
                                                                                                                       PORTUGUÊS TRANSLATION 
 

Come Çando 

4-6 

Westborough Public Schools 
Escolas Públicas de Westborough 
 

LEITURA PARA O VERÃO DE 2018 
 

O que significa o Declínio do Verão? 
 

O Declínio do Verão é a perda de aprendizagem que ocorre quando as crianças não se envolvem em 
atividades de leitura e escrita durante o verão. Para evitar o declínio do verão, as crianças devem ler e ouvir 
(ler, ler e ler!) durante o verão.  Incluímos algumas idéias abaixo para ajudar você manter seus filhos lendo, 
ouvindo e escrevendo neste verão. As ideias são divertidas e fáceis! 
 

Programa de Leitura do Verão da Biblioteca Pública de Westborough  

 
Programa de Leitura para os alunos que estiverem entrando na 4ª  e 5ª  Séries 

Todas as crianças (desde os bebês à 5ª série) são bem-vindas e convidadas a participar! 
Para começar você simplesmente deve ir ao departamento infantil da biblioteca para pegar um ficha para 

registrar o nome dos livros que você lê durante o verão. Você estará viajando a maioria do tempo ou o 
verão inteiro? Não tem problema! Pegue a ficha antes de sair (ou inscreva-se online no 

http://bit.ly/wandoo2018 ) e venha pegar seus bilhetes de rifa e outras coisas boas quando você voltar. 
 

O Programa de Leitura do Verão será do dia  11 de Junho a 7 de Setembro 
e as crianças podem se inscrever a qualquer hora. 

 

Programa de Leitura para os alunos que estiverem entrando na 6ª  Série 
Bem-vindo ao Teen Summer Reading 2018 (Programa de Leitura do Verão de 2018 para os Adolescentes). A 

Teen Zone/Zona dos Adolescentes está incentivando você a ler, ler, ler! Use o programa on-line 
https://wandooreader.com/westboroughlib/teen-summer-reading-2018 para registrar o número de horas que você 

ler e participar de desafios divertidos durante o verão. Todos os adolescentes que lerem por mais de 30 horas 
serão convidados para comer pizza e tomar sorvete na festa do final do verão !! 

O Programa de Leitura do Verão será do dia  1 de Junho a 23 de Agosto 
e os adolescentes podem se inscrever a qualquer hora. 

Procurando sugestões de livros para ler? 
 Confira esta lista maravilhosa que a bibliotecária Hannah, do Departamento Infantil,  fez simplesmente para você! http://bit.ly/srlist2018! 

http://bit.ly/srlist2018 
 

Este folheto foi criado pelas seguintes pessoas; Stephanie Nephew, Coordenadora do ELA da 3ª - 6ª Série,  Laura D'Elia, Bibliotecária da  Armstrong; Meléna 

Streitman, Bibliotecária da Fales; John Maxwell, Bibliotecária da Hastings; e Hannah Gavalis, Bibliotecária do Departamento Infantil da Biblioteca Pública de 

Westborough e Jennifer McGrath,  Bibliotecária do Departamento dos Adolescentes da Biblioteca Pública de Westborough. 

http://bit.ly/wandoo2018
https://wandooreader.com/westboroughlib/teen-summer-reading-2018
http://bit.ly/srlist2018
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Idéias e Recursos do Programa de Leitura do Verão 
A Biblioteca Pública de 
Westborough tem um catálogo  no 
Departamento Infantil e on-line com 
uma grande seleção de 
audiobooks/livros gravados. O link 
abaixo tem uma lista de alguns dos 
nossos livros favoritos.  
 

WPL Audio Book List 

Leia ou ouça livros de 
ficção e não-ficção. 
A biblioteca inteira da 
Capstone Interactive é 
gratuita neste verão. 
 

http://mycapstonelibrary.com 
Username: summer18 
Password: lovetoread 

Um podcast para contar histórias 
para as crianças de 3 à 10 anos conta 
contos populares de diferentes 
regiões do mundo. Contos 
focalizados na inclusividade. 
 

As histórias são adaptadas para as 
famílias de hoje e têm diversos episódios  com a 
duração de 10 à 20 minutos. 
  

http://bit.ly/circleround2018 

Além de uma coleção 
enorme de artigos de 
não-ficção no site da 
Newsela, os alunos 
têm acesso a Clubes 
de Leitura do Verão 
focalizados em tópicos de alto interesse. 
 

Newsela Summer Reading Club Info 

Todos os anos a ILA 
(Associação Internacional de 
Literatura) pede aos alunos para 
recomendarem e votarem nas 
leituras que eles mais gostaram.  
 

Clique abaixo para ver a lista! 
 

Escolha das Crian Ç as K-6: http://bit.ly/ILAK62018 

Os alunos da Escola Mill Pond 
compartilharam seus livros, 
autores e séries de livros 
favoritos. Obtenha idéias 
livros/artigos para ler durante o 
verão na seleção dos seus 
favoritos! 
 
Mill Pond Choice Awards 

 

Idéias e Recursos para fazer Redação no Verão 

● Growing Young 
Writers /Criando Escritores 
Mirins fornece dicas, links e 
muitas sugestões para manter 
as crianças escrevendo 
durante o verão. 

 
 
http://www.startwithabook.org/summer-writing 

WRITING RADAR:  Using Your Journal 
to Snoop Out and Craft Great 
Stories/ ESCREVENDO O RADAR : 
Usando Seu Diário para Bisbilhotar e 
Criar Grandes Histórias de Jack 
Gantos . Este livro  é divertido e 
cativante voltada para crianças de 8 a 
12 anos e dá muitas dicas sobre como 
usar o caderno de composição para 
criar narrativas pessoais eficazes. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ayIWfQgKMgV6NjWEz58IhVRKBDbvs2PxXN08uz2Gj5M/edit?usp=sharing
http://mycapstonelibrary.com/login/index.html
http://bit.ly/circleround2018
https://go.newsela.com/rs/628-ZPE-510/images/COM-Summer-Reading-2018.pdf
http://bit.ly/ILAK62018
http://westboroughk-6literacy.westboroughk12.org/mill-pond-choice-awards.html
http://www.startwithabook.org/summer-writing

