
 
 
  

 

Encontre um artigo de jornal 
para ler em voz alta. Pratique 
primeiro para fazer sua vozsoar 
natural enquanto você lê. Em 
seguida, faça uma gravação de 
si mesmo como apresentador. 

Jogue um jogo de 
captura. Escolha um 
prefixo (in- ou fore-) 
ou sufixo (-ity ou -
ic).Diga uma palavra 
com essa parte da 
palavra e passe a bola, 
pensando em uma nova 
palavra a cada vez. 

Entreviste amigos e membros de 
familia sobre os seus livros 
favoritos. Pergunte-lhes  
que digam sobre o que trata 
cada livro e o que eles gostam 
neles. 

Encontre um exemplo de 
cada um desses recursos de 
texto: um diagrama de 
conteudos, um índice, um 
glossário, um diagrama 
rotulado, uma foto 
legendada, um título e um 
subtítulo. 

exato . expandir . controlo 
remoto . significativo. 
superior. 
Para cada palavra, escreva 
um sinônimo e um 
antônimo. Então, pense em 
seu próprio conjunto de 
palavras relacionadas. 

perspectiva • problema • 
conflito • resolução • apesar 
Procure a definição de cada 
palavra e anote-a. Em seguida, 
escreva um parágrafo usando 
todas as cinco palavras. 
 

Leia um livro de ficção 
histórica. Liste cinco 
fatos sobre a história 
que você aprendeu com 
o livro. 

Escreva sobre um momento em 
que você discorda de alguém. Em 
seguida, reescreva a mesma 
história, mas da perspectiva da 
outra pessoa 

Leia dois livros do mesmo 
autor. Desenhe um 
diagrama de Venn para 
mostrar o que é semelhante 
e o que é diferente. 

Use as letras no Summer 
Reading Bingo Challenge 
para formar o maior 
número possível de 
palavras menores. 

Em um livro que você está 
lendo, encontre cinco palavras 
que você não conhece. Tente 
descobrir o significado 
procurando pistas nas palavras 
ao seu redor. Então. 

Crie uma apresentação 
que mostre como dois 
esportes são 
semelhantes e como 
são diferentes. Use 
palavras e frases de 
sinais de comparação e 
contraste como em 
contraste e 
similarmente. 

 Faça um desenho de 
você mesmo ao lado 
a uma personagem de livro. 
Marque od detalhes da 
etiqueta na imagem para 
mostrar como você e a 
personagem são iguais e 
como vocês são diferentes. 

Leia um novo livro e 
escreva uma resenha. 
Descreva o que você 
gostou e o que não gostou. 
Compartilhe sua avaliação 
com um amigo ou membro 
da família. 

Leia dois livros do mesmo 
autor. Desenhe um diagrama de 
Venn para mostrar o que é 
semelhante e o que é diferente. 

Encontre um poema 
que você goste e 
pratique a leitura em 
voz alta. Em seguida, 
crie uma batida para 
acompanhá-lo. (Tente 
bater um lápis em uma 
mesa). Grave-se lendo 
o poema no ritmo da 
batida. 

Leia uma ficção científica 
ou livro de fantasia. 
Descreva uma personagem 
quem te lembra alguém que você 
conhece ou uma cena do livro 
que te lembra algo em sua vida. 

Escreva para o seu favorito 
autor. Compartilhe o que 
você gosta sobre os seus 
livros. Faça uma pergunta 
ou sugere uma ideia para 
um livro novo. 

Inicie uma coleção de 
palavras. 
Ouça as palavras que você 
não sabe, olhe para as suas 
definições, 
e anote-as. 
Adicione uma estrela ao 
lado de cada palavra toda 
vez que você a usa! 

Encontre um livro que você 
nunca tinha lido, e olhe 
em sua capa. 
Escreva uma pequena história 
sobre o que você prevê que o 
livro será. 

trem • grampo • limite • 
projeto • prática 
Essas palavras podem 
ser um substantivo ou 
um verbo. 
Escreva duas frases 
para cada uma - uma 
usando a palavra como 
substantivo e 
um como verbo. 

Vá em uma caça ao tesouro 
gramatical. 
Em um livro que você está lendo, 
encontre e liste dez substantivos, 
dez verbos e dez adjetivos. Use 
essas palavras para 
escrever um conto. 

Leia um livro de ficção 
realista. Que lição 
as personagens aprendem 
sobre a vida? 
Escreva um parágrafo sobre 
este tema. 

Escreva pelo menos uma 
palavra para cada uma 
dessas 
Partes da palavra grega: 
bio (vida), phys (corpo), 
phon (som), tele (longe), 
micro (pequeno) e biblio 
(livro). Use um dicionário 
para ajudar! 


