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Queridas famílias da Dr. Phillips, 

 

Leitura é um grande foco da escola em todos as séries. Para apoiar a alfabetização, os alunos utilizam o iReady 

semanalmente em leitura e matemática. Além do iReady, os alunos são incentivados a lerem pelo menos 20 

minutos por noite durante a semana e fazer testes de AR (AR Quiz) apos a leitura.  

 

Objetivos iReady 
 Os alunos precisam fazer 45 minutos de iReady por semana, de leitura e matemática durante o periodo 

de aula. 

 No final da semana, revise o progresso do seu aluno fazendo com que ele faça login no iReady através 

do Launchpad (Launchpad.ocps.net). Uma vez logado, os alunos clicam no assunto ("Leitura") e depois 

clicam em "Meu progresso". Caso seu aluno ainda não completou os 45 minutos, peça que complete os 

minutos restantes. Não é recomendado que os alunos passem de 60 minutos por semana. Os minutos do 

iReady começam sempre no domingo à noite. 

 

Accelerated Reader (AR) 
 Os alunos são incentivados a ler de um a dois livros AR por semana e fazer o teste de AR. Todos os 

livros disponiveis na biblioteca da escola sao AR. A biblioteca local tambem tem livros AR. Os testes de 

AR devem ser feitos durante o horário de aula ou antes e depois da escola no media center. 

 

 Os livros que você tem em casa podem ser AR. Basta visitar arbookfind.com para verificar se o livro é 

AR e revisar o nível dele.  

 No centro de mídia (biblioteca), há a parede Subindo com AR. À medida que os alunos ganham pontos, 

sua foto é movida ao longo da parede. Todo mês, eles recebem prêmios pelo total de pontos. 

 Millionaires Book Club – Os alunos ganham pontos AR como incentivo a leitura. Para conseguir pontos, 

os alunos devem ter 80% de acertos em cada teste de AR. Além de pontos, o programa registra a 

quantidade de palavras em cada livro. Os alunos que lerem 1.000.000 de palavras nas séries 3-5 e os que 

lerem 100 livros nas séries s 1 e 2 ganharão seu lugar no Muro da Fama dos Milionários! 

 O PTA está apoiando a AR, patrocinando a loja de AR duas vezes por ano. Os alunos podem utilizer 

seus pontos na loja AR. 

 

Horário do Media Center 
  8h15 às 8h40 na maioria dos dias.  

 15:00 às 15:20 na maioria dos dias. 

 As classes visitam o centro de mídia semanalmente ou quinzenalmente para retirar livros. 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre o centro de mídia ou a AR, entre em contato com a Sra. Finn, nossos 

especialistas em mídia. 

 

Obrigado, 

Christine Rogers 

Diretor 

Dr. Phillips Elementary School 

 


