Tarefas de Verão 2021
9ª - 12ª Série
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Leitura de Verão para Ensino Médio
Ao lado do título de cada livro estão os links de acesso eletrônico ao livro ou na versão em áudio (audiobook),
fornecidos pela Biblioteca Pública de Framingham (FPL) acessíveis com o número de sua carteirinha da biblioteca
pública ou da biblioteca da Framingham High School (Aplicativo Sora), acessível com o email escolar do estudante
com o final “@fpsed.org.”

Departamento de Inglês
9ª Série
É exigido que estudantes entrando na 9ª Série leiam no mínimo dois livros.
Estudantes podem ler qualquer dois livros listados abaixo, ou podem escolher um livro difícil que não esteja na lista.
No começo do ano letivo, os estudantes terão de escrever sobre os livros que leram ao longo do verão. Os estudantes
devem trabalhar nas suas habilidades de tomar notas e preparar para discussões e avaliações relacionadas à leitura.
Turtles All the Way Down (Tartarugas Até Embaixo) - John Green│ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
With the Fire on High (Com o Fogo Alto) - Elizabeth Acevedo │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
We Were Liars (Éramos Mentirosos(as)) - E. Lockhart │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Tuesdays with Morrie (Terças com Morrie) - Mitch Albom │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Americanized: Rebel Without a Green Card (Americanizado(a): Rebelde Sem Green Card) - Sara Saedi│e: FPL / Sora
Darius the Great is Not Okay (Darius o Grande Não Está Bem) - Adib Khorram │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
After the Shot Drops (Depois Que o Tiro Cai) - Randy Ribay │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Nimona (Nimona) - Noelle Stevenson │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Ballad of Songbirds and Snakes (A Balada dos Pássaros Caronos e Cobras) - Suzanne Collins│e: FPL / Sora ~ áudio:
FPL / Sora

The Boy in the Black Suit (O Menino de Terno Preto) - Jason Reynolds │e: FPL / Sora

~ áudio: FPL / Sora

10ª Série
É exigido que estudantes entrando na 10ª Série leiam no mínimo dois livros.
Estudantes podem ler qualquer dois livros listados abaixo, ou podem escolher um livro difícil que não esteja na lista.
No começo do ano letivo, os estudantes terão de escrever sobre os livros que leram ao longo do verão. Os estudantes
devem trabalhar nas suas habilidades de tomar notas e preparar para discussões e avaliações relacionadas à leitura.
A autora Nic Stone fará uma visita virtual com os alunos da 11ª Série da FHS em Outubro de 2021. Nós
incentivamos que estudantes considerem a leitura de Dear Justyce (Querido Justyce) para que possam ativamente
participar na conversa com a Ms. Stone neste outuno. Dear Martin (Querido Martin), o livro que acompanha o livro
Dear Justyce (Querido Justyce) foi selecionado como o livro da Biblioteca Pública de Framingham para o programa
“Framingham Reads Together” deste verão.
Dear Martin (Querido Martin) - Nic Stone │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Hope Nation (País da Esperança) - diversos autores, editado por Rose Brock │ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora

~ áudio:

