
ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA A LEITURA DE VERÃO 

Jardim-escola à 1ª Classe 

PARA AMPLIAR A TUA APRENDIZAGEM, SELECIONA DAS ATIVIDADES A SEGUIR 

PARA ACOMPAHAR O QUE LESTE ESTE VERÃO: 

 Usando materiais reciclados, cria uma personagem, cenário e/ou evento 

 Veste uma boneca / animal de pelúcia e faz um boneco ou máscara para 

mostrar a tua personagem favorita 

 Encontra objetos relacionados com o conto que te vão ajudar a re-contar 

a história 

 Usa Legos, blocos, cubos, etc. para representar o cenário 

 Faz um livro com ilustrações das novas palavras que aprendeste na tua 

leitura 

 Desenha um marcador de livros sobre uma história que leste 

 Usando uma caixa de sapatos velhos ou outra caixa, cria uma cena do teu 

livro (diorama) 

 Faz algo relacionado ao teu livro (ex. para o livro Pete the Cat Plays Ball, 

usa um prato de papel branco como uma bola e usa uma fita vermelha, 

marcador ou lápis de cera para fazer as linhas do beisebol) 

 Faz uma pulseira de leitura com uma tira de papel e desenha o começo, o 

meio e o fim do teu livro 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA A LEITURA DE VERÃO 

2ª à 5ª Classe 

PARA AMPLIAR A TUA APRENDIZAGEM, SELECIONA DAS ATIVIDADES A SEGUIR 

PARA ACOMPAHAR O QUE LESTE ESTE VERÃO: 

 Escreve e ilustra um poema ou canção  

 Faz um cartaz (ex. faz um cartaz de um filme) 

 Usando materiais reciclados, cria uma personagem, cenário  e/ou evento 

 Faz um “blog” sobre o que leste 

 Mantem um diário dos teus pensamentos sobre o que leste 

 Escreve uma história ou redação sobre um tema relacionado com a tua 

leitura 

 Desenha um marcador de livros sobre um conto que leste 

 Usando uma caixa de sapatos velhos ou outra caixa, cria uma cena do teu 

livro (diorama) 

 Escreve um novo fim para um livro que leste   

 Cria um jogo para jogar com os teus amigos sobre um livro que leste este 

verão 

 


