
 

Estamos comprometidos a 

 desenvolver uma comunidade de 

alunos que são academicamente 

proficientes, que demonstram um 

forte carácter e exibem auto-

confiança. Como o óleo do 

baleeiro fornecia luz para o mun-

do, consequentemente os alunos 

de New Bedford deverão brilhar 

com a excelência académica.  

Cópias de todas as informações e materiais 

sobre a leitura de verão estarão  

disponíveis em todas as escolas e, no Edifício 

de Administração Paul Rodriques (PRAB). As 

Bibliotecas Públicas de New Bedford também 

têm a lista disponível para referência.  

 

Por favor consulte: 

http://www.newbedfordschools.org  

Sob o   

Guia dos Pais e Alunos  
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Leitura de Verão 

Ensino Primário K- 5 

Requisitos para Todos os Alunos  

Pedimos aos alunos do ensino primário para 

ler o seguinte texto a nivel da sua classe e 

completar o organizador gráfico. Também são 

fornecidas atividades de extensão, que 

devem ser entregues ao princípio do ano es-

colar. 

 

Os alunos do ensino primário podem utilizar o 

seguinte link para obter informações adicion-

ais:  

http://www.newbedfordschools.org  

sob 
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Os alunos que vão para:  

 

Jardim-escola: "Biscuit Goes to School" ou 

"Biscuit Loves the Library" por Alys-

sa Satin Capucilli (fornecido ao ma-

tricular a sua criança) 

 

1ª Classe: "Chester's Way" por Kevin Henkes 

2ª Classe: "Days With Frog and Toad" por    

Arnold Lobel 

3ª Classe: "Magic Tree House #22 -           

Revolutionary War on Wednesday" 

por Mary Pope Osborne 

4ª Classe: "Because of Winn Dixie"                      

por Kate DiCamillo 

5a Classe: "Swindle" por Gordon Korman 

Leitura de Verão 

Ensino Intermédio 6ª - 8ª 

 

Requisitos para Todos os Alunos  

Pedimos aos alunos do ensino intermédio 

para ler pelo menos UM livro da Lista de Lei-

tura de Verão e de completar a tarefa de lei-

tura de verão por escola e nível de ensino.  

Os alunos do ensino intermédio podem utiliz-

ar o seguinte link para obter a lista e a tarefa 

de livros de Verão:  

http://www.newbedfordschools.org  

sob 
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Leitura de Verão 

Ensino Secundário 9ª- 12ª 

Requisitos para Todos os Alunos  

Os alunos do ensino secundário devem ler pelo 

menos UM livro da Lista de Leitura de Verão e 

completar a tarefa de leitura de verão. Os alunos 

devem estar preparados para entregar todos os 

produtos da tarefa ao seu professor de Artes da 

Língua Inglesa.  

Os alunos do ensino secundário podem utilizar o 

seguinte link para obter a lista e a tarefa de livros 

de Verão:  

http://www.newbedfordschools.org  

sob 
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Requisitos de Inglês Avançado  

Os alunos matriculados na classe de Inglês Avan-

çado são obrigados a ler pelo menos dois livros 

da Lista de Leitura de Verão e completar a tarefa 

para cada livro. Estes alunos também são obriga-

dos a escrever uma redação sobre os seus livros, 

ao voltar para a escola (conforme determinado 

pelo seu professor). 

 Requisitos de Artes da Língua Inglesa AP   Os 

alunos matriculados na classe de AP Inglês Liter-

atura e Composição e AP Língua e Composição 

irão completar uma tarefa alternativa de leitura de 

verão, conforme descrito pelo seu professor de 

AP Literatura Inglesa e AP Lingua Inglesa. Por 

favor, consulte o link de AP Leitura de Verão.  


