Guia da Educação em Família

Faça da leitura
uma mania!

TROCA DE LIVROS ENTRE AMIGOS
Uma ideia bem simples para
incentivar a leitura é promover um
encontro para que as crianças - e os
adultos - troquem livros.
Cada criança traz um livro, coloca
na mesa e ganha um número.

Pesquisas do mundo todo
mostram que a criança que lê
e tem contato com a literatura
desde cedo, principalmente se for
com o acompanhamento dos pais,
aprende melhor, pronuncia melhor
as palavras e se comunica melhor.
A proximidade com o mundo
da escrita facilita a alfabetização
e ajuda em todas as disciplinas, já que
o principal suporte para o aprendizado
na escola é a leitura e a escrita.
Leia sempre para o seu filho.

12
dicas
para ajudar seu

✔

✔

A número 1 escolhe um livro.
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filho a gostar
(muito) de ler

A próxima pega outro
livro ou “rouba” da anterior.
✔

Quem for roubado escolhe outro
livro - menos o que acabou de perder.
✔

O jogo termina quando todos
tiverem um livro. Cada livro só
pode ser roubado três vezes.
✔
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12 Dicas para seu filho gostar (muito) de ler
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 eia para seu filho desde bem
L
pequeno. Isso o ajudará em seu desempenho
escolar e também no seu futuro!
 ostre a seu filho que ler é um prazer.
M
Nunca transforme a leitura em castigo.
 eixe livros sempre ao alcance das
D
mãos para que ele se sirva à vontade.
 eserve uma hora do dia para ler com
R
seu filho. Organize uma rotina de leitura.
Capriche na interpretação!
Quando a criança ainda não consegue
ler sozinha, é o adulto que dá vida ao livro.
 stimule a participação de seu filho.
E
Mostre as figuras, pergunte o que ele acha
que vai acontecer, deixe-o folhear o livro.

esTE livro
é muito legal!
depois te
empresto!

8

 ão troque as palavras do texto por
N
outras mais fáceis. Se necessário explique
as que seu filho não entender.
 ontinue lendo com seu filho mesmo depois
C
de ele aprender a ler. O carinho do momento
vai ajudá-lo ainda mais a gostar de ler.

9
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 ê o exemplo. Leia e converse com
D
seu filho sobre o livro que está lendo.

11
12

 fereça diversos tipos de livro.
O
Crianças que leem coisas variadas
se tornam melhores leitores no futuro.

 aça uma ficha em uma biblioteca próxima
F
a sua casa e crie o hábito de levar seu filho.
 stimule seu filho a emprestar livros para
E
os amiguinhos e a conversar sobre eles.
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