
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019
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“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Bem-vindo ao
Summer Reading Challenge

Informação
para as famílias
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Abra um mundo de imaginação e aventura para os seus filhos na 
biblioteca local. Adira ao Summer Reading Challenge deste ano 
e nós ajudaremos os seus filhos a apaixonarem-se pela leitura!

Acerca do Summer Reading Challenge – GRÁTIS na sua  
biblioteca local
O Summer Reading Challenge anual é realizado pelas bibliotecas e incentiva as 
crianças dos 4 aos 11 anos a ler por prazer durante as férias de verão, uma altura 
em que as crianças podem perder confiança e competências de leitura durante as 
longas férias. Há um tema diferente todos os anos e quer o seu filho seja um leitor 
insaciável ou esteja apenas a começar, o Challenge irá dar-lhe asas à imaginação.

Os estudos mostram que a participação dá às crianças um verdadeiro sentimento 
de realização e dizem-nos muitos professores que as crianças que participam 
voltam para a escola com uma nova confiança e entusiasmo pela leitura.

Visite o sítio Web, ativo o ano inteiro, para ver concursos e o fantástico  
Classificador de Livros 
www.summerreadingchallenge.org.uk

Tempo para a família
O Challenge é uma ótima 
oportunidade para partilhar e falar de 
livros em família. Leia você mesmo/a! 
Não se sinta culpado/a por se sentar  
a ler um livro ou um jornal em 
qualquer língua – está a dar um bom 
exemplo que as crianças irão copiar!

“Fez-me sentir 

mais confiante porque 

li tantos livros 

maiores que os que eu 

tinha lido antes. 

Agora gosto muito 

de ler!”
Criança

Como funciona
É totalmente grátis e o seu filho precisa apenas de se inscrever na 
biblioteca, onde lhe será dada uma pasta de colecionador para  
anotar a sua jornada pelo Summer Reading Challenge. Não é  
trabalho de casa nem nenhum concurso, é um desafio pessoal  
com os autocolantes e os incentivos que apelam para o instinto de 
colecionar das crianças!

A atender às necessidades de todas as crianças
Se o seu filho acha difíceis os livros impressos ou é portador  
de deficiência visual, há alternativas:

O serviço gratuito de biblioteca do RNIB (que  
abrange Braille, letra gigante e livros áudio) pode ser  
usado para empréstimo de livros para o Summer  
Reading Challenge e durante todo o ano. As bibliotecas  
podem ajudar nisto.

 “É uma ótima
forma de incentivar as crianças a ler
durante as férias

de verão.” 
Mãe

Explore a sua biblioteca 
Enquanto os seus filhos estão na 
biblioteca, tem uma ótima oportunidade 
para descobrir o que há para adultos, 
desde grupos de leitura e apoio à 
literacia, até artes manuais e utilização 
gratuita de computadores. A biblioteca é 
sua, deixe-nos ajudá-lo/a a aproveitá-la!
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As crianças, dos 4 aos 11 anos, inscrevem-se na biblioteca local. 
Muitas bibliotecas têm também uma atividade pré-escolar para as  
crianças mais pequenas.

As crianças leem pelo menos 6 livros da biblioteca à sua  
escolha durante o verão e colecionam incentivos à medida que 
vão lendo. Há pessoal e jovens voluntários prontos para ajudar!

As crianças que completam o 
Challenge recebem um certificado 
e/ou uma medalha.

No summerreadingchallenge.org.uk as crianças 
podem usar o Classificador de Livros para  
partilhar e obter recomendações de livros.
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