
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo  
O objetivo do Programa de Leitura de Verão do PPS é encorajar e apoiar hábitos de leitura independentes e inspirar um amor pela 
leitura como uma atividade de lazer ao longo da vida, a qual pode proporcionar horas de desfrute. Além disso, a capacidade de ler 
bem é crucial para o ensino superior e preparação para qualquer carreira. Além disso, pesquisas mostram que uma leitura 
independente frequente tem uma correlação direta ao êxito de leitura e à melhora no vocabulário e aptidões de escrita. Como sempre, 
trabalhamos em conjunto com a Biblioteca Pública de Plymouth (Plymouth Public Library), a qual este ano decidiu pelo tema 
“Bibliotecas são demais!” (“Libraries rock!”). Encorajamos os alunos a visitar a biblioteca durante os meses de verão. 
 
Requisitos para todos os alunos  
Todos os alunos inscritos nas Séries 9-12 devem ler pelo menos UM livro da lista fornecida, durante o verão (no entanto, 
incentivamos a leitura de vários livros!) Os alunos devem completar um sumário de uma página para o seu livro (seja ficção ou não-
ficção) e trazê-lo ao bloco K quando eles retornarem. O propósito do sumário de uma página é mostrar os temas, conflitos, conexões, 
e grandes ideias do livro, tanto de forma analítica, como visualmente criativa. Consulte o pacote para orientações específicas e 
modelos. Durante o bloco de K no início do ano letivo, os alunos irão compartilhar sua leitura com seus colegas. Eles receberão uma 
nota de aprovação ou reprovação que será adicionada ao seu boletim escolar. 
 
Requisitos adicionais para Inglês Avançado/Distinção  
Alunos que estejam matriculados em Inglês de Distinção (“Honors English) deverão ler um romance adicional dependendo da série 
em que estejam matriculados. Antes do último dia de aula, os alunos receberão uma cópia do livro com instruções. Eles também 
serão solicitados pelo seu professor de Inglês para completar um trabalho escrito sobre o livro, quando retornarem às aulas. Este 
trabalho irá contar como uma percentagem da sua nota para o primeiro semestre da série.  
Alunos de séries júnior e sênior matriculados em Inglês Avançado (AP English) devem completar um sumário de uma página para 
textos atribuídos pelo seu professor de AP English. Novamente, as informações serão dadas antes do encerramento do período 
escolar. Os alunos que tiverem dúvidas são encorajados a esclarecê-las com seu atual professor de ELA (Academia de Língua 
Inglesa) antes das férias de verão. 
 
Lista de livros  
Como sempre, a lista de leitura deste verão foi atualizada para incluir novos livros populares e premiados para adolescentes. A lista 
foi criada para representar uma variedade de gêneros, acomodar uma série de níveis de leitura e servir a uma ampla gama de 
interesses. A escolha é um elemento fundamental para promover o amor pela leitura, e esperamos que todos os alunos encontrarão um 
ou mais livros que eles consideram compatíveis com seu gosto. Encorajamos os pais e responsáveis a ajudar os alunos a fazer 
escolhas que são apropriados com base no seu nível de leitura, interesse e nível de maturidade e são aceitáveis tanto para o aluno, 
quanto para sua família. O link para a lista de livros, modelos e o pacote completo de leitura de verão estão disponíveis no site das 
Escolas Públicas Plymouth: http:www.plymouth.k12.ma.us. Cópias também estão disponíveis em ambos os colégios de ensino médio, 
no PPS Administration Building (Prédio da Administração PPS) e na Biblioteca Pública de Plymouth. Os colégios estarão 
promovendo o programa e professores irão revisar a lista com os alunos e destacar algumas de suas recomendações antes do 
encerramento do período escolar. 
 
Perguntas e informações de contato:  
Agradecemos pela sua colaboração com o Programa de Leitura de Verão de 2018. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o 
diretor do setor onde seu filho está matriculado, ou com Dra. Lisa White, Coordenadora de Artes, Idioma Inglês e Comunicação 
Social da Biblioteca, em 508-830-4477 ou lwhite@plymouth.k12.ma.us. Esperamos que o seu verão seja maravilhoso! 
 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
mailto:lwhite@plymouth.k12.ma.us


 

“Bibliotecas são demais! Não é um sermão é apenas um fato. Quando criança eu era um rato de biblioteca e 
livros mudaram minha vida. Eles também podem mudar a sua.” – David Balducci 

 



LISTA DE LIVROS DE 2018 PARA LEITURA DE VERÃO EXIGIDA PARA 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 
LITERATURA, FICÇÃO REALISTÍCA, FICÇÃO HISTÓRICA, MISTÉRIO 

