
 

 

ESCOLA INTERMÉDIA KEITH  

Tarefa de Leitura de Verão  

(Alunos que vão começar a 6ª Classe em Setembro de 2017) 

 

Por favor escolhe um dos seguintes livros para ler este Verão e segue as 

instruções abaixo:  
 
Autor Título 

Abbot, Tony Firegirl (Ficção) ** 

Bell, Cece El Deafo (Novela Gráfica) * 

Creech, Sharon Heartbeat (Ficção) * 

Choldenko, Gennifer Al Capone Does My Shirts (Ficção) ** 

Collins, Suzanne Série Gregor the Overlander  (Fantasia) ** 

Dowd, Suzanne The London Eye Mystery (Mistério) ** 

Evans, Richard Paul Michael Vey: The Prisoner of Cell 25 (Fantasia, Aventura) * 

Gaimen, Neil The Graveyard Book (Mistério/Terror) *** 

Haddix, Margaret P. Among the Hidden (Ficção) * 

Lai, Thanhha 
Inside Out and Back Again (Poesia, Realista, Ficção 

Histórica) ** 

McClafferty, Carla 
Fourth Down and Inches: Concussions and Football’s 

Make-or-Break Moment (Não- Ficção) ** 

Spinelli, Jerry Crash (Ficção)* 

Spinelli, Jerry Eggs (Ficção) ** 

Telgemeier, Raina Smile (Novela Gráfica, Ficção Realista) * 

Weeks, Sarah So B. It (Ficção Realista)*** 

Williams-Garcia, Rita One Crazy Summer (Ficção Histórica) *** 

Woodson, Jacqueline Brown Girl Dreaming (Poesia, Realista) ** 

  
 

 

Depois de ler o teu livro, por favor, escolhe uma das tarefas abaixo e completa a 

tarefa. Esta tarefa será classificada.  

 

* Imagina que podes entrevistar o protagonista. Quais são as três perguntas que 

farias e que respostas esperas receber e por quê? Explica. Utiliza as informações 

do texto para apoiar as tuas respostas. 

 



* Escreve uma carta ao autor da novela. Explica o que gostaste sobre os 

personagens, o estilo do autor, o conflito, o cenário, ou o fim.  

 

* Imagina que estás a escrever para uma revista e que foste convidado a 

escrever uma crítica literária do livro. Escreve a crítica  e inclui pelo menos 5 

detalhes e 3 citações. Explica os detalhes e as citações. 

 

* Escolhe dois personagens do teu livro que não são amigos. Explica por que 

eles não são amigos e oferece um fim diferente que encorajaria a amizade entre 

eles. Tem a certeza de usar as informações do livro na tua explicação. 

 

* Escreve uma história curta explicando o que o teu personagem favorito estará 

a fazer um ano depois do fim da história. Deves fazer conexões com a história. 

 
 


