
CESSÃO DE LEITURA DE VERÃO HCMS 2022 
 

A pesquisa mostrou que a leitura durante o verão não é apenas 
fundamental na construção de habilidades de leitura, mas também na 
manutenção dos ganhos no desempenho do ano letivo anterior. Por 

esta razão, a leitura é obrigatória durante o verão no HCMS. 

 

 
 

 

Você é obrigado a ler DOIS livros de sua escolha 

Para ser considerado um livro, ele precisa ter mais de 150 páginas. 

• Cada 150 páginas conta como mais um livro. 

o Ex. 300+ = 2 livros, 450+ = 3 livros, etc. 

• Se estiver abaixo das páginas obrigatórias, leia mais de dois livros 
para igualar as páginas obrigatórias. 

• Romances gráficos e mangás são permitidos. 

Precisa de algum esclarecimento sobre a leitura de verão? Por favor, sinta-se à 
vontade para entrar em contato com nossa bibliotecária, Ms. Kellee Moye pelo e-
mail Kellee.Moye@ocps.net ou no Instagram @mrsmoyereads (Por favor, saiba 

que o tempo de resposta do e-mail dela será atrasado devido às férias de verão.) 
 

Informação: 
 

● Você completara atividades em sua aula de ingles sobre os livros que voce leu no 
verão quando voltarmos para a escola. A tarefa será feita durante o horário de aula e 

será concluída em algum momento durante o mês de agosto. 
○ Assim que as aulas começarem, o foco será no requisito de leitura independente de 2 
livros por nove semanas para sua aula de ingles; a leitura de verão deve ser concluída 

durante o verão. 
○ É recomendável que você faça anotações enquanto lê seus livros para ajudar a reter 

informações para as tarefas do início do ano. 
○ Qualquer livro de leitura de verão pode contar para o Programa Eagle Super 

Reader—mais informações sobre o programa serão compartilhadas assim que as aulas 
recomeçarem. 

* * * 

A leitura de verão são dois livros da sua escolha; no entanto, gostaríamos de 
compartilhar algumas recomendações: 

 
  

A autora Christina Diaz Gonzalez é nossa autora visitante de 2023. Recomendamos a 
leitura de alguns de seus livros em preparação. 

Website: https://christinagonzalez.com/ 

 
Confira a lista 2022-23 SSYRA em www.floridamediaed.org/ssyra.html 

* * * 

Se você precisar de ajuda para escolher um livro, sinta-se à vontade para entrar em 
contato com nossa bibliotecária, Ms. Kellee Moye pelo e-mail Kellee.Moye@ocps.net 

ou no Instagram @mrsmoyereads– ela ADORA dar recomendações de livros! (Por 
favor, saiba que o tempo de resposta do e-mail dela será atrasado por causa das férias 

de verão.) 
 

---> Mais atras 

https://christinagonzalez.com/
http://www.floridamediaed.org/ssyra.html
mailto:Kellee.Moye@ocps.net


 

Visite http://SummerReading.ocps.net net para saber mais sobre o Desafio de Leitura 
de Verão da OCPS! Compartilhe suas experiências de leitura nas mídias sociais usando 
#OCPSReads 

* * * 

Leitura de log no Beanstack -- usaremos os dados do Beanstack para distribuir prêmios 
no início do ano! 

 

Para usar o Beanstack:  

Ou: 

Baixe o aplicativo em seu dispositivo 

Ou: 

Accesse via LaunchPad. 

 

Fomos o TOP MIDDLE SCHOOL para leitura de verao DOIS 
ANOS SEGUIDOS! Vamos conseguir de novo! 

 

As Ferramentas de Pesquisa da Biblioteca, no LaunchPad, têm muitas oportunidades 
diferentes para encontrar eBooks e audiolivros para ler! 

 

Sora tambem tem ebooks e audiobooks disponiveis! (E tambem um aplicativo!) 

 

Os eBooks estão disponíveis através do Destiny Discover do HCMS! 

Além disso, confira todas as nossas coleções para ideias de livros. 

(Os alunos da 6ª série terão acesso ao Destiny Discover do HCMS no final de julho. Até 
lá, você terá acesso ao da sua escola de ensino fundamental.) 

 

O Orange County Virtual Library Card está disponível para todos os alunos da OCPS e 
permite o acesso a milhares de e-books e audiolivros. 

 

http://summerreading.ocps.net/
http://summerreading.ocps.net/