 

    
 

Once and For All Windfall (Sorte Grande) All We Have Left Juniper Lemon’s Happiness 
Index 

Sarah Dessen Jennifer E. Smith Wendy Mills Julie Israel 
http://tinyurl.com/ybya6

d  
http://tinyurl.com/ycl7c
l 8 

http://tinyurl.com/yad87
43 

http://tinyurl.com/y96b7zks 

 

    
 

Dear Martin Dress Codes for Small 
Towns 

Genuine Fraud Goodbye Days  

(Dias de Despedida) 
Nic Stone Courtney Stevens E. Lockhart Jeff Zentner 
http://tinyurl.com/ycj5v
4  

http://tinyurl.com/yava2
3 l 

http://tinyurl.com/yaj3u
 

http://tinyurl.com/y9apkjzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutless Wildlife If There’s No Tomorrow 
(Se Não Houver Amanhã) 

Leah on the Offbeat 
(Leah Fora de Sintonia) 

Carl Deuker Fiona Wood Jennifer L. Armentrout Becky Albertalli 
http://tinyurl.com/y9hor
ukw 

http://tinyurl.com/yb9ro
7g5 

http://tinyurl.com/ybscg
pw7 

http://tinyurl.com/y8fq
l7h5  

  
A List of Cages Little & Lion Long Way Down Moxie 
Robin Roe Brandy Colbert Jason Reynolds Jennifer Matheiu 
http://tinyurl.com/yb99k
wzx 

http://tinyurl.com/y8tez
bro 

http://tinyurl.com/y7tp
vf6z 

http://tinyurl.com/y7zy
7rep 

http://tinyurl.com/ybya6gda
http://tinyurl.com/ybya6gda
http://tinyurl.com/ycl7clz8
http://tinyurl.com/ycl7clz8
http://tinyurl.com/yad87m43
http://tinyurl.com/yad87m43
http://tinyurl.com/y96b7zks
http://tinyurl.com/ycj5v4yr
http://tinyurl.com/ycj5v4yr
http://tinyurl.com/yava23ml
http://tinyurl.com/yava23ml
http://tinyurl.com/yaj3ugvm
http://tinyurl.com/yaj3ugvm
http://tinyurl.com/y9apkjzu
http://tinyurl.com/y9horukw
http://tinyurl.com/y9horukw
http://tinyurl.com/yb9ro7g5
http://tinyurl.com/yb9ro7g5
http://tinyurl.com/ybscgpw7
http://tinyurl.com/ybscgpw7
http://tinyurl.com/y8fql7h5
http://tinyurl.com/y8fql7h5
http://tinyurl.com/yb99kwzx
http://tinyurl.com/yb99kwzx
http://tinyurl.com/y8tezbro
http://tinyurl.com/y8tezbro
http://tinyurl.com/y7tpvf6z
http://tinyurl.com/y7tpvf6z
http://tinyurl.com/y7zy7rep
http://tinyurl.com/y7zy7rep


 

  
The Passion of Dolssa Piecing Me Together Salt to the Sea A Step Toward Falling 
Julie Berry Renee Watson Ruta Sepetys Cammie McGovern 
http://tinyurl.com/ydbuz
k6y 

http://tinyurl.com/y7yur
ooz 

http://tinyurl.com/y9ew
qlch 

http://tinyurl.com/y8o
xsbrt  

  
The Beauty That Remains The Pearl Thief The Radius of Us The Sun is Also A Star  

(O Sol Também É Uma 
Estrela) 

Ashley Woodfolk Elizabeth Wein Marie Marquardt Nicola Yoon 
http://tinyurl.com/y8c68
8m3 

http://tinyurl.com/ya9hj
3lk 

http://tinyurl.com/y8qx
oddf 

http://tinyurl.com/y8o5
vde4  

 
What I Lost The Top Ten Trouble is a Friend of 

 
Truly Devious 

Alexandra Ballard Katie Cotugno Stephanie Tromly Maureen Johnson 
http://tinyurl.com/ycow7
wny 

http://tinyurl.com/ydbe
af8s 

http://tinyurl.com/y9on
29vy 

http://tinyurl.com/y79
rzltk  

FANTASIA, FICÇÃO CIENTÍFICA, DISTOPIA, HORROR 
 
 

    
 
Carve the Mark  
(Crave a Marca) 

Children of Blood and Bone The Cruel Prince Graduation Day 
(A Formatura) 

