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Prezados Pais e Guardiões,
O ano letivo acabou, mas o aprendizado não precisa parar! O verão é o momento perfeito
para ler um novo livro ou reler um velho favorito, para aprender mais sobre algo que
despertou seu interesse ou algo com o qual você se debateu durante o ano letivo. É um
momento para explorar interesses, fazer um novo hobby e visitar pontos de referência e
atrações locais. O verão oferece a melhor oportunidade para os alunos aprenderem mais
sobre as coisas que os interessam, enquanto eles acabam com a perda de aprendizado do
verão.
Qual é a perda de aprendizado de verão? A perda de aprendizado de verão é um fenômeno
infeliz que resulta em um estudante médio perdendo 2 meses de habilidades de leitura e mais
de 2 meses de habilidades matemáticas durante o verão. É a razão pela qual 90% dos
professores relatam ter passado pelo menos 3 semanas re-ensinando lições no início de cada
ano letivo. E é por isso que estou animado para compartilhar com você nossas novas Listas
de Verão para alunos do ensino fundamental e médio!
Qual é a lista de balde de verão? Disponível on-line em www.fallriverschools.org, essas
atividades divertidas, ideais para a família e gratuitas integram matemática, leitura, escrita,
arte, história e condicionamento físico. Mais importante ainda, eles encorajam a família e os
amigos a aproveitarem o tempo juntos em torno da nossa bela cidade, evitando a perda de
aprendizado no verão!
O que você tem que fazer? Cada lista do "Summer Bucket" inclui atividades sugeridas para
interessar e atender às necessidades de todos os alunos. Além das atividades sugeridas, há
três atividades obrigatórias (anotadas com balas vermelhas) a serem preenchidas pelos
alunos e devolvidas aos professores no início do novo ano letivo. Tenha em atenção que o
professor do seu filho pode também requerer trabalho de verão com nível de ensino ou
específico da escola, e este trabalho também deve ser concluído. (Os alunos do GATE da
Middle School concluirão apenas as tarefas atribuídas pelo diretor do programa, mas os
alunos são incentivados a explorar a lista para outras oportunidades de aprendizagem.)
Compartilhe suas experiências! Publique fotos de você mesmo e de outras pessoas que
participam de qualquer uma dessas atividades divertidas! Use a hashtag #FRPSSummerFun.
Com o seu apoio, queremos tornar isso um verão que incentive seu filho a se apaixonar por
aprender e acabar com a perda de aprendizado no verão.
Fique saudável neste verão. Saia, beba muita água e use bastante protetor solar. Desejo a
todos vocês um feliz, seguro e agradável verão de aprendizado!
Cordialmente,
Matthew H. Malone, Ph.D.
Superintendent of Schools
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