Nome _______________________________________________________________

Leitura de Verão- Folha de Actividades para os alunos a começarem
os Graus 6-8
Esperamos que as vossas férias de verão sejam boas e que tirem algum tempo para ler muitos livros por prazer.

“Sonha Alto! Lê!”
Instruções: Somente para um livro que escolherem ler durante o verão, escolham uma das actividades abaixo para fazer antes do começo do ano
escolar. Em Setembro o professor vos pedirá pelo trabalho. Divirtam-se!
Faz um exame final para o livro. O
exame tem que incluir 5 perguntas
Facto ou Falso, 10 perguntas de
escolha multipla, 5 perguntas com
respostas curtas e 1 pergunta por
redação. Inclui uma folha com as
respostas.

Cria uma “musica” para o livro.
Quais 5 canções escolherias? Dá
uma explicação para cada canção e
qual a relação com um evento ou
personagem no livro. Inclui o titulo,
artista e a letra para cada canção.

Cria um Poster “PROCURA-SE” para
uma personagem no livro. Inclui um
desenho, uma explicação por escrito,
o crime cometido e a quem telefonar
com a informação.

Imagina que és um apresentador de
um programa da televisão e uma das
personagens do livro é o teu
convidado . Escreve uma cópia da
entrevista que inclui a introdução da
personagem para o publico e 5
perguntas de “porquê” e “como” que
tu como apresentador farias ao teu
convidado. Depois responde a cada
pergunta com a voz da personagem.
Escreve um comentário sobre o livro
que leste para o Amazon.com. Inclui
2 razões para a tua opinião e cita
exemplos e quotações do livro para
apoiar se recomendarias ou não o
livro a um amigo e porque pensas se
o livro é interessante ou não.

Numa pequena redação compara e e
faz um contrasto da tua pessoa com
a da personagem no livro. Exlica 3
semelhanças e 3 diferenças com a
personagem .
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Escreve uma proposta para fazer
um filme sobre o livro que leste.
Inclui os actores para as
personagens principais e porquê e
qual o local da filmagem e porquê.
Faz um poster para o filme. Deve
incluir os elementos de um filme
como um “slogan”, os actores e a
escala.
Num poster, desenha 4 objectos ou
simbolos que representam o livro.
Explica porquê o simbolo é
importante no livro.

Cria uma tabela com 10 eventos
por sequência do livro, inclui
ilustrações e uma explicação
para cada evento.

Imagina que podeiras pôr a tua
pessoa no livro. Escreve uma
pequena redação a explicar o lugar e
porquê. Como é que sendo tu na
história mudaria a história?

Imagina que és o autor do livro.
Numa pequena redação descreve
o que acontece com uma das
personagens anos antes ou anos
depois da história.

Numa pequena redação identifica
um problema que uma
personagem no livro tem que
enfrentar. Qual o problema e
como que ela a resolveu? Se tu
fosses a personagem explica
como é que resolverias o
problemas de uma forma
diferente e porquê.

