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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. Não se 
esqueça de manter seus filhos escrevendo durante o verão também! Incentive seus 
filhos a desenhar e escrever sobre o verão deles. Incluímos algumas idéias abaixo 
para você usar para manter seus filhos lendo, ouvindo e escrevendo neste verão. As 
ideias são divertidas e muito fáceis! 
 

Programa de Leitura do Verão da Biblioteca Pública de Westborough  

 
 
 
 
 
 
 

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 

você poder registrar o nome dos livros que você ler durante o verão. 
As Crianças de todas as idades podem participar para ganhar prêmios muito bons! 

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. 

 
Você estará viajando a maioria do tempo ou o verão inteiro? Nao tem problema! Pegue uma 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. 

 
Procurando sugestões de livros, artigos de leitura? Confira esta lista maravilhosa que 

a Hannah, bibliotecária do Departamento Infantil fez simplesmente para você! 
  http://bit.ly/srlist2018 

 

http://bit.ly/wandoo2018
http://bit.ly/srlist2018


Este folheto foi criado pelas seguintes pessoas, Elizabeth Berry, Coordenadora do ELA do Pré -3a 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. 
 

Recursos da Biblioteca Escolar Disponíveis Durante o Verão 
  Links para todos os recursos abaixo podem ser encontrados no website  

  da Biblioteca das Escolas de Westborough:  

Leia ou ouça centenas de artigos 
de não-ficção. 
Explorar é divertido! 
 

https://www.pebblego.com 
Selecione “Login with Capstone” 
(Preste atenção na hora de digitar o username e password) 
Username: Armstrong 1 
Password: aes123 

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

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

Épico! está oferecendo 
acesso com desconto para 
as famílias durante o 
verão. A conta da criança 
não será conectada à 
conta da escola dele. 
 

Clique no link para obter mais informações:  
https://www.getepic.com/summer-of-reading 
 

*As ofertas acabam no dia  6/12/2018 

Todos os anos a ILA 
(Associação Internacional de 
Literatura) pede os alunos para 
recomendarem e votarem nas 
leituras que eles mais gostaram.  
 
Clique no link abaixo para ver  lista! 
 
Escolhas Infantis K-6: http://bit.ly/ILAK62018 
 

Um podcast para contar histórias 
para as crianças de 3 a 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 a 20 
minutos. 
 

http://bit.ly/circleround2018 

Uma biblioteca digital 
grátis com livros de 
ilustração simples que 
podem ser lidos e 
ouvidos em diferentes 
idiomas. 
 
 
http://www.uniteforliteracy.com/ 

● 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 
 

● Inscreva-se no Summer Reading Tips to Go/ Dicas de Leitura para Levar 
Durante o Verão e receba de 3 a 4 mensagens de texto por semana em 
inglês ou espanhol com idéias para iniciar atividades de leitura, redação e 
ciências simples para você e seu filho fazer durante todo o verão. 
http://www.startwithabook.org/sms 
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