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Programa de Leitura de Verão 2018 das Escolas Públicas de Malden, Para Alunos que Entrem no 7º Ano 

 

Esta folha também está no site do distrito: www.maldenps.org (Clique em “academics” e “Summer Reading”) 

 

O verão é uma ótima altura para se reconectar com a leitura por lazer. As Escolas Públicas de Malden esperam 

que utilize livros neste verão, para ajudá-lo a construir um hábito de literacia ao longo da vida. 

 

1. Da lista abaixo, escolha um livro que gostaria de ler. Também pode escolher um livro que não esteja 

nesta lista. Esperamos que leia muitos livros neste verão, mas para a tarefa de leitura de verão, só 

necessita de ler um. 

 

Alexander, Kwami Crossover Ficção 

Avi Never Mind! A Twin Novel Ficção Humorística 

Bauer, Joan Close to Famous (e outros livros do autor) Ficção 

Black, Holly Doll Bones e The Iron Trial Horror e Fantasia 

Clare, Cassandra Séries Mortal Instruments  Fantasia 

Deuker, Carl Gym Candy (e outros livros do autor) Desporto 

Flake, Sharon The Skin I’m In Ficção Realista 

Hiassen, Carl Hoot Mistério 

Hicks, Faith Erin Friends with Boys Banda Desenhadas/História em Quadradinhos 

Hinds, Gareth The Odyssey Banda Desenhadas/História em Quadradinhos 

Horowitz, Anthony Séries Alex Rider Suspense 

Kibuishi, Kazu Séries Amulet Banda Desenhadas/História em Quadradinhos 

Lewis, John March: Book One Banda Desenhadas/História em Quadradinhos 

Lu, Marie Legend Fantasia 

MacHale, DJ Séries Pendragon Fantasia 

Mah, Adeline Yen Chinese Cinderella Ficção Histórica 

Myers, Walter Dean Slam (e outros livros do autor) Ficção Desportiva 

Oppel, Kenneth Silverwing e outros desta série Fantasia 

Patterson, James Maximum Ride Suspense 

Riordan, Rick Séries The Percy Jackson Fantasia 

Roth, Veronica Trilogia Divergent Fantasia 

Shan, Darren Séries Cirque du Freak Fantasia 

Sitomer, Alan The Hoopster Desporto 

Trueman, Terry Stuck in Neutral Suspense 

http://www.maldenps.org/
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Van Draanen, Wendelin The Running Dream Ficção 

Vega, Denise Click here to find out how I survived 7th grade Ficção Realista 

Walden, Mark Séries HIVE Aventura 

Yousafzai, Malala I am Malala Não ficção  

 

O  livro da sua escolha (preencha antes de submeter): 

Autor Título 

  

 

2. Depois de ler o livro, preencha a folha em anexo chamada "resumo". Esta folha ajudá-lo-á a preparar-se para 

o projeto. Se esta folha não funcionar com o seu livro, sinta-se à vontade para escrever um parágrafo de 7 a 10 

frases, com as principais ideias do seu livro. Entregará esta folha de "resumo" ao seu professor juntamente com 

o seu projeto. 

 

3. Agora, escolha UM projeto que gostaria de concluir, para mostrar o que aprendeu com o livro!  

 

Opções de projeto: 

1. Carta ao autor (escrita à mão ou digitada): escreva uma carta de 10 a 15 frases para o autor. Se gostou do 

livro, diga ao autor o que gostou no livro. Se não gostou do livro, diga ao autor o que poderia ter feito de 

maneira diferente para tornar a história mais interessante.  

 

2. Análise do livro (escrita à mão ou digitada): escreva uma análise de 10 a 15 frases para um jornal. Faça 

um breve resumo do enredo do livro e depois explique porque gostou ou não do livro. 

 

3. Livro infantil (escrita e ilustração): finja que está a recontar a história deste livro a crianças mais novas. 

Crie um livro infantil de 7 a 10 páginas, que reconte a história. Cada página deve ter pelo menos uma 

frase e uma imagem desenhada por si. 

 

Rubrica: 

Excede o padrão Alcança o padrão Quase alcança o padrão Não alcançou o padrão 

100-90 89-80 79-70 69-50 

Este projeto completa 

todos os elementos 

necessários do projeto, 

com um alto nível de 

esforço e atenção. 

Este projeto completa a 

maioria dos elementos do 

projeto, com esforço e 

atenção. 

Este projeto completa 

alguns elementos do 

projeto. 

Este projeto é submetido, 

mas não alcançou a 

maioria dos elementos do 

projeto. 
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Resumo 
Instruções:  

Preencha o organizador gráfico abaixo para resumir o seu livro. Use apenas os detalhes mais importantes. A conclusão 

desta folha ajudá-lo-á a concluir o projeto escolhido. 

 

Alguém 
Quem era a personagem principal? 

 
 

Queria 
O que o personagem queria? 

 
 
 
 

Mas 
Qual era o problema? 

 

 

 

 

 

Então 
Como o personagem tentou resolver o 
problema? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois 
Qual foi a resolução ou resultado? 
Como terminou a história? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


