
Translation and Interpretation Center (12/2022)   20 in 20 Family Letter (Portuguese) 

 

 

 

Prezadas famílias, 

 

A leitura é a fundação da aprendizagem vitalícia, e a alfabetização pode abrir portas que 

ajudam nossos alunos a prosperar.  

 

Para promover a alfabetização e ajudar os alunos a expandir suas competências em 

alfabetização, o Distrito Escolar da Filadélfia tem o prazer de anunciar a “20 in 20 Reading 

Initiative” (Iniciativa de Leitura 20 em 20).  Por meio desta nova iniciativa, incentivamos alunos 

da terceira série a ler 20 livros em 20 semanas, até 24 de abril de 2023.  

 

Cada aluno receberá 10 livros de alto interesse e culturalmente relevantes para a criação de 

bibliotecas domésticas pessoais, para aumentarem seu prazer com a leitura, cultivarem suas 

competências de alfabetização e expandirem suas reflexões sobre si mesmos e sobre o mundo 

ao seu redor. Gostaríamos que os alunos registrassem seu progresso até 24 de abril de 2023. 

Aqueles que concluírem com sucesso a Iniciativa de Leitura 20 em 20 receberão um incentivo 

por seu trabalho esforçado. 

 

Incentivamos sua participação nesta iniciativa e a ajudar no desenvolvimento da capacidade de 

leitura, compreensão e alfabetização de seus filhos.  

 

Veja algumas dicas e orientações para melhorar essas experiências em casa: 

Leiam juntos:  
● Ao fazerem isso, você e seu filho ou filha devem se revezar na leitura de trechos de um 

livro. Ao lerem, peça para ele ou ela fazer conexões com a história, fazendo perguntas 
como: 

○ Por que você escolheu este livro?  
○ Como os títulos ajudam na localização de informações? 
○ Como você sabe se o que está dizendo sobre o livro está correto? 
○ Como o autor apresenta as informações? 

 
Antes - Durante - Após a leitura 

● Faça perguntas antes, durante e depois de lerem em voz alta. Isso pode ajudar seu filho 
ou filha a focar a atenção nas ideias da história. Antes de lerem, observem a capa do 
livro e falem sobre o que acham que acontecerá na história. Durante a leitura, pergunte 
sobre dúvidas que ele ou ela tem sobre a história. Após a leitura, falem sobre o que 
aconteceu.  Peça para seu filho ou filha resumir e relacionar a história com algo que já 
conhece ou já viveu. 
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Estudantes de inglês: 
● Se você utiliza outro idioma em casa, fale e leia para seu filho ou filha nesse idioma. Isto 

pode ajuda a ampliar seu vocabulário e a fazer conexões na escola. Também pode 
aumentar a curiosidade e a disposição para aprender na escola. Oportunidades de 
aprendizagem no idioma falado em casa ajudarão na alfabetização em inglês. 

 

Além dessas dicas, aqui estão oportunidades adicionais de leitura e programas: 

● Comunidade digital de leitura: As famílias recebem lembretes que geram conversas 
sobre um livro, jogos relacionados a livros, visitas virtuais de escritores, uma biblioteca 
digital com mais livros para ler e outras atividades em 
http://scholastic.com/phillyreadandgrow 

● Perguntas: Acesse AskTerica@scholastic.org 
● Power Library: este é o portal online para tudo que as bibliotecas da Pensilvânia 

oferecem. Este é o lugar para encontrar acesso contínuo a jornais, revistas, jornais, 
documentos e fotos históricas, bancos de dados on-line e livros digitais. Pesquise sobre 
um tema. Aprenda sobre a história de sua família. Localize um título. Explore opções de 
carreira profissional. Está tudo aqui na POWER Library. 
Link: 
https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home  
 

Para apoiarmos esta iniciativa, compartilharemos leituras em voz alta em nosso site e mídias 

sociais. Também incentivamos você a compartilhar fotos conosco! Envie fotos de seus filhos 

com os livros e/ou lendo para academicprojects@philasd.org. Essas fotos poderão ser usadas 

nas plataformas de mídias sociais do distrito. 

 

Agradecemos seu apoio e participação nas experiências de leitura de seu filho ou filha em 

casa. Apoiar esta iniciativa pode desenvolver a capacidade de leitura, competências no idioma 

e instilar o amor pela leitura em seu filho ou filha. 

 

Se você tiver perguntas adicionais, envie e-mail para academicprojects@philasd.org. 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Apoios Acadêmicos 

 

https://improvingliteracy.org/glossary/vocabulary
http://scholastic.com/phillyreadandgrow
https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home

