
Leitura de Verão 2022 Programa “Rising” 2° 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 2° Ano 

Deves ser um Super Cidadão 
● O que significa ser um bom cidadão 

○ Fazer as coisas certas 
○ Respeitar as necessidades dos outros 
○ Ser Amável      

Livros relacionados com este tema ou que ajudarão a desenvolver conhecimentos sobre este tema: 
● “Say Something” por Peter H. Reynolds 
● “Sometimes it’s Hard to be Nice” por Maggie Rudd 
● “I am a Kindness Hero” por Jennifer Adams 
● “Finding Kindness” por Deborah Underwood 

Quadro de Escolha 
Leitura de Verão do 2° Ano 

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

● O que significa ser um bom cidadão? 
● O que significa fazer as coisas certas? 
● O que significa respeitar as necessidades dos outros? 
● O que significa ser amável? 

e escolhe uma ou mais das opções abaixo: 
 
Escreve uma explicação: 
 
Como é que o teu livro ajuda a 
explicar uma das opções acima? 
Explica usando personagens e 
exemplos do livro. 

Desenha a tua resposta a uma ou 
mais das perguntas acima: 
 
Desenhe um exemplo de uma das 
perguntas acima e de como se 
conecta ao livro. 

Escreve a tua opinião: 
 
Gostaste do teu livro?  Escreve os 
teus pensamentos sobre o livro que 
leste e pensa se respondeste bem a 
uma ou mais das perguntas acima. 

Detetive de Palavras: 
 
Encontra três ou cinco novas 
palavras no livro que leste.  Podes 
encontrar mais?   

Descreve: 
 
Como é que parece, como é que 
soa, como é que é fazer a coisa 
certa?  Ser amável?  Descreve e 
explica o melhor que podes! 

A tua Escolha: 
 
Pensa numa maneira que pode não 
ser descrita aqui para explicar uma 
resposta a uma das perguntas 
acima usando um livro que podes 
ter escolhido.  Alguns exemplos 
podem ser: 
 
Escreve um poema 
Desenha uma cena 
Faz um filme 
Cria uma dança 
Tu decides! 

 


