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Are you intrigued by mysteries, enchanted by fantasy or fascinated by 

historical fiction? Does poetry dance off the pages for you or do tales of 

adventure and survival keep you on the edge of your seat (or bed)? 

 

In your fifth grade class this year, you will be embarking on an exciting 

exploration of literature in Reading Workshop. You will read books from a variety of 

genres including realistic fiction, narrative and expository nonfiction, historical 

fiction, myths & folklore, fantasy and poetry. You will share your thinking with 

partners, in book clubs and in your reader’s notebook. You might even introduce 

new books or authors to our class. I will certainly do that for you. ☺  

 

Reading Workshop provides an ideal opportunity for you to improve your 

comprehension skills, enrich your vocabulary and stretch your knowledge and 

understanding of what you read. I want you to not only love literature (like I do) but to 

take notice of how and why texts look and “read” differently. Why are informational 

texts different from realistic fiction, which is different from poetry? By year’s end, you 

will be amazed at how much better you understand literature and how comfortable 

you are at reading, analyzing, discussing and writing about what you read.  

 

You will do a LOT of reading both at school and at home. That is the only way to 

become a proficient reader across genres, texts and subject areas like math, science 

and even music. Reading logs will track important data to help me know you as a 

reader early in the year. For example, I notice the number of pages you read in a given 

amount of time, the genres you choose & the authors you like. Here is a quote from a 

favorite author!  

 

 

“Never trust anyone who has not brought a book with them.”  

 

Lemony Snicket 
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Você está intrigado com mistérios, encantado com a fantasia ou fascinado pela 

ficção histórica? A poesia dança nas páginas para você ou os contos de aventura e 

sobrevivência mantêm você na beira do seu assento (ou cama)? 

 

Na sua turma da quinta série deste ano, você embarcará em uma excitante 

exploração de literatura na Oficina de Leitura (Reading Workshop). Você lerá livros de 

uma variedade de gêneros, incluindo ficção realista, não-ficção narrativa e expositiva, 

ficção histórica, mitos e folclore, fantasia e poesia. Você compartilhará seu pensamento 

com parceiros, em clubes do livro e no seu caderno do leitor. Você pode até apresentar 

novos livros ou autores para nossa turma. Nos certamente farão isso por você. ☺  

 

A Oficina de Leitura fornece uma oportunidade ideal para você melhorar suas 

habilidades de compreensão, enriquecer seu vocabulário e esticar seu conhecimento e 

compreensão do que você lê. Nos queremos que você não apenas ame literatura 

(como nos), mas tome conhecimento de como e por que os textos parecem e “lêem” de 

forma diferente. Por que os textos informativos são diferentes da ficção realista, o que 

é diferente da poesia? Até o final do ano letivo, você ficará surpreso com o quanto 

melhor você entende a literatura e como você está confortável em ler, analisar, discutir 

e escrever sobre o que você lê.  

 

Você vai fazer muita leitura na escola e em casa. Essa é a única maneira de se 

tornar um leitor proficiente em gêneros, textos e áreas temáticas como matemática, 

ciências e até mesmo música. Os registros de leitura irão rastrear dados importantes 

para que podemos ajudar e conhecê-lo como leitor no início do ano escolar. Por 

exemplo, noto o número de páginas que você lê em um determinado período de tempo, 

os gêneros escolhidos e os autores de que você gosta. Aqui está uma citação de um 

autor favorito! 

 

 

“Nunca confie em alguém que não tenha trazido um livro com eles.”  

 

Lemony Snicket 

 