Veronica Roth Tomi Adeyemi Holly Black Joelle Charbonneau 
http://tinyurl.com/yaytfj9g http://tinyurl.com/ycxyeexq http://tinyurl.com/y8mb4d27    http://tinyurl.com/yc3jqra2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/ydbuzk6y
http://tinyurl.com/ydbuzk6y
http://tinyurl.com/y7yurooz
http://tinyurl.com/y7yurooz
http://tinyurl.com/y9ewqlch
http://tinyurl.com/y9ewqlch
http://tinyurl.com/y8oxsbrt
http://tinyurl.com/y8oxsbrt
http://tinyurl.com/y8c688m3
http://tinyurl.com/y8c688m3
http://tinyurl.com/ya9hj3lk
http://tinyurl.com/ya9hj3lk
http://tinyurl.com/y8qxoddf
http://tinyurl.com/y8qxoddf
http://tinyurl.com/y8o5vde4
http://tinyurl.com/y8o5vde4
http://tinyurl.com/ycow7wny
http://tinyurl.com/ycow7wny
http://tinyurl.com/ydbeaf8s
http://tinyurl.com/ydbeaf8s
http://tinyurl.com/y9on29vy
http://tinyurl.com/y9on29vy
http://tinyurl.com/y79rzltk
http://tinyurl.com/y79rzltk
http://tinyurl.com/yaytfj9g
http://tinyurl.com/ycxyeexq
http://tinyurl.com/y8mb4d27
http://tinyurl.com/yc3jqra2


 
 

Heartless (Sem Coração) Rose and Thorn Shutter The Girl From 
Everywhere  

(O Mapa do Tempo) 
Marissa Meyer Sarah Prineas Courtney Alameda Heidi Heilig 
http://tinyurl.com/yb6wy
526 

http://tinyurl.com/ybx65
vge 

http://tinyurl.com/ybt2x
rxu 

http://tinyurl.com/y8xd
v7x4 

http://tinyurl.com/yb6wy526
http://tinyurl.com/yb6wy526
http://tinyurl.com/ybx65vge
http://tinyurl.com/ybx65vge
http://tinyurl.com/ybt2xrxu
http://tinyurl.com/ybt2xrxu
http://tinyurl.com/y8xdv7x4
http://tinyurl.com/y8xdv7x4


 

 
The Eye of Minds The Lie Tree  

(A Árvore da Mentira) 
Nemesis Reaper 

James Dashner Frances Hardinge Brendan Reichs Kyra Leigh 
http://tinyurl.com/yaaxy
kpy 

http://tinyurl.com/y8fy
8tt5 

http://tinyurl.com/yafkn
pu8 

http://tinyurl.com/yaf8
7l7v  

 
 
 
 
 
 
 

They Both Die at the End Landscape...Invisible 
 

There’s Someone Inside All the Crooked Saints 
Adam Silvera M.T. Anderson Stephanie Perkins Maggie Stiefvater 
http://tinyurl.com/yd289
zb6 

http://tinyurl.com/y9kb
mgen 

http://tinyurl.com/ybc3p
bc9 

http://tinyurl.com/ya4v
4edn  

NÃO-FICÇão/BIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 

This Strange WIlderness Rust: The Longest War Blood, Bullets, Bones Born a Crime 
Nancy Plain Jonathan Waldman Bridget Heos Trevor Noah 
http://tinyurl.com/yd59
x6r7 

http://tinyurl.com/yasap
m9r 

http://tinyurl.com/y8498
4ao 

http://tinyurl.com/y8hg
dkst  

 

    
 

