
Ensino Fundamental (MS) Leitura de Verão Tarefa “One-Pager” 
Gênero: Ficção 

 
O que é um “One-Pager”? 
O One Pager é uma resposta de uma página para mostrar a conexão entre 
seu livro de leitura de verão e os temas gerais, conflitos, e grandes ideias. 
O objetivo de uma página única é mostrar ao seu público, incluindo 
aqueles que não leram o seu livro, as conexões que você fez de forma 
analítica e visualmente criativa. 
 

Instruções: 
Para esta tarefa de uma página, você recebeu um modelo. 
Usando o modelo como sua base, leia atentamente e inclua TODOS os seguintes: 
 
Borda: 

1.) Escreva o título e o autor do livro na parte superior central da borda. Certifique-se de usar a pontuação 
correta. 

2.) Ao longo dos outros três lados da borda, determine e exponha os temas gerais (lições de vida/moral).  
 Adicione palavras, imagens, símbolos e/ou citações do texto que se relacionam com os temas 
declarados. 
 
Quadrado A: 

1.) Selecione duas citações interessantes e significativas (importantes) do texto. Escreva-os no quadrado A 
e inclua aspas. Inclua a página exata onde a citação foi encontrada. Se você escolher uma linha de 
diálogo do personagem, inclua o nome do personagem após a citação.  

 
Quadrado B: 

1.) Escreva duas declarações pessoais sobre o que você leu. Essas não são simples opiniões sobre o 
conteúdo do material (por exemplo: era engraçado ou chato), mas afirmações significativas para mostrar 
suas ideias/conclusões sobre o que você leu. 

 
Retângulo: 

1.) Palavras e/ou imagens que estabelecem e mostram o significado do cenário. 
 
Quadrado C: 

1.) Imagens e/ou palavras rabiscadas que representam os personagens principais do texto, e como eles se 
desenvolveram/mudaram ao longo do livro.  Inclui nomes de personagens. 

 
Quadrado D: 

1.) Imagens e/ou palavras para mostrar as conexões entre os temas dentro do texto e o que está acontecendo 
em nosso mundo atual. 

 
No geral: 

- Sua página inteira deve ser preenchida com os elementos acima. 
- Se você achar que tem espaço extra, repita qualquer uma das etapas/elementos acima. 
- Nenhum espaço deve ser deixado em branco. 
- Nada deve ser deixado a lápis. 
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O que é um “One-Pager”? 
Uma página única é uma resposta de uma página para mostrar a conexão entre seu livro 
de leitura de verão e ideias centrais. O objetivo de uma página única é mostrar ao seu 
público, incluindo aqueles que não leram o seu livro, as conexões que você fez de forma 
analítica e visualmente criativa. 

 
Instruções: 
Para esta tarefa de uma página, você recebeu um modelo. 
Usando o modelo como sua base, leia atentamente e inclua TODOS os seguintes: 
 
Borda: 

1.) Escreva o título e o autor do livro na parte superior central da borda. Certifique-se de usar a pontuação 
correta. 

2.) Ao longo dos outros três lados da borda, determine e exponha os temas gerais (lições de vida/moral).   
Adicione palavras, imagens, símbolos e/ou citações do texto para apoiar essas idéias. 

 
Quadrado A: 

1.) Selecione duas citações interessantes e significativas (importantes) do texto. Escreva-os no quadrado A 
e inclua aspas. Inclua a página exata onde a citação foi encontrada, e registre quem fez a declaração. 

 
Quadrado B: 

1.) Escreva duas declarações pessoais sobre o que você leu. Essas não são simples opiniões sobre o 
conteúdo do material (por exemplo: era engraçado ou chato), mas afirmações significativas para mostrar 
suas ideias/conclusões sobre o que você leu. 

 
Retângulo: 

1.) Palavras e/ou imagens que estabelecem e mostram o significado da época e/ou condições sócio-político-
ambientais-históricas. 

 
Quadrado C: 

1.) Imagens e/ou palavras rabiscadas que representam os principais conceitos/termos/vocabulário do texto e 
explicam como esses principais conceitos/termos/vocabulário são significativos para o texto como um 
todo. 

 
Quadrado D: 

1.) Imagens e/ou palavras para mostrar as conexões entre a ideia central/ ou ideias principais dentro do 
texto e refletem o que está acontecendo em nosso mundo atual. 

 
No geral: 

- Sua página inteira deve ser preenchida com os elementos acima. 
- Se você achar que tem espaço extra, repita qualquer uma das etapas/elementos acima. 
- Nenhum espaço deve ser deixado em branco. 
- Nada deve ser deixado a lápis. 
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Exemplo # 1: 

 
 
 



 

Exemplo # 2: 

 