Sora

Picture Us in the Light (Imagine A Gente na Luz) - Kelly Loy Gilbert │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Eleanor and Park (Eleanor e Park) - Rainbow Rowell │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass (Yaqui Delgado Quer Te Pegar na Porrada) - Meg Medina │ e: FPL / Sora
Hey, Kiddo (Ei, Criança) - Jarrett Krosoczka │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Throne of Glass (Trono de Vidro) - Sarah Maas │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL
Displacement (Deslocados) - Kiku Hughes │ e: FPL / Sora
Jackpot (Em Cheio) - Nic Stone │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Ginny Moon - Benjamin Ludwig │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
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11ª Série
É exigido que estudantes entrando na 11ª Série leiam no mínimo dois livros.
Estudantes podem ler qualquer dois livros listados abaixo, ou podem escolher um livro difícil que não esteja na lista.
No começo do ano letivo, os estudantes terão de escrever sobre os livros que leram ao longo do verão. Os estudantes
devem trabalhar nas suas habilidades de tomar notas e preparar para discussões e avaliações relacionadas à leitura.
A autora Nic Stone fará uma visita virtual com os alunos da 11ª Série da FHS em Outubro de 2021. Nós
incentivamos que estudantes considerem a leitura de Dear Justyce (Querido Justyce) para que possam ativamente
participar na conversa com a Ms. Stone neste outuno. Dear Martin (Querido Martin), o livro que acompanha o livro
Dear Justyce (Querido Justyce) foi selecionado como o livro da Biblioteca Pública de Framingham para o programa
“Framingham Reads Together” deste verão.
Dear Justyce (Querido Justyce) - Nic Stone │ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Six of Crows (Seis de Urubo) - Leigh Bardugo │ e: FPL / Sora
Frankly in Love (Francamente Apaixonado(a)) - David Yoon │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
I’ll Give You the Sun (Te Darei o Sol) - Jandy Nelson │ee: FPL / Sora
Kindred (Semelhantes, adaptação gráfica) - Octavia Butler/Duffy │e: FPL / Sora
One of Us is Lying (Um de Nós Está Mentindo) - Karen McManus │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Far From the Tree (Longe da Árvore) - Robin Benway │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
The Book of Unknown Americans (O Livro de Americanos Desconhecidos) - Christina Henriquez│e: FPL / Sora

~

áudio: FPL / Sora

Dread Nation (Nação da Pavor) - Justina Ireland │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
The Porcupine of Truth (A Verdade do Porco-Espinho) - Bill Konigsberg │e: FPL / Sora
*On Writing (Sobre Escrever) - Stephen King │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
(*obrigatório para Inglês AP / AP English Lang.)

12ª Série
É exigido que estudantes entrando na 12ª Série leiam no mínimo dois livros. Estudantes podem ler qualquer dois
livros listados abaixo, ou podem escolher um livro difícil que não esteja na lista. No começo do ano letivo, os
estudantes terão de escrever sobre os livros que leram ao longo do verão. Os estudantes devem trabalhar nas suas
habilidades de tomar notas e preparar para discussões e avaliações relacionadas à leitura.
Inexplicable Logic of My Life (A Lógica Inexplicável da Minha Vida) - Benjamin Alire Saenz │eBook/eLivro/eLibro:
FPL / Sora ~
áudio: FPL / Sora

The Best We Could Do (O Melhor Que Pudemos Fazer) - Thi Bui │ e: FPL / Sora
The Grief Keeper (O Guardador de Mágoas) - Alexandra Villasante │e: Sora ~ áudio: FPL / Sora
Educated (Educado) - Tara Westover │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Between the World and Me (Entre Eu e o Mundo) - Ta-Nehisi Coates │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
They Both Die at the End (Os Dois Morrem no Fim) - Adam Silvera │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Scythe (Foice) - Neal Shusterman │ e: FPL / Sora ~ áudio: FPL
On the Come Up (Subindo) - Angie Thomas │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
The Turn of the Key (A Volta da Chave) - Ruth Ware │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
*On Writing (Sobre Escrever) - Stephen King │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
(*obrigatório para Inglês AP / AP English Lang.)
**Americanah - Chimamanda Adichie e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
(**obrigatório para Literatura AP / AP English Lit.)
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Departamento de História
Leitura de verão é desenhada cuidadosamente para que uma experiência de aprendizado compartilhada ocorra e para
dar alguns parâmetros daquilo que o estudante irá encontrar no início do próximo ano letivo. Muitas aulas listadas
abaixo contém não só a leitura obrigatória, mas também uma tarefa obrigatória. Todas as tarefas de verão estão
disponíveis nos links abaixo. Estudantes que precisarem de cópias físicas da tarefa de verão ou uma cópia do
livro devem entrar em contato com a secretaria (main office).
US History (História dos EUA) I Honors
Stamped: Racism, Antiracism, and You: A Remix (Estampado: Racismo, antirracismo, e você: um remix) - Ibram X
Kendi e Jason Reynolds
e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora

