
 
 

  

Finja ser um personagem 
do seu livro favorito. 
Vista-se para se parecer 
com esse personagem e 
fale com uma voz que você 
acha que eles usariam. 
 

Vagalume. Estrela do 
Mar.Chiqueiro. Cachorro-
quente.  
Essas palavras compostas 
são compostas de duas 
palavras menores. 
Empateas duas palavras 
menores e, em seguida, 
desenhe cada palavra 
composta. 
 

Compartilhe seu livro 
favorito com um amigo ou 
familiar. Mostre a capa, o 
título, o autor e o 
ilustrador. Em seguida, 
mostre e descreva sua 
página favorita. 
 

Onda, jarda e anel são 
palavras de múltiplos 
significados. Faça um 
desenho que mostre dois 
significados diferentes 
de cada palavra. 
 

uma vez • foram • de , 
porque •viver • de • 
muito • colocar 
Escreva cada palavra 
visual em um cartão de 
nota. Veja a rapidez com 
que você pode ler todos 
eles. Então, tente bater 
seu recorde! 
 

Monte um cantinho de 
leitura. Torná-lo 
confortável com 
travesseiros, cobertores e 
bichos de pelúcia. 
Certifique-se de deixar 
espaço para muitos livros! 
 

Jogue Go Fish com um 
conjunto de cartas de 
palavras de contração! 
Escreva cada contração em 
um cartão e as duas 
palavras que o formam em 
outro. 
 

Conte a um amigo ou 
membro da família sobre 
seu livro informativo 
favorito. Explique a ideia 
principal e conte sobre 
três detalhes importantes 

Planeje uma festa de 
aniversário para seu 
personagem de livro 
favorito. Faça um 
convite e "envie" para 
outros 
personagens.Certifique-
se de preencher a festa 
com coisas que o 
personagem gostaria. 
 

Use as letras do seu 
nome e sobrenome para 
formar o maior número 
possível de palavras 
menores 

Claro. listado. curto 
sedoso • fresco • 
emborrachado 
Estas são todas palavras 
que descrevem. 
Vá a um catador caçar 
itens que se encaixam em 
cada descrição! 

Faça um desenho com 
detalhes interessantes. 
Conte uma história sobre 
sua foto. O que está 
acontecendo? O que 
aconteceu antes? O que vai 
acontecer à seguir? 

 Alguns pares de letras - 
sh, ch, th e ck - fazem 
um som quando se 
unem. Use palavras 
como rush, chop, thin e 
back para fazer pares de 
cartões de palavras e 
jogar Go Fish! 
 

Pense na sua história 
favorita. Onde as 
personagens vivem? 
Onde a ação acontece? 
Desenhe um mapa que 
inclua detalhes da 
história. 
 

Vá em uma viagem de 
acampamento dentro da 
casa. Coloque um lençol 
sobre duas cadeiras para 
fazer uma barraca, 
armazene-a com livros, 
pegue uma lanterna e vá 
acampar! 

poderia • ter • muitos 
•novamente • de • diz 
Escreva cada palavra visual 
em um cartão de nota. Veja 
a rapidez com que você 
pode ler todos eles. Então, 
tente bater seu recorde! 
 

Conte uma história com 
brinquedos ou objetos na 
natureza. Tire três fotos 
para mostrar o início, o 
meio e o fim. Compartilhe 
as fotos e sua história com 
um amigo. 
 

Escolha uma categoria, 
como esportes, e nomeie 
o máximo de coisas que 
puder em um minuto. 
Jogue novamente com 
outra categoria e tente 
bater seu recorde! 
 

Releia uma história 
favorita em voz alta. Ao 
ler, use uma voz 
diferente para cada 
personagem e para o 
narrador (a voz que 
conta a história). 
 

Bang e fang estão na 
mesma família de palavras- 
eles têm o mesmo padrão 
de letra final. Adicione 
mais palavras a essa 
família e, em seguida, crie 
famílias de palavras para 
cantar, chutar e lixo. 
 

Vá em uma caça ao 
alfabeto. Para cada letra, 
procure e escreva o nome 
de um objeto que comece 
com aquele som. 
 

Faça um desenho de si 
mesmo ao lado de uma 
personagem de livro. 
Explique a um amigo ou 
membro da família como 
você e a personagem são 
iguais e como vocês são 
diferentes. 
 

Conte a um amigo ou 
membro da família 
sobre sua história 
favorita. Descreva-o em 
três partes: o início, o 
meio e o fim. 
 

Bicicleta, bolo, corda e 
tubo têm um som de 
vogal longa e terminam 
com um e silencioso. 
Releia uma história e 
procure por palavras 
silenciosas. 
 


