção) e trazê-lo 
para  sua professora de ELA quando voltarem para escola. O objetivo de “one-pager” é mostrar os temas, conflitos, conexões e 
grandes ideias do livro de forma analítica, e visualmente criativa. Veja na PPS Homepage para mais modelos, bem como um 
vídeo de leitura de verão com instruções detalhadas, exemplos e critérios. No outono, os alunos irão compartilhar suas leituras 
com seus colegas e receberá uma nota de aprovação/reprovação.  
 
Requisitos Adicionais para alunos em “Honors/AP English” 
Os alunos matriculados no “Honors/AP English”( 9º-11º ano) devem ler um conjunto de textos específicos do curso e 
completar uma tarefa adicional, além de seu livro de leitura de verão de escolha, e de uma página.  Os professores revisarão 
essas informações com os alunos antes do final das aulas. Para detalhes da tarefa, consulte Google Classroom (códigos 
abaixo):  
Gr 9 North: grs7itp; Gr 9 South: dqln3uc 
Gr 10 North: 2pxcijm; Gr. 10 South: 2yuvvmf 
Gr 11 North: ewsi7q2; Gr 11 South: txdh4pc 
Alunos que estão matriculados em curso “Advanced Placement” devem verificar este link Para maiores informações.  
 
Lista de livros:  
Como sempre, criamos uma lista para representar uma variedade de gêneros, acomodar uma variedade de níveis de leitura, e 
aplicar 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 lhes agradem. Todos os livros também podem ser acessados através de 
nossas coleções gratuitas de e-books da biblioteca escolar. Os pais e responsáveis são incentivados a ajudar os alunos a fazer 
escolhas que sejam apropriadas com base no nível de leitura, interesse, nível de maturidade e sejam aceitáveis para o aluno, e 
sua família. Se um aluno quiser ler um livro diferente do que está na lista, entre em contato! 
 
Informação Adicional 
O link para a lista de livros, modelos e pacote completo de leitura de verão está disponível na página da Web das Escolas, e 
em papel no Edifício de Administração das Escolas Públicas de Plymouth.  Nós encorajamos os alunos a acessar a Biblioteca 
Pública de PlymouthYouth 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. 
 
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 ELA em lwhite@plymouth.k12.ma.us. Tenha um verão maravilhoso! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1k2sk0y5v4hc_Vpl_tHmOrAKcaRiB1um-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBlb8Mr_iHNFoSfzvVjVUA3ZKJeeIEJd/view?usp=sharing
https://www.plymouth.k12.ma.us/
https://docs.google.com/document/d/1FWpxzjfR1wXGoc6yatLrHijeEZoXDTA92cGh0T21v4Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2sk0y5v4hc_Vpl_tHmOrAKcaRiB1um-/view?usp=sharing
https://www.plymouthpubliclibrary.org/kids-teens/
mailto:lwhite@plymouth.k12.ma.us