Summer Assignment
US History (História dos EUA) I AP
Stamped: Racism, Antiracism, and You: A Remix (Estampado: Racismo, antirracismo, e você: um remix) -Ibram X
Kendi e Jason Reynolds
e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora

Tarefa de Verão
US History (História dos EUA) II Honors
Escolha de leitura de um dos títulos abaixo:
Code Girls (Meninas do Código) por Liza Mundy
Autobiography of Malcolm X (Autobiografia de Malcolm X) por Malcolm X
If I Die in a Combat Zone: Box Me Up and Ship Me Home (Se Eu Morrer Em Uma Zona de Combate: Me Coloque
Numa Caixa e Me Mande Para Casa) por Tim O’Brien
Tarefa de Verão

US History (História dos EUA) II AP
Tarefa de Verão
AP Government (Governo)
Tarefa de Verão Sobre Atualidades
AP Psychology (Psicologia)
Leia o prológo e Capítulo 1 de Psychology (Psicologia) - David Myers
Leia Opening Skinner’s Box (Abrindo a Caixa de Skinner) - Lauren Slater
eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ áudio: Sora

Tarefa de Verão
AP European History (História Européia)
Leia o capítulo no livro, Western Civilization (since 1300) (Civilização Ocidental desde 1300) por Jackson
Spielvogel, sobre a Idade Média (capítulo 11). Faça anotações e complete o guia de leitura. Instruções detalhadas, o
guia de leitura e uma cópia do capítulo do livro estão disponíveis no arquivo da tarefa de verão.
Tarefa de Verão
História da Arte (AP)
Desafio de Verão de História da Arte 2021 (Opcional)
Tarefa de Verão
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Departamento de Matemática
Os cursos listados tem uma tarefa de verão; todas as tarefas de verão estão listadas. Todos os estudantes (inclusive
alunos da 8ª série) receberão as tarefas eletronicamente antes do final do ano letivo.
Geometry (Geometria) Honors
Algebra 2 Honors
Algebra 2 ACP
Precalculus Honors
AP Calculus BC
AP Computer Science (Ciência da Computação)
AP Calculus AB

Departamento de Ciências
Tarefas de verão são providenciadas por Química (AP) e Ciências Ambientais (AP). Estas tarefas serão enviadas por
email para estudantes que estão matriculados nestas aulas para o próximo ano letivo. Caso os estudantes precisem
acessar as tarefas durante o verão, por favor, entre em contato com o Chefe de Departamento de Ciências, Matthew
Corcoran, através do email mcorcoran@framingham.k12.ma.us.
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Programa Bilíngue Two-Way
En español

Estudantes participando no programa Two-Way (requerimentos das aulas AP
estão abaixo) devem ler um livro em espanhol no verão. No entanto, quanto
mais você ler em espanhol, melhor o seu espanhol vai ficar. Lembre-se que
livros te levam a lugares e trabalham sua imaginação, então, divirta-se! Veja
abaixo alguns recursos para que possa acessar livros em espanhol e escolha
um livro de dificuldade adequada para curtir.
1.