First Flight March Books 1-3  

(A Marcha Livros 1-3) 
Most Dangerous: Elsburg Symphony for City of the 

Dead 

Tim Grove John Lewis Steve Sheinkin M.T. Anderson 
http://tinyurl.com/yb4cs
6b  

http://tinyurl.com/yavjx
tj  

http://tinyurl.com/y83h
2  

http://tinyurl.com/y9x8hms
f 

http://tinyurl.com/yaaxykpy
http://tinyurl.com/yaaxykpy
http://tinyurl.com/y8fy8tt5
http://tinyurl.com/y8fy8tt5
http://tinyurl.com/yafknpu8
http://tinyurl.com/yafknpu8
http://tinyurl.com/yaf87l7v
http://tinyurl.com/yaf87l7v
http://tinyurl.com/yd289zb6
http://tinyurl.com/yd289zb6
http://tinyurl.com/y9kbmgen
http://tinyurl.com/y9kbmgen
http://tinyurl.com/ybc3pbc9
http://tinyurl.com/ybc3pbc9
http://tinyurl.com/ya4v4edn
http://tinyurl.com/ya4v4edn
http://tinyurl.com/yd59x6r7
http://tinyurl.com/yd59x6r7
http://tinyurl.com/yasapm9r
http://tinyurl.com/yasapm9r
http://tinyurl.com/y84984ao
http://tinyurl.com/y84984ao
http://tinyurl.com/y8hgdkst
http://tinyurl.com/y8hgdkst
http://tinyurl.com/yb4cs6br
http://tinyurl.com/yb4cs6br
http://tinyurl.com/yavjxtjn
http://tinyurl.com/yavjxtjn
http://tinyurl.com/y83h2ucr
http://tinyurl.com/y83h2ucr
http://tinyurl.com/y9x8hmsf
http://tinyurl.com/y9x8hmsf


 

    
 

Between the World and 
      

How Dare the Sun Rise Rise of the Rocket Girls The 57 Bus 
Ta-Nehisi Coates Sandra Uwiringiyimana Nathalia Holt Dashka Slater 
http://tinyurl.com/yby8v
j7m 

http://tinyurl.com/y884t
o2o 

http://tinyurl.com/y7erk
p6w 

http://tinyurl.com/yb5
gjfxy  

 

 
Failing Up Eyes of the World Poppies of Iraq Survivors Club: Prisoner of 

 Leslie Odom, Jr. Marc Aronson & 
Marina Buddhos 

Brigitte Findakly & 
Lewis Trondheim 

Michael Bornstein & 
Debbie Bornstein Holinstat 

http://tinyurl.com/y9xm
96ot 

http://tinyurl.com/y7v79
66y 

http://tinyurl.com/ycv24
873 

http://tinyurl.com/y927l3mj 
 

Títulos com asteriscos (*) podem ser encontrados no site das Escolas Públicas Plymouth como eBooks. 
Link do site das Escolas Plymouth: https://plymouthnorthma.libraryreserve.com/10/45/en/SignIn.htm?url=Default.htm 

https://www.amazon.com/Sandra-Uwiringiyimana/e/B0725XBZ5G/ref%3Dsr_ntt_srch_lnk_1?qid=1526495817&amp;sr=1-1
http://tinyurl.com/yby8vj7m
http://tinyurl.com/yby8vj7m
http://tinyurl.com/y884to2o
http://tinyurl.com/y884to2o
http://tinyurl.com/y7erkp6w
http://tinyurl.com/y7erkp6w
http://tinyurl.com/yb5gjfxy
http://tinyurl.com/yb5gjfxy
http://tinyurl.com/y9xm96ot
http://tinyurl.com/y9xm96ot
http://tinyurl.com/y7v7966y
http://tinyurl.com/y7v7966y
http://tinyurl.com/ycv24873
http://tinyurl.com/ycv24873
http://tinyurl.com/y927l3mj


Leitura de Verão HS: Atribuição One-Pager 

Geral: 
Sua página inteira deve ser preenchida com os elementos acima. 
Se encontrar espaço sobrando, repita quaisquer dos passos/elementos 
acima. Nenhum espaço deve ser deixado em branco. 
Nada deve ser deixado a lápis. 

 

 

Genero: Ficção 

 
O quê é um One-Pager? 
Um one-pager é uma resposta de uma página para apresentar a conexão entre seu livro de 
leitura de verão e os temas, conflitos e grandes ideias gerais. O propósito de um one-pager 
é exibir sua audiência, incluindo aqueles que não leram seu livro, as conexões que você fez 
de maneira criativa tanto analítica quanto visualmente. 

 

Instruções: 
Para esta tarefa de one-pager, foi-lhe dado um gabarito 
Usando o gabarito como sua base, leia atentamente e inclua TODO o a seguir: 

 
Borda: 

1.) Escreva o título e autor do livro no alto, centro, da borda.  Certifique-se de que use a pontuação correta.  
2.) Ao longo dos outros três lados da borda, determine o estado dos temas gerais (lições/moral de vida). 

Isto pode incluir palavras, figuras, símbolos e/ou cotações do texto. 

 
Caixa A: 

1.) Selecione duas cotações interessantes e significativas (importantes) do texto. Escreva isto na caixa A, 
adequadamente citado (entre aspas). Inclua a página exata onde a citação foi encontrada. Se escolher 
uma linha de diálogo da personagem, inclua o nome dela após a citação. 

 
Caixa B: 

1.) Escreva duas declarações pessoais sobre o que tenha lido. Isto não se trata de apenas simples opiniões sobre 
o conteúdo do material (por exemplo: foi engraçado ou foi chato), mas declarações expressivas para mostrar 
seu pensamento sobre o que tenha lido. 

