
Leitura de Verão 2022 Programa “Rising” 1° Ano 
Como sabem, tem havido muitas escassez e atrasos no transporte de produtos de que precisamos e utilizamos no nosso 
dia-a-dia no último ano e mais.  Tínhamos planeado ter escolhas de leitura de verão para os alunos para desenvolver os 
seus conhecimentos à volta de temas que surgirão nas primeiras semanas de escola no próximo ano letivo.  Apesar dos 
nossos melhores esforços e planos iniciais, estamos a viver atrasos e escassez de livros para a leitura de verão.  Abaixo 
seguem os títulos que esperamos ter, mas os alunos também podem usar outros títulos para a leitura de verão. 
Manteremos as famílias informadas quando os livros estiverem disponíveis para recolha.  Também forneceremos livros 
aos alunos que irão frequentar a escola de verão. 
 
Por favor, veja os temas e títulos mencionados abaixo.  Se a sua criança tiver outra escolha de livro, eles podem usar 
esse livro para leitura de verão, mas como mencionado acima, vamos avisar as famílias de quando os livros de leitura de 
verão estão disponíveis para recolha e vamos também distribuir livros durante a escola de verão. 

Alunos que vão 
começar o 1° Ano 

Tema:  Muito prazer em conhecer-te! 
● Como as pessoas que conhecem e as experiências que têm podem ajudá-las 
● O que faz um bom amigo 
● O que torna cada pessoa especial    

Livros relacionados com este tema ou que ajudarão a desenvolver conhecimentos sobre este tema: 
● “The Magical Yet” por Angela DiTerlizzi 
● “Beak and Ally:#1:  Unlikely Friends” por Norm Feuti 
● “The Day You Begin” por Jacqueline Woodson 
● “This Way Charlie” por Charles Santoso 
● “Your Name is a Song” por Jamilah Thomkins-Bigelow 

 
Quadro de Escolha 

Leitura de Verão do 1° Ano 

Depois de ler um livro, pensa sobre 
uma ou mais das seguintes coisas: 

● O que torna uma pessoa especial? 
● Como é que as pessoas se podem ajudar umas às outras? 
● O que podemos aprender com as nossas experiências? 
● O que faz um bom amigo? 

             e escolhe uma ou mais das opções abaixo: 

 

Fala sobre isto! 

 
Escolhe uma ou mais das opções 
acima e fala com alguém sobre isto. 

Canta sobre isto! 
 
Escolhe uma ou mais das opções 
acima e canta uma canção sobre 
isto. 
 

 

Desenha sobre isto! 
 

 
Escolhe uma ou mais das opções 
acima e faz um desenho sobre isto. 

Escreve sobre isto! 

 
Escolhe uma ou mais das opções 
acima e escreve sobre isto. 
 

Combina todos os elementos! 
 
Escreve, desenha, canta, fala sobre 
uma ou mais das opções acima!  Faz 
qualquer combinação! 
 
Exemplos: Escreve e desenha ou 
canta e fala. 

A escolha é tua! 
 
Encontra uma maneira de dizer o que 
pensas sobre uma das opções acima 
que pode ainda não estar listada aqui. 
 
Alguns exemplos: 
Faz uma atuação! 
Dança! 



 


