LEITURAS PARADIDÁTICAS
FUNDAMENTAL 2 - 6°Ano - 2022
O incentivo à leitura e o aprimoramento do comportamento-leitor, no Ensino
Fundamental II do Colégio Energia, acontece de maneira ampla e diferenciada. Além do prazer de
ler, objetiva-se que o aluno seja capaz de captar conhecimento, já que terá acesso aos diversos
estilos textuais, com temas relacionados à sua idade e interesse. Além disso, o aluno será levado
ao aprofundamento das leituras paradidáticas para
realizar os trabalhos solicitados.
A partir do 6° ano, nossos alunos têm contato mais frequente com outros estilos textuais
(além de conto, fábula, romance). Entram em cena os textos biográficos, as crônicas, os debates,
as poesias, as resenhas críticas, etc, o que amplifica o seu horizonte literário, cultural e intelectivo,
para além do livro paradidático.
Sendo assim, as indicações de leitura mensal estão pautadas na diversidade textual.
Leituras individuais, coletivas, pesquisas, intertextualidade, apresentações orais, encenações, etc,
farão parte do processo para a realização dos trabalhos paradidáticos.

Março

Abril

Maio

Junho

Conto ou crônica
selecionada pela
professora.

Em comemoração ao
Dia Internacional do
Livro, o aluno poderá
apresentar um livro
de sua escolha. Pode
ser de literatura
mundial.

Conto ou crônica
selecionada pela
professora.

O aluno escolherá
um livro da Série
Vagalume a sua
escolha para realizar
a leitura.

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Em comemoração ao
Dia do Folclore, o
aluno poderá escolher
um conto ou um
causo folclórico para
realizar o trabalho.

Biografia de autores
da literatura brasileira

Livro: Um trem de
janelas acesas
Autora: Teresa Noronha
Coleção: Entre Linhas
Livro: Braçoabraço
Autor: Raimundo
Matos de Leão
Editora: Saraiva

Poesias clássicas e
modernas diversas

LEITURAS PARADIDÁTICAS
FUNDAMENTAL 2 - 7°Ano - 2022
O incentivo à leitura e o aprimoramento do comportamento-leitor, no Ensino
Fundamental II do Colégio Energia, acontece de maneira ampla e diferenciada. Além do prazer de
ler, objetiva-se que o aluno seja capaz de captar conhecimento, já que terá acesso aos diversos
estilos textuais, com temas relacionados à sua idade e interesse. Além disso, o aluno será levado
ao aprofundamento das leituras paradidáticas para
realizar os trabalhos solicitados.
A partir do 6° ano, nossos alunos têm contato mais frequente com outros estilos textuais
(além de conto, fábula, romance). Entram em cena os textos biográficos, as crônicas, os debates,
as poesias, as resenhas críticas, etc, o que amplifica o seu horizonte literário, cultural e intelectivo,
para além do livro paradidático.
Sendo assim, as indicações de leitura mensal estão pautadas na diversidade textual.
Leituras individuais, coletivas, pesquisas, intertextualidade, apresentações orais, encenações, etc,
farão parte do processo para a realização dos trabalhos paradidáticos.

Março

Abril

Maio

Conto ou crônica.

Em comemoração ao
Dia Internacional do
Livro, o aluno poderá
apresentar um livro
de sua escolha. Pode
ser de literatura
mundial.

Biografica de autores
da literatura brasileira

Agosto

Setembro

Outubro

Em comemoração ao
Dia do Folclore, o
aluno poderá escolher
um conto ou um
causo folclórico para
realizar o trabalho.

Conto ou crônica.

Livro: Tudo ao mesmo
tempo agora
Autora: Ana Maria
Machado
Livro: O mistério da ilha
Autor: Ana Maria
Machado

Junho

O aluno escolherá
um livro da Série
Vagalume para
realizar a leitura.

