
 

2022 Tema “Read Beyond the Beaten Path”  
Programa de Leitura de Verão Opcional do Ensino Fundamental (MS)  

 
Se você optar por concluir um desses projetos opcionais, será convidado para a Celebração de 
Leitura de Verão que acontecerá no outono.  Você pode optar por usar qualquer tecnologia ou 
programas com os quais esteja familiarizado para aprimorar seu projeto. 
 

1. Crie uma versão de desenho animado do livro: Crie uma caricatura resumindo o livro que 
você leu que inclua os personagens principais, bem como o conflito e a solução.  Isso pode 
ser feito manualmente ou por meio de um aplicativo digital. 

 
2. Crie um vídeo para o seu livro: Se você ler o mesmo livro como um amigo, este projeto 

pode ser feito em dupla.  Use a tecnologia de vídeo com a qual você está familiarizado para 
criar um trailer de filme curto, ou representar uma cena importante para o seu livro.  Na sua 
apresentação, por favor, explique o significado da cena para o seu livro. 

 
3. Crie um pôster para anunciar seu livro: Um pôster de filme fornece informações suficientes 

para ajudá-lo a saber sobre o que é um livro.  Certifique-se de incluir o título, autor e 
personagens principais.  Use imagens que apoiem o enredo, crie um slogan que faça com 
que outras pessoas queiram ler o livro e inclua uma classificação.   

 
4. Crie uma apresentação de slides: Use uma ferramenta (PowerPoint, Google Slides, ou outra 

de sua escolha) para criar um resumo de apresentação de slides do seu livro com imagens, 
palavras, áudio e vídeo. 

 
5. Querido Diário: Escreva um diário de duas semanas como se você fosse o personagem 

principal do livro.  Certifique-se de ajudar seu público a entender o enredo, conflito, resolução, 
e papéis de outros personagens.   
 

6. Escrever uma peça Pegue uma cena do seu livro, e reescreva-a como uma peça.  Certifique-
se de incluir diálogos, direções de palco, etc.  Opcional... represente em vídeo! 

 

Perguntas & Informação de Contato: 

Obrigada por seu apoio ao Programa de Leitura de Verão de 2022.  Se você tiver alguma dúvida, entre em 
contato com o diretor da escola do seu filho ou com a Dra. Lisa White, Coordenadora das Artes de Língua 

Inglesa lwhite@plymouth.k12.ma.us.   

mailto:lwhite@plymouth.k12.ma.us

