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Queridos Pais/Guardiães, 
A lista de leitura de verão de 2018 é o seu ingresso para viagens aventureiras através 
de livros.  Nós esperamos que você e a sua família leiam a respeito de outros países, 
culturas e pessoas em todo o mundo. 
Os estudantes são exigidos ler regularmente durante todo o verão, com uma 
meta semanal de 2 horas. Nós recomendamos intensamente ler ao menos 20-30 
minutos todos os dias.  
Durante o verão os estudantes podem ler individualmente ou com um parceiro. Os 
parceiros para leitura em voz alta podem ser pais, guardiões, irmãos, irmãs ou outras 
pessoas interessadas.  Os estudantes são exigidos ler (ou deve ser lido a eles) 
regularmente por todo o verão, com uma meta semanal de duas horas. Nós 
intensamente recomendamos ler ao menos 20-30 minutos todos os dias. Os livros 
podem ser lidos por estudantes por conta própria ou com um sócio durante o verão. 
Os sócios para ler em voz alta podem ser pais, guardiões, irmãos, irmãs ou outros 
provedores interessados. Ajude sua criança a completar  o ‘Reading Response’ 
(Resposta de Leitura) discutindo livros que eles leram ou os livros que foram lidos a 
eles. 
Nós encorajamos você a visitar a Biblioteca Pública de Malden regularmente com a 
sua criança.  A biblioteca tem cópias dos livros de leitura de verão, oferece 
atividades divertidas para crianças gratuitamente e coordena um Clube de Leitura de 
Verão de 6 semanas que proporciona prêmios e certificados para crianças que lêem 
duas ou mais horas cada semana (o começo 2 de Julho).  Registro requerido. 
 
Formulários extras estarão disponíveis na Biblioteca Pública de Malden e no website 
das Escolas Públicas de Malden: www.maldenps.org/academics/summer-reading.  
Os estudantes devem retornar as formas completadas à sua escola em Agosto. 
 
Atenciosamente,                                       
 
 
Janice Raymond 
Diretor de Título I 

Autor  Título 
Brett Jan Town Mouse Country Mouse (and others) 
Bunting Eve The Wednesday Surprise 
Burns Marilyn The Greedy Triangle 

Carlson Nancy 
Look Out Kindergarten, Here I Come (and 
others) 

Crews Donald Ten Black Dots 
Curtis Jamie Lee It’s Hard to Be Five 
Davis Katie Kindergarten Rocks 
Julia Donaldson The Snail and the Whale (and others) 
Fox Mem Koala Lou (and others) 
Freymann Saxton Food For Thought 
Hoberman Maryann The Seven Silly Eaters 
Hutchins Pat The Doorbell Rang 
Joyce William George Shrinks 
Kates Bobbi Jane We’re Different, We’re the Same 
Krensky Stephen My Teacher's Secret Life 
Kroll Virginia On the Way to Kindergarten 
Lionni Leo A Color of His Own 
Matheson Christie Tap the Magic Tree 
McGhee Alison Countdown to Kindergarten 
McPhail David Mole Music /The Teddy Bear 
McKee David Elmer 
Meddaugh Susan Martha Speaks (and others) 
Mitton Tony Roaring Rockets 
Munsch Robert The Paper Bag Princess 
Parr Todd It’s Okay To Be Different/The Peace Book 
Rockwell Anne Welcome to Kindergarten 
Rosen Michael We're Going On a Bear Hunt 
Seuss Dr. Horton Hears a Who (and others) 
Sierra Judy Counting Crocodiles 

Slate Joseph 
Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten 
(and others) 

Steinberg DJ Kindergarten, Here I Come! 
Steig William Sylvester and the Magic Pebble 
Thomas Jan Rhyming Dust Bunnies 
Wells Rosemary Bunny Money (and others) 
Whybrow Ian Harry and the Bucketful of Dinosaurs 
Willems Mo The Pigeon Needs a Bath (and others) 
Wing Natasha The Night Before Kindergarten 



 
 

 
 
 
Dicas de Leitura de Verão Para a Família  

 
• IMPORTANTE: Crianças podem perder tanto 

quanto a metade do nível da série durante o 
verão. Entre o jardim de infância até a 5ª série, 
não ler durante o verão resulta na perda de até 
3 níveis da série do crescimento em leitura. A 
única maneira de combater a perda em leitura 
no verão é ler muito durante o verão. Faça 
planos para ler para a sua criança ou com sua 
criança todos os dias por 20-30 minutos.  

 
• Ler em voz alta para sua criança conta como leitura. Então, se a sua 

criança ainda não está lendo ou está relutante em ler por conta 
própria, leia para eles.  

 
• Fale a respeito do que você está lendo. Dê a sua opinião a respeito 

dos eventos no livro e pergunte o que a sua criança pensa.   
 

• A melhor maneira para aprender novas palavras é através da leitura. 
Procure palavras que talvez a sua criança não conhece enquanto 
você lê. Fale a respeito do que elas significam. Tente usar algumas 
dessas palavras mais tarde com a sua criança.  

 
• Leve livros com você em qualquer lugar que você for. Mantenha 

livros no carro para viagens durante o dia. Ao sair de casa para 
qualquer necessidade do dia-a-dia, leve alguns livros para falar 
sobre eles no caminho. Leia na praia ou no parque. 
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Images are copyrighted. Contact the CSLP at info@cslpreads.org for more information.  
‘Bibliotecas Rock!’ is sponsored by your local library, the Massachusetts Library System, the 
Boston Bruins, and the Massachusetts Board of Library Commissioners. 

 

 

Todos os estudantes iniciando as séries do kindergarten à 
5 série devem ler pelo menos 20-30 minutos todos os dias.   
Todos os alunos devem girar na leitura de um calendário e 
uma leitura de resposta quando a escola começa em 
agosto. 
 
Precisa de formas: visite o website das Escolas Públicas 
de malden: 
www.maldenps.org/academics/summer-reading. 
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