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OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 
Despertar interesse pela leitura como forma de lazer e aquisição de  conhecimento . 
Enriquecer experiências e vocabulário. 
Apreender conteúdo da obra lida e associar  acontecimentos ao  cotidiano do aluno. 
 
DATA DA ENTREGA: 12 DE ABRIL DE 2011 
  
CONTEÚDO DO TRABALHO 

I- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
             a) Título 
             b) Autor 
             c) Editora 
             d) Edição 
             e) Ilustrador 
 
II- EXPLORAÇÃO GERAL  DA OBRA 

a) Assunto em destaque 
b) Personagens principais 
c) Personagens secundários 
d) Narrador 
e) Tempo 
f) Espaço 

 
III- EXPLORAÇÃO PORMENORIZADA 
 

1) Personagens 
a) Indique o personagem de que mais gostou. Por quê? Descreva-o. 
Se pudesse conversar com ele, o que lhe diria? 
b) Indique o personagem de que menos gostou. Por quê?   Descreva-o. 
Se pudesse conversar com ele, o que lhe diria? 
c) Há algum personagem que você retiraria da história? Por quê? 
d) Você acrescentaria outro personagem? Quem? Por quê? 

       
 2) Enredo 
                   a) Faça um resumo sobre a obra. Seja bem objetivo. 
                   b) Copie o trecho de que mais gostou e justifique. 
                   c) Você procurou alguma palavra no dicionário? Quantas? Quais? 
                        Apresente o  significado de, no mínimo, cinco. 
          

IV- MUDANÇAS 
O que mudaria na história? Justifique. 



 
V- ANÁLISE CRÍTICA 

Apresente uma crítica construtiva sobre autor e obra. 
 

VI- INDICAÇÃO 
Você indicaria a leitura desse livro a alguém? A quem? Por quê? 

 
VII- APRESENTAÇÃO 

Deve ser escrito na língua culta. 
Deve obedecer as regras da escrita: correção das palavras, parágrafos, pontuação 
adequada. 
Deve haver capricho e estética. 
Usar tinta azul ou preta. Pode apresentar destaques em títulos ou subtítulos em outra cor 
de sua preferência (vermelha, verde etc) 
O trabalho deve apresenta 

 

       VIII-   ILUSTRAÇÃO ou MONTAGEM através de RECORTES 
Faça uma ilustração sobre a ideia central do livro ou alguma parte dele. 

 
Essa parte deve ser em cartolina. Pode conter desenhos, recortes, frases.  Deve ter um título ou 
frase ilustrativa. Faça margens. 
 

OBS. O preço do livro na editora está em promoção por R$ 26,10. 
 
 
 


