
Estamos empenhados em desen-

volver uma comunidade de alunos 

que são academicamente  

proficientes, que demonstram 

forte caráter e auto-confiança. 

Como o óleo do baleeiro forneceu 

a luz ao mundo, assim os  

estudantes de New Bedford bril-

harão com  

excelência académica. 

Cópias das informações e materiais sobre 

a  leitura do verão estarão 

disponíveis em todas as escolas e no 

Edifício de Administração Paul Rodriques 

(PRAB). As bibliotecas públicas de New 

Bedford também terão cópias disponíveis 

para referência.  

http://www.newbedfordschools.org  

na 

Guia para os Pais e Alunos 

"Leitura de Verão 2019" 

Escolas 

Públicas 

de New 

Bedford  

Leitura de Verão 

2019 

A Leitura de Verão 

Importa! 

De acordo com Scholastic, quase metade 

dos pais com crianças de idade escolar 

desconhecem a perda de habilidades 

académicas, muitas vezes chamada de 

"slide de verão", que ocorre quando a 

escola não está em sessão e que é 

atribuída em grande parte à falta de ler. 

- https://www.scholastic.com/readingreport/

summer.html  

http://www.newbedfordschools.org
https://www.scholastic.com/readingreport/summer.html
https://www.scholastic.com/readingreport/summer.html


Leitura de Verão 

Escola Primária K- 5ª Classe 

Requisitos para todos os alunos 

Guardando apenas alguns minutos por dia 
para a leitura, 15 para os alunos mais jovens 
e 30 minutos para as crianças mais velhas do 
ensino primário pode fazer uma grande 
diferença na realização, e ajudar as crianças 
a estar prontas para o próximo ano letivo.  

Os alunos que lêem durante o 
verão têm mais sucesso na escola! 

Os alunos elementares são convidados a ler, 
e ler tanto quanto eles podem este verão!  

Pedimos aos alunos para completar a 
página de respostas do relatório do livro 
para pelo menos um livro para entregar à 
escola no Outono.  

Encorajamos os membros da família a ajudar 
os alunos a fazer este trabalho! 

Também são fornecidas atividades de ex-
tensão, que devem ser entregues no início 
do ano letivo. 

Os alunos são incentivados a se inscrever no 
Programa de Leitura de Verão da Biblioteca 
Pública de New Bedford, que oferece incen-
tivos divertidos e emocionantes para a leitura. 
Além disso, esperamos que as famílias vis-
item o site "New Bedford Reads" da cidade 
para encontrar outros incentivos de leitura: 

https://www.newbedford-ma.gov/
newbedfordreads/   

As sugestões de livros estão disponíveis na 
Internet e na Biblioteca Pública de New Bed-
ford. Visite também: 

 http://www.newbedfordschools.org  

na 

Guia para os Pais e Alunos 

"Leitura de Verão 2019" 

Leitura de Verão 

Escola Intermédia 6ª- 8ª Classe 

Requisitos para todos os alunos  

Os alunos do ensino intermédio são convidados a 

rever a lista on-line de livros oferecidos para a classe 

que vão começar no próximo Outono.  Seleciona pelo 

menos UM livro da Lista de Leitura de Verão e com-

pleta qualquer UMA das seguintes tarefas de leitura 

de verão: 

Querido Diário: Finge que es um dos personagens princi-
pais do livro e escreve uma entrada no diário no teu ponto 
de vista. Explica como esse personagem está a pensar/
sentir sobre um evento importante, uma decisão importante, 
etc. Reflete sobre o que está a acontecer, assim como o 
personagem pode ser alterado. 
 

Vídeo do Livro: Prepara um trailer de vídeo para o livro. O 
vídeo deve ser de 3-5 minutos, e deve ser uma apresenta-
ção positiva do assunto. Pode ser útil escrever um script ou 
desenhar um quadro sobre a história antes de criar o teu 
vídeo. 
 

Canto da Poesia: Escreve um poema ou canção que se 

conecta ao teu livro. Podes concentrar-te no enredo (o que 

aconteceu), personagens ou conexões pessoais que tens 

com este livro. 

Beco do Artista: Cria uma fita de desenhos animados 

(cartoon)/placa de história (mínimo de 8 painéis) que é ba-

seado no teu livro. Podes concentrar-te numa série de 

eventos importantes ou resumir todo o livro em ordem cro-

nológica. 

Os alunos precisam enviar a sua tarefa ao 

seu professor de Artes da Língua Inglesa até 

Sexta-feira, 6 de Setembro de 2019. 

 

Usa o link a seguir para a lista de livros e tarefa 

de verão:  

http://www.newbedfordschools.org 

na 

Guia para os Pais e Alunos 

"Leitura de Verão 2019" 

Leitura de Verão 

Escola Secundária  9ª-12ª Classe 

Requisitos para todos os alunos  

Todos os alunos do ensino secundário devem 

ler pelo menos um livro da lista de leitura de 

verão que coincide com o curso de Artes da 

Língua Inglesa ou o curso de Inglês como Se-

gunda Língua que eles vão tomar no Outono.  

 

Os alunos devem completar a sua tarefa de 

leitura de Verão do curso ELA/ESL e submetê-

la à sua professora de ELA ou ESL até Sexta-

feira, 6 de Setembro de 2019. 

 

Todos os alunos do ensino secundário 

devem usar o seguinte link para a lista de 

livros de verão e tarefa do seu curso de 

ELA/ESL para o Outono de 2019:  

 

http://www.newbedfordschools.org  

na 

Guia para os Pais e Alunos 

"Leitura de Verão 2019" 
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