
Leitura de Verão em Conjunto 2021 

Prezadas Famílias e Estudantes da BPS 

 Desejamos a vocês um excelente verão, repleto de ótimas leituras. Hoje vocês receberam o livro educativo de 
verão. Todo estudante da BPS da sua série estará lendo este mesmo livro com seus novos colegas de classe 
em setembro. Vai ser muito divertido compartilhar suas impressões sobre este livro com os colegas!  

Tarefa Leitura de Verão em Conjunto 2021 - Um Livro por Série 
Para este verão, leia o texto que lhe for atribuído por cerca de 20 minutos por sessão. Utilize o mesmo 
processo para ler um segundo livro de sua preferência. Você pode escolher nas listas que estão no verso 
deste panfleto ou na página Leitura de Verão da BPS, em bostonpublicschools.org/summerreading. 
 Enquanto estiver lendo, reflita sobre os seguintes pontos: 

*Lembre-se de destacar ou sublinhar o texto, ou fazer anotações em notas adesivas. Compartilhe com alguém o 
que você achou interessante ou confuso, e discuta o motivo. Em setembro, traga seu livro à escola. Prepare-se 
para compartilhar suas impressões sobre os livros que você ler neste verão.  

Aproveite o Programa de Leitura de Verão da Biblioteca Pública de Boston Há atividades de leitura 
planejadas para todo o verão. Acesse www.bpl.org/summer 

 
Aproveite o verão e leia muito! 

Para mais informações 

Brooke Childs, Diretora de Alfabetização Infantil da BPS, bchilds@bostonpublicschools.org 
Sharon Abraham, Diretora de Língua e Literatura Inglesa no Ensino Secundário, 
sabraham@bostonpublicschools.org 
Stacie Withington, Diretora de Língua e Literatura Inglesa no Ensino Primário, 
swithington@bostonpublicschools.org 
    Farouqua Abuzeit, Gestora de Serviços à Juventude da BPL, fabuzeit@bpl.org 
    Deborah Lang Froggatt, Diretora de Serviços Bibliotecários da BPS, dfroggatt@bostonpublicschools.org 

Texto ficcional Texto não ficcional

O que você acha que o autor quer 
comunicar? Qual é a mensagem do autor? 

De que modo o autor cria humor, suspense, 
tristeza ou outras emoções?  

Qual seu personagem preferido na história e 
por quê? 

O que você acha que o autor quer comunicar? 
Qual é a mensagem do autor? 

Quais informações novas você está 
aprendendo? 

O que no texto o faz refletir? 

Dicas para ajudar a leitura da criança 

1.  Dê um bom exemplo.  Deixe que seus filhos vejam você lendo por prazer. 
2.  Tenha em sua casa materiais de leitura variados.  Deixe livros, revistas e jornais disponíveis pela casa. 
3.  Incentive interesses.  Procure livros e artigos que apresentem os principais filmes, equipes esportivas, 
programas de TV ou passatempos.  

www.rif.org/literacy-central/parents        * Para mais ideias  *         www.readingrockets.org/books 
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