Newark Board of Education
Office of Early Childhood
Apresenta com orgulho
O Desafio
de Leitura das Férias
Da Pré-Escola de Newark
Ano Letivo 2020- 2021
Para ganhar, leia 20 minutos por dia de
24 de dezembro de 2020
até 3 de janeiro de 2021
●Publique fotografias e vídeos do seu filho lendo e
identifique-nos! Instagram: #newarkprekreads. A
fotografia ou o vídeo com mais “likes” receberá um prémio
especial!
●Complete os diários de leitura “Reading Logs” e envie-os até
ao dia 3 de janeiro de 2021. O aluno e a escola com mais
horas no diário de leitura ganharão um prémio.
●Contacte o seu programa local de educação Pré-Escolar para
mais informações, ou envie um e-mail: sliza@nps.k12.nj.us
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Os alunos devem ler ou ouvir a ler, durante 20 minutos ou mais, por dia. As
famílias registam no diário de leitura o título do livro e os minutos de leitura.
●

O diário pode ser preenchido eletronicamente ou em papel. A escola /
centro vencedor será aquele com MAIS MINUTOS DE LEITURA POR
CRIANÇA DO PRÉ-ESCOLAR INSCRITO.

●

Crédito / bónus extra: as famílias devem publicar vídeos e fotos de
alunos a ler e devem marcar o Office of Early Childhood, no Instagram
@NewarkPrek usando a hashtag #NewarkPreKReads. A publicação
com mais “likes” receberá um grande prémio. Haverá também prémios
para os vencedores dos 2º e 3º premiados.

●

A escola com a maior média de minutos lidos por criança inscrita,
receberá um saco cheio de materiais escolares, artes e artesanato. para
cada professor da escola premiada. O local vencedor do ano letivo de
2019-2020 foi Rainbowland Learning Center II.

●

As famílias devem enviar os diários de leitura para a escola de
seus filhos, até 3 de janeiro de 2021.