 
Retângulo: 

1.) Palavras e/ou imagens que estabeleçam e mostrem a importância da ambientação. 

 
Caixa C: 

1.) Imagens e/ou palavras rabiscadas que representem os caracteres chave do texto e como eles 
desenvolveram/modificaram através do livro. Inclua os nomes das personagens. 

 
Caixa D: 

1.) Imagens e/ou palavras para mostrar conexões entre os temas e ideias dentro do texto e refletem o quê 
esteja acontecendo em nosso mundo atual. 



Leitura de Verão HS: Atribuição One-Pager 

Geral: 
Sua página inteira deve ser preenchida com os elementos acima. 
Se encontrar espaço sobrando, repita quaisquer dos passos/elementos 
acima. Nenhum espaço deve ser deixado em branco. 
Nada deve ser deixado a lápis. 

 

 

Genero: Não ficção/Informativo 
 

O quê é um One-Pager? 
Um one-pager é uma resposta de uma página para apresentar a conexão entre seu livro de 
leitura de verão e as teses, tópicos e grandes ideias gerais. O propósito de um one-pager é 
exibir sua audiência, incluindo aqueles que não leram seu livro, as conexões que você fez de 
maneira criativa tanto analítica quanto visualmente. 

Instruções: 
Para esta tarefa de one-pager, foi-lhe dado um gabarito. 
Usando o gabarito como sua base, leia atentamente e inclua TODO o a seguir: 

 
Borda: 

1.)  Escreva o título e autor do livro no alto, centro, da borda.  Certifique-se de que use a pontuação correta. 2.) 
Ao longo dos outros três lados da borda, determine e declare a tese/tópico(s)/questão(ões) geral(is), etc. 

Isto pode incluir palavras, figuras, símbolos e/ou citações do texto. 

 
Caixa A: 

1.) Selecione duas cotações interessantes e significativas (importantes) do texto. Escreva isto na caixa A, 
adequadamente citado (entre aspas). Inclua a página exata em que a citação foi encontrada e grave que fez a 
declaração. 

 
Caixa B: 

1.) Escreva duas declarações pessoais sobre o que tenha lido. Isto não se trata de apenas simples opiniões sobre o 
conteúdo do material (por exemplo: foi engraçado ou foi chato), mas declarações expressivas para mostrar seu 
pensamento sobre o que tenha lido. 

 
Retângulo: 

1.) Palavras e/ou imagens que estabeleçam e mostrem a importância do período de tempo 
e/ou condições sócio-políticas-ambientais-históricas. 

 
Caixa C: 

1.) Imagens e/ou palavras rabiscadas que representem os conceitos/termos/vocabulário chave a partir do texto e 
expliquem como conceitos/termos/vocabulário são significativos para o texto como um todo. 

 
Caixa D: 

1.) Imagens e/ou palavras para mostrar conexões entre a tese e/ou principais ideias dentro do texto e refletem 
o quê esteja acontecendo em nosso mundo atual. 



 

 

 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retângulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borda  
Seu Nome: 



 

 

1-A 
IMB RL 

 
"A estrada era esburacada, o que eu não 
tinha notado da minha janela. Andar era 
mais difícil do que em nosso 
apartamento. O sapato ajudava, mas na 
hora em que consegui chegar ao fim da 
alameda, meu pé doía tanto que eu não 
achava que ia conseguir dar mais um 
passo. Mas dei" (Bradley 17). 

Ada 
 

" 'Você fez um bom trabalho cuidando de 
Jamie,' Susan disse. 'Mas foi um trabalho 
grande e você não tinha que ter feito. 
Agora você pode descansar. Eu posso 
cuidar de você. Você não precisa lutar 
tanto"' (Bradley 234). 

Susan Smith para Ada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borda t 
Seu Nome: Pho he Ca.ufie(d 

A 



 

 

 

 
 
 

 

Leitura de Verão HS 2018 Rubrica de Pontuação 
 

APROVADO 

** 
Tem todos os todos/maioria dos requisitos e demonstra evidência de leitura. Organizado e apresentável 

* Visualmente atraente 

  
 
D 
D 

REPROVADO 
Não possui os requisitos e/ou carece de evidência de leitura. 
Mostra esforço mínimo em tornar visualmente atraente 

 
 

, 

 OU 
Tarefa não completada 

 
A ser preenchido pelo professor a dar a nota durante o período de apresentação: 

Nome do Aluno: 

Professor: 

Título e Autor do Livro: 

Circule Um: 
APROVADO REPROVADO 
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