
Copy of fish in a tree letter to BUES families_PORTUGUESE 
 
Bom dia famílias, 

 

Ótimas notícias! Nosso livro da leitura comunitária chegou!  No início desta semana enviei um 

panfleto para as famílias anunciando nossa futura leitura comunitária do livro - Fish in a Tree (Peixe 

fora d’água). Este livro será usado para apoiar nosso plano de aprendizagem à distância na área de 

língua inglesa pelo restante deste ano letivo. Além disso, utilizaremos esse livro para prover suporte 

ao nosso programa de leitura de verão. O livro Fish in a Tree (Peixe for a d’água) foi selecionado 

como nossa leitura comunitária devido a mensagem marcante do livro a respeito do tema de 

mentalidade de crescimento, alinhada com nosso currículo de aprendizagem social e emocional e 

personagens bem próximos da realidade em que os estudantes poderão se identificar. Estamos 

empolgados para embarcar nessa missão a sua parceria! 

 

Todos os alunos receberão uma cópia do livro Fish in a Tree (Peixe fora d’água). Também iremos 

distribuir um conjunto de materiais escolares para cada aluno (a) que possa ser de muita utilidade – 

iremos disponibilizar a todos os alunos esses recursos junto com uma cópia desse livro. 

 

Estamos muito empolgados a respeito de todas as oportunidades que essa leitura comunitária 

disponibilizará para nossos alunos - conexões com a aprendizagem, conexões com colegas de 

turma, passarão menos tempo gasto em frente a dispositivos eletrônicos, e com mais importância, 

uma experiência em comum entre todos os estudantes e famílias do Kindergarten ao 5º ano. 

Informações adicionais serão enviadas em breve para compartilhar a variedade de suportes e 

recursos que foram desenvolvidos em conjunto com a leitura comunitária.  

 

Na escola BUES, distribuiremos os livros e os materiais escolares para as famílias buscá-los na 

escola na Segunda-feira, 18 de maio e na Terça-feira, 19 de maio. Os horários de busca são das 9-

11 da manhã e 12 -2 da tarde. A distribuição será em frente a garagem da escola. Haverão posters 

indicando onde vocês devem ir.   

 

Se você tiver crianças estudando em uma das escolas de K-3º ano, você poderá buscar seus 

materiais em uma visita só na Segunda-feira na escola BUES. Somente teremos os livros dos 

alunos do 4º e 5º anos na Terça-feira.   

 

O link abaixo dispõe um vídeo que nossos líderes e funcionários do distrito gravaram para 
demonstrar algumas informações adicionais em relação a leitura comunitária: 
https://youtu.be/2RTXbSxBEv0 
 

Enquanto isso, em caso de dúvidas em relação a nossa leitura comunitária por favor não hesite 

para entrar em contato comigo. 

 

Atenciosamente, 

Senhor Wojkowski 

https://youtu.be/2RTXbSxBEv0

