
Leitura de verão OPÇÕES DE TAREFA 
Avaliação Expressiva 

OBJETIVO: O objetivo da iniciativa de leitura de verão da Central Falls High School é estender 
os interesses de leitura de cada estudante e atingir as Expectativas de Graduação da High 
School de Central Falls e as competências de aprendizado do século XXI (colaboração, 
comunicação, pensamento crítico, criatividade e escolha) permanecendo um participante ativo 
em nossa comunidade de leitores, escritores e solucionadores de problemas. 

● Os alunos que ingressarem nas 9, 10, 11 e 12 séries escolherão um livro da lista 
INSTRUÇÕES: Escolha uma das opções abaixo para cumprir a tarefa de leitura de verão. 
INCLUA esta folha de rosto quando você entregar seu trabalho ao seu professor de ELA. 

● Crie uma obra de arte (pintura, desenho, escultura, banda desenhada, etc.) que 
descreva uma cena ou personagem do seu livro. Em seguida, escreva uma explicação 
de 300 palavras sobre essa obra de arte conectada ao livro que você leu. 

● Componha sua própria música ou rap original que corresponda ao seu livro. Em 
seguida, escreva uma explicação de 300 palavras sobre como sua música se conecta 
ao seu livro. 

● Crie uma adaptação de livro infantil do seu livro de leitura de verão. O livro deve ter no 
mínimo 24 páginas com texto e ilustrações apropriados à idade. Na parte de trás do 
livro, escreva uma explicação de um parágrafo deste livro de histórias que se conecta 
ao livro que você leu. 

● Conclua um teste no Accelerated Reader com uma pontuação proficiente. 
Rubrica para pontuação: 

CONHECIMENTO 
 

DISTINGUIDO 
(4) 

PROFICIENTE 
(3) 

EM 
DESENVOLVIMENTO 

(2) 

DEFICIENTE 
(1) 

Conseguir 
proficiência em 
todas as áreas 
de conteúdo de 
um currículo 
baseado em 
padrões, 
analisando e 
avaliando 
informações 
 

Avalia e 
compreende de 
forma efetiva as 
informações por 
meio de 
raciocínio 
abstrato e 
crítica de 
conteúdo dentro 
e entre 
disciplinas 

Avalia e 
compreende 
informações 
através de 
raciocínio 
abstrato e 
crítica de 
conteúdo 
dentro e entre 
disciplinas 

 Compreensão 
limitada de 
informações por 
raciocínio abstrato 
e crítica de 
conteúdo dentro e 
entre disciplinas 
 

Compreensão 
ineficaz da 
informação por 
raciocínio abstrato 
e crítica de 
conteúdo dentro e 
entre disciplinas 

 

Pontuação de Rubrica 4 3 2 1 

Percentagem 100-90 89-70 69-60 59-below 

 
NOME DO ALUNO:_______________________________________________SCORE:______ 
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