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A leitura de verão é necessária na AKFCS por causa dos muitos benefícios que ela traz. Estes
benefícios incluem a melhoria das habilidades de leitura, aumento do desejo de ler, melhora da
autoestima, neutralização da perda de aprendizagem no verão, e melhoria da compreensão e das
habilidades de memória.

Os estudantes deverão completar um projeto com base no texto de nível escolar quando
retornarem à escola no outono. Você pode ler o texto listado para eles, com eles, ou eles podem lê-lo
independentemente.

Entrando no Jardim
de Infância

Dog on a Frog,  , por Kes e Claire Gray
ou
Frog on a Log, por Kes e Claire Gray

Entrando na 1å Série Chrysanthemum, por Kevin Henkes

Entrando na 2å Série When I was Young in the Mountains, por Cynthia Rylant

Entrando na 3å Série Frindle, por Andrew Clements

Além disso, os estudantes são desafiados a ler pelo menos três livros de sua escolha. Ajude-os a
escolher livros que eles estejam entusiasmados com a leitura! Aqui estão algumas dicas sobre como
ajudar seu filho a escolher um livro.

Tente a regra dos cinco dedos
● Peça a seu filho que escolha um livro que ele acha que vai gostar.
● Peça-lhes que leiam a segunda página.
● Peça-lhes que levantem um dedo para cada palavra que não tenham certeza ou não

saibam.
● Se há cinco ou mais palavras que eles não conheciam, você deve considerar a escolha

de um livro mais fácil.
● Você pode tentar isto em algumas páginas só para ter certeza.

OU

Experimente a escolha mais adequada
● Peça que seu filho leia duas ou três páginas de um livro.
● Faça a seu filho as seguintes perguntas:

○ Você acha que este livro vai ser fácil e divertido de ler?
○ Você entende o que você está lendo?
○ Você conhece a maioria das palavras?
○ Quando você lê em voz alta, você pode lê-lo sem problemas?
○ Você acha que o tema é interessante?

● Se a maioria das respostas fosse "sim", este deveria ser um livro apropriado para
seu filho ler independentemente.
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Procurando por algumas sugestões? Ler um livro de uma série é uma ótima maneira de
entusiasmar as crianças com a leitura, aumentar sua fluência e expô-las a padrões por escrito.

Experimente um livro de uma das séries abaixo!

● A-Z Mysteries -Ron Roy
● Amelia Bedelia -Peggy Parish
● Babymouse-Jennifer Holm
● Bad Kitty-Nick Bruel

● Captain Awesome -Stan Kirby
● Clementine-Sarah Pennypacker
● Daisy Dreamer-Holly Anna
● Elephant and Piggie -Mo Willems

● Fly Guy -Tedd Arnold
● Frog and Toad -Arnold Lobel
● Froggy-Jonathan London

● Geronimo Stilton-Elisabetta Dami
● Goosebumps-R.L.Stine

● Heidi Heckelbech-Wanda Coven
● Humphrey books-Betty G. Birney (Série em dois níveis)

● Inspector Flytrap -Tom Angleberger e Cece Bell
● Ivy and Bean-Annie Barrows

● Jada Jones-Kelly Starling Lyons
● Judy Moody-Megan McDonald
● Katie Woo-Fran Manushkin

● Magic Tree House-Mary Pope Osbourne
● Mercy Watson-Kate DiCamillo
● My Weird School -Dan Gutman
● Nate the Great -Nata Sharmat
● Owl Diaries-Rebecca Elliott

● Princess Pink and the Land of Fake-Believe-Noah Z. Jones
● Ready Freddy -Abby Klein

● Sophia Martinez-Jacqueline Jules (Série em dois níveis)
● Stink-Megan McDonald

● Wayside School-Louis Sachar
● Where is… Vários autores
● What Was…Vários autores
● Who Was…Vários autores
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