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Leitura POR Seu Filho 
 

Ajude seu filho a escolher um bom livro: 

 Permitindo que ele escolha o seu próprio livro impresso ou digital 
conforme o seu interesse 

 Assegurando que seja um que ele possa ler por conta própria 
 Incentivando a poesia, histórias e não-ficção 
 Incluindo audiolivros como uma opção (não exclusivamente) 
 

Antes da Leitura Durante a Leitura Após a Leitura 
Pense em ler o mesmo livro para 
poder falar sobre ele com o seu filho. 
 
Incentive o seu filho a: 
  

 Pensar/falar sobre o 
autor/ilustrador: Este é o 
primeiro livro deles que você 
está lendo? Você conhece 
outros trabalhos 
escritos/ilustrados por eles? 
 

 Pense/fale sobre o título 
incluindo a capa e a 
contracapa do livro 

 
 Leia uma ou duas páginas 

para ter certeza de que é 
interessante e não muito difícil 
 

Forneça ao seu filho um caderno ou notas 
adesivas para acompanhar a leitura. 
 
Incentive o seu filho a: 
 

 Marcar um trecho onde a leitura 
expressiva o ajudou a entender o 
significado do texto do autor 

 
 Observar os atributos do 

personagem e se/por que o 
personagem muda 
 

 Observar o tema ou mensagem 
 

 Observar uma parte do livro que 
cause uma ligação pessoal 

Fale sobre o livro com o seu filho.  Isso é tão 
importante quanto a leitura! 
 
Faça perguntas como: 
 

 Este livro faz você pensar de forma 
diferente sobre a sua vida? 
 

 O que o autor quer que aprendamos ou 
lembremos? 

 
 O que você já sabia? 

Você aprendeu algo novo? 
 

 Qual foi a sua parte favorita? Leia em 
voz alta para mim. 

 
 Como este livro se compara a outros do 

mesmo autor ou outros livros que você 
está lendo? 
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