
Leitura de Verão 2022 Programa “Rising” do 3° - 5° 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 3° Ano 

Que personagem! 
● Foco na ficção realista 

○ Ponto de vista 
○ Tema 
○ Ser um indivíduo único 

Livros relacionados com este tema ou que ajudarão a desenvolver conhecimentos sobre este tema: 
● Fox and Chick:  The Quiet Boat Ride and Other Stories por Sergio Ruzzier 
● JoJo Makoons:  The Used to be Friend por Dawn Quigley 
● Training Day por Raul the Third III 
● Float Like a Butterfly por Ntozake Shagge 

Alunos que vão 
começar o 4° Ano 

O que faz de nós quem somos? (Vários géneros serão explorados) 
● As identidades são moldadas por 

○ Nossas experiências 
○ Interesses pessoais 
○ Paixões 

● Ponto de Vista 
● Propósito do Autor 
● Linguagem figurativa 

Livros relacionados com este tema ou que ajudarão a desenvolver conhecimentos sobre este tema: 
● Bat and the End of Everything por Elana K. Arnold 
● Hidden Figures: The True Story of Four Black Women and the Space Race por Margot Lee 

Shetterly 
● Ways to Make Sunshine por Renee Watson 

 

Alunos que vão 
começar o 5° Ano 

Inventores no Trabalho (Foco no Texto Informativo) 
● As pessoas podem criar coisas incríveis através de 

○ Inovação 
○ Perseverança 
○ Desejo de resolver problemas 

● Estrutura de Texto 
● Propósito do Autor 
● Ideia Central 

Livros relacionados com este tema ou que ajudarão a desenvolver conhecimentos sobre este tema: 
● The Leaf Detective:  How Margaret Lowman Uncovered Secrets in the Rainforest 

por Heather Lang 



● Frank Einstein and the Antimatter Motor por John Scieszka 
● Secret Coders por Gene Yang 

 

QUADRO DE ESCOLHA (Escolhe 1 ou mais dos seguintes depois de ler o teu livro!) 3°-5° ANO  

Ilustra a capa de um livro: Cria uma capa para o livro 

que leste ou cria uma capa com um resumo para a 

continuação do teu livro. (Podes usar uma caixa de 

cereais) 

Escreve uma Continuação: Escreve uma introdução à 

continuação do livro que leste. 

De Livro a Teatro: Escreve uma peça com as 

personagens e enredo para a história que leste. 

Escreve um Poema: Cria um poema que destaque o 
tema principal do livro, incluindo detalhes sobre as 
personagens principais, cenário, conflito e resolução. 

Cria um retrato de um personagem: Desenha um 

retrato do teu personagem favorito do livro, sendo o 

mais detalhado possível. Podes escrever o título do livro 

em cima e adicionar alguns dos traços do personagem, 

assim como palavras para descrever o cenário do livro 

na parte inferior do retrato. 

Escreve uma Carta:  Escreve uma carta ao autor 
descrevendo o porquê de teres gostado da leitura de 
verão e 3 lições que aprendeste com as personagens do 
texto. 
 

Carros Alegóricos da Parada: Escolhe o tema que 

melhor representa o livro que leste e cria um carro 

alegórico representando o tema. (Sê criativo, podes até 

usar uma caixa de sapatos!) 

Balanço (Seesaw): Usa a aplicação do “Seesaw” para te 
gravar a ti mesmo dizendo aos teus colegas a parte do 
livro que te fez sentir mais conectado. 

Revisão do Livro: Usa um podcast ou Flipgrid (ou um 
telemóvel) para gravar o livro que leste classificando o 
livro entre 1-5 e explicando por que lhe deste essa 
classificação.   

Faz um Cartaz: Cria um cartaz se o livro que leste fosse 
tornado num filme e viesse a um teatro perto de ti. Usa as 
tuas habilidades artísticas para desenhar e anotar um 
cartaz que faria as pessoas quererem vir ver o filme. 

Livro do Alfabeto: Os alunos criam um esboço "ABC" e 

podem escolher adjetivos para descrever ou 

substantivos para imaginar que tópicos e temas estavam 

no livro que leram a partir das letras A-Z. 

Livro de Banda Desenhada / Revista em Quadrinho: 
Escolhe uma cena ou o clímax da história e cria uma tira 
de banda desenhada! Certifica-te de incluir bolhas de 
pensamento e representa as tuas personagens com a 
forma como as imaginaste durante a tua leitura! 

Diorama: Cria um diorama de uma das tuas cenas 

favoritas do livro que leste (usa a tua imaginação e as 

tuas habilidades de desenho!) 

Slides do Google: Cria uma apresentação nos slides do 
Google que mostre o teu conhecimento das personagens, 
cenário, enredo. Usa um slide para cada elemento. 



Entrevista: Cria uma lista de 10 perguntas que farias a 

uma das personagens da história que leste se tivesses a 

oportunidade de ter uma entrevista com essa pessoa. 

Saco de Papel: Enche um saco de papel com 4 objetos 

que representam a história que leste. Inclui um objeto que 

representa uma personagem, um objeto que representa o 

enredo, um objeto que representa o cenário, e um objeto 

com o qual possas fazer uma ligação com o livro. 

Canta uma Canção: Canta uma canção ou escreve um 

rap que represente o tema do livro que leste. 

Lembra-te de guardar o teu projeto para dar ao teu 
professor em setembro! 

 