Coleção Digital de Livros Eletrônicos do Commonwealth. Todos os estudantes da FHS
podem acessar livros ao se cadastrarem no aplicativo Sora com seu email da FHS com o
final (@fpsed.org) e sua senha.
2. Framingham Public Library para livros eletrônicos e em áudio (audiobooks) em espanhol.
No começo do ano letivo, estudantes vão discutir e escrever sobre os livros que leram no verão. Para
preparar para discussão, por favor, complete esta folha de atividade de “uma página”. Veja aqui a lista de
requerimentos para esta atividade de uma página. Tem uma folha de atividade já pré-estruturada que você
pode usar ou você pode ser criativo(a) e preencher sua folha da maneira que quiser.
Espanhol (AP) Idioma e Cultura #182:
A professora irá providenciar um pacote de tarefas para serem feitas no verão. Favor entrar em contato
com a Mrs. Carroll.
Literatura Contemporânea Avançada #187:
A professora irá providenciar um pacote de tarefas para serem feitas no verão. Favor entrar em contato
com a Mrs.Caracuel.
Espanhol (AP) Literatura e Cultura #192
A professora irá providenciar um pacote de tarefas para serem feitas no verão. Favor entrar em contato
com a Mrs.Caracuel.
Departamento de Inglês Como Segunda Língua
É exigido que estudantes participando no
programa ESL da Framingham High School
leiam um livro ao longo do verão; no entanto,
incentivamos que estudantes leiam diversos
livros e completem as atividades online de
leitura listadas abaixo para que possam curtir,
para que possam desenvolver habilidades
mentais e para que possam melhorar suas
habilidades de leitura.
os livro(s) que leram no verão.

No início do ano letivo, estudantes irão discutir

Para que possa se preparar para esta discussão, por favor, prepare esta folha de atividade de
"uma página".

6
Aqui neste link você poderá acessar uma aplicação dos componentes e de como completar os
requerimentos para a folha de atividade de "uma página" em inglês, espanhol e português.
Tem uma folha de atividade já pré-estruturada que você pode usar ou você pode ser criativo(a)
e preencher sua folha da maneira que quiser. Esta folha de atividade de uma página pode
incluir desenhos, imagens, palavras ou frases relacionadas ao livro que você leu ao longo do
verão.
Veja abaixo exemplos de folhas de atividade que não usaram o padrão pré-estabelecido,
mas que contém os mesmos elementos que são esperados:

Estudantes participando em aulas
ESL 1:

Por favor escolha 1
livro para ler como leitura de verão e complete a folha de
atividade de uma página. O livro pode ser em qualquer idioma!
Veja aqui a lista de livros disponíveis na Biblioteca Pública de Framingham que você pode
escolher em espanhol e português.
Livros que você pode escolher que estão em inglês são:
Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe (Dante e Aristóteles Descobrem o
Segredo do Universo)
Aristóteles é um adolescente muito raivoso com um irmão que está na prisão.
Dante é um sabe-tudo que tem uma forma única de enxergar o mundo.
Quando os dois se conhecem na piscina, eles parecem não ter nada em
comum. Mas, quando estes meninos solitários passam mais tempo juntos,
eles descobrem que eles compartilham uma amizade especial—do tipo que
muda a vida e dura para uma vida toda. E é através desta amizade que Ari e
Dante vão aprender as verdades mais importantes sobre si próprios e sobre
o tipo de pessoas que querem ser.
The Lizard in the Sun (O Lagarto no Sol)
Uma vez, muito, muito, mais muito tempo atrás, o sol desapareceu do céu.
Tudo ficou escuro por muitos dias. Todos os animais foram procurar o sol nos
rios, lagos, pastagens e florestas, mas o sol não podia ser encontrado. Pouco
a pouco, todos os animais desistiram, exceto uma lagarta cheia de fé.
Finalmente, um dia, ela encontrou uma pedra estranha e brilhosa e descobriu
que o sol estava dormindo. Mas ninguém conseguia convencer o sol de
acordar. Então, o emperador organizou um grande banquete, com os
melhores bailarinos e músicos, para que o sol acordasse e nunca mais
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voltasse a dormir. Desde aquele dia, todos os largados amam deitar no sol, para lembrar o
dia em que um deles trouxe luz e calor de volta pro mundo.
Todos os estudantes da FHS podem acessar a seleção de livros digitais da Commonwealth
através do aplicativo Sora onde podem se cadastrar com o email da FHS terminando em
“@fpsed.org” e senha. Estudantes também podem acessar títulos eletrônicos e livros em
áudio (audiobook) através da Framingham Public Library.