Novembro

Poesias clássicas e
modernas diversas

LEITURAS PARADIDÁTICAS
FUNDAMENTAL 2 - 8°Ano - 2022
O incentivo à leitura e o aprimoramento do comportamento-leitor, no Ensino
Fundamental II do Colégio Energia, acontece de maneira ampla e diferenciada. Além do prazer de
ler, objetiva-se que o aluno seja capaz de captar conhecimento, já que terá acesso aos diversos
estilos textuais, com temas relacionados à sua idade e interesse. Além disso, o aluno será levado
ao aprofundamento das leituras paradidáticas para
realizar os trabalhos solicitados.
A partir do 6° ano, nossos alunos têm contato mais frequente com outros estilos textuais
(além de conto, fábula, romance). Entram em cena os textos biográficos, as crônicas, os debates,
as poesias, as resenhas críticas, etc, o que amplifica o seu horizonte literário, cultural e intelectivo,
para além do livro paradidático.
Sendo assim, as indicações de leitura mensal estão pautadas na diversidade textual.
Leituras individuais, coletivas, pesquisas, intertextualidade, apresentações orais, encenações, etc,
farão parte do processo para a realização dos trabalhos paradidáticos.

Março

Abril

Maio

Junho

O aluno deverá escolher
um livro biográfico de
uma personalidade
conhecida para realizar
o trabalho de Literatura.

Em comemoração ao
Dia Internacional do
Livro, o aluno poderá
apresentar um livro
de sua escolha. Pode
ser de literatura
mundial.

Contos clássicos
e modernos
diversos - serão
disponibilizados
no site do colégio
para leitura.

O aluno escolherá um
livro (infanto - juvenil )
de literatura brasileira
de sua preferência para
apresentar (oralmente)
uma resenha crítica a
respeito.

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Em comemoração ao
Dia do Folclore, o
aluno poderá escolher
um conto ou um
causo folclórico para
realizar o trabalho.

O aluno escolherá um
livro de Literatura
Clássica (de acordo
com a sua faixa
etária) para realizar o
trabalho mensal, que
tanto poderá ser um
resumo, como uma
resenha.

Crônicas clássicas e
modernas diversas serão disponibilizadas
no site do colégio para
leitura.

Poesias clássicas e
modernas diversas serão disponibilizadas
no site do colégio
para leitura.

LEITURAS PARADIDÁTICAS
FUNDAMENTAL 2 - 9°Ano - 2022
O incentivo à leitura e o aprimoramento do comportamento-leitor, no Ensino
Fundamental II do Colégio Energia, acontece de maneira ampla e diferenciada. Além do prazer de
ler, objetiva-se que o aluno seja capaz de captar conhecimento, já que terá acesso aos diversos
estilos textuais, com temas relacionados à sua idade e interesse. Além disso, o aluno será levado
ao aprofundamento das leituras paradidáticas para
realizar os trabalhos solicitados.
A partir do 6° ano, nossos alunos têm contato mais frequente com outros estilos textuais
(além de conto, fábula, romance). Entram em cena os textos biográficos, as crônicas, os debates,
as poesias, as resenhas críticas, etc, o que amplifica o seu horizonte literário, cultural e intelectivo,
para além do livro paradidático.
Sendo assim, as indicações de leitura mensal estão pautadas na diversidade textual.
Leituras individuais, coletivas, pesquisas, intertextualidade, apresentações orais, encenações, etc,
farão parte do processo para a realização dos trabalhos paradidáticos.

Março

Abril

Maio

Junho

O aluno deverá escolher
um livro biográfico de
uma personalidade
conhecida para realizar
o trabalho de Literatura.

Em comemoração ao
Dia Internacional do
Livro, o aluno poderá
apresentar um livro
de sua escolha. Pode
ser de literatura
mundial.

Contos clássicos
e modernos
diversos - serão
disponibilizados
no site do colégio
para leitura.

O aluno escolherá um
livro (infanto - juvenil )
de literatura brasileira
de sua preferência para
apresentar (oralmente)
uma resenha crítica a
respeito.

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Em comemoração ao
Dia do Folclore, o
aluno poderá escolher
um conto ou um
causo folclórico para
realizar o trabalho.

O aluno escolherá um
livro de Literatura
Clássica (de acordo
com a sua faixa
etária) para realizar o
trabalho mensal, que
tanto poderá ser um
resumo, como uma
resenha.

Crônicas clássicas e
modernas diversas serão disponibilizadas
no site do colégio para
leitura.

Poesias clássicas e
modernas diversas serão disponibilizadas
no site do colégio
para leitura.

