Danbury’s 2019 Summer Reading

10 Book Challenge.

Prezadas famílias de alunos de 3ª, 4ª e 5ª séries,
O verão é um ótimo momento para as crianças praticarem a leitura e se divertirem
ao mesmo tempo. A leitura dá aos alunos a oportunidade de se aventurar e aprender coisas novas. Pesquisas
mostram que as crianças melhoram sua leitura quando leem bastante e com frequência. Os alunos que leem
durante o verão mantêm as habilidades que aprenderam, bem como seus níveis de leitura.
Para tornar o verão deste ano o melhor da leitura, convidamos seu filho a participar do nosso novo

10 Book Challenge. Neste desafio, os alunos devem ler pelo menos 10 livros durante o verão. Eles podem
selecionar os livros com base em algumas categorias listadas nas páginas a seguir, escolher um livro que já
esteja na sua estante ou ler um livro que o faça rir. Eles podem ATÉ criar suas próprias categorias e
adicioná-los à lista! A ideia é se divertir e ler, ler, ler!
É melhor que as crianças leiam materiais que sejam fáceis de ler e que possam entender sozinhos.
As crianças adoram livros em séries. Incentive seu filho a ler vários livros de uma série, isso o ajudará a se
tornar um leitor mais forte, trazendo os personagens, problemas ou cenários favoritos. Incentive também
seu filho a ler livros de não-ficção ou informativos, para que ele possa aprender sobre o mundo ao seu
redor.
Há muitas maneiras divertidas de praticar a leitura e incentivar seu filho a participar da de
atividades relacionadas a leitura. Aqui estão algumas ideias:
• Reserve um horário e local especiais todos os dias para o seu filho ler.
• Leve seu filho à biblioteca toda semana para escolher novos livros.
• Registre seu filho para atividades em sua biblioteca local.
• Leia um capítulo junto com seu filho e fale a respeito.
• Organize um clube do livro fazendo com que seu filho se reúna com amigos para ler e discutir os
mesmos livros.
Também incentivamos as famílias a visitar a Biblioteca Pública de Danbury, que possui muitos
programas gratuitos, centenas de livros e tecnologia de ponta para inspirar leitores de todas as idades.
Além disso, as listas de livros estão disponíveis online em: http://www.nutmegaward.org/elementary
Todos os alunos devem manter um registro dos títulos dos livros que leem e devolver as listas aos
professores até sexta-feira, 6 de setembro. As escolas estarão destacando o sucesso dos alunos com
eventos especiais, competições e / ou comemorações.
Pam Dalton, Supervisora de Alfabetização K-5