Para continuar treinando
a leitura, escrita, fala e compreensão em inglês,
veja abaixo alguns recursos que você pode acessar de casa:
●
●

●

Dave’s ESL Cafe - Você pode encontrar verbos ‘phrasal verbs’, como “hang up” ou
“get out”, provinhas, dica do dia, etc.
Linguistic Differences- Este site explica a diferença entre o inglês e outros idiomas,
inclusive informação sobre quais sons do inglês que não existem em outras línguas,
estruturas gramaticais que são difíceis para aprendizes do inglês com diferentes
línguas nativas, etc.
http://elllps.squarespace.com/ Este site é da Escola de Educação da
Universidade Purdue te dá a oportunidade de treinar suas habilidades de
leitura, escrita, compreensão e fala. .

Alunos que vão entrar em ESL 2 e ESL 3
Por favor, escolha um livro para ler no verão. Complete a atividade de uma página sobre o
livro que escolheu. Você pode escolher qualquer livro.
Documento que você precisa completar
Todos os estudantes da FHS podem acessar a seleção de livros digitais da
Commonwealth através do aplicativo Sora onde podem se cadastrar com o email da
FHS terminando em “@fpsed.org” e senha. Estudantes também podem acessar títulos
eletrônicos e livros em áudio (audiobook) através da Framingham Public Library.
Abaixo estão alguns títulos sugeridos que estão disponíveis como livros eletrônicos e que
você poderá gostar de ler! O primeiro livro da lista tem uma opção de áudio que você pode
usar para ouvir a história enquanto lê o livro.
How Tia Lola Came to Stay (Como a Tia Lola Acabou Ficando de Vez) by Julia Alvarez - │
eBook/eLivro/eLibro: FPL ~ áudio: FPL
The Fault in Our Stars (A Culpa É Das Estrelas) by John Green │ eBook/eLivro/eLibro: FPL /
Sora ~ áudio: Sora
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Além de ler livros, para continuar treinando a leitura, escrita, fala e compreensão em inglês,
veja abaixo alguns recursos que você pode acessar de casa:
●
●

Dave’s ESL Cafe - Você pode encontrar verbos ‘phrasal verbs’, como “hang up” ou
“get out”, provinhas, dica do dia, etc.
http://elllps.squarespace.com/ Este site é da Escola de Educação da
Universidade Purdue te dá a oportunidade de treinar suas habilidades de
leitura, escrita, compreensão e fala.

Departamento de Artes Finas e Performáticas
Artes Plásticas (Studio Art AP)
Letters to a Young Poet (Cartas Para Um(a) Jovem Poeta) - Rainer Maria Rilke │eBook/eLivro/eLibro: FPL
Novos estudantes que se registrarem no verão devem entrar em contato com o Mr. Brindley através do email
cbrindley@framingham.k12.ma.us para obter uma cópia do pacote de atividades de verão.

Teoria Musical (Honors/AP)
Tarefas de Verão
Novos estudantes que se registrarem no verão devem entrar em contato com o Mr. Brindley através do email
cbrindley@framingham.k12.ma.us

Aula de Teatro Avançada (Honors)
Trifles (Bagatela) - Susan Glaspell │eBook/eLivro/eLibro: FPL ~ áudio: FPL / Sora
Agnes of God (Agnes de Deus) - John Pielmeier │ áudio: FPL / Sora
Art - (Arte) Yasmina Reza │ áudio: FPL / Sora
Dancing at Lughnasa (Dançando na Lughnasa) - Brian Friel
Angels in America (Part 1 & 2) (Anjos na América, Partes 1 & 2) - Tony Kushner │e: FPL / Sora ~ áudio: FPL / Sora
Novos estudantes que se registrarem no verão devem entrar em contato com o Mr. Brindley através do email
cbrindley@framingham.k12.ma.us

Línguas Estrangeiras
Idioma e Cultura Francesa (AP)
Tarefa de Verão para Idioma e Cultura Francesa (AP)
Idioma e Cultura Espanhola (AP)
Tarefa de Verão para Idioma e Cultura Espanhola (AP)
Idioma e Cultura Chinesa (AP)
Tarefa de Verão para Chinês
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