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•  A escola pode oferecer alguns livros de seu acervo 
para as famílias levarem para casa, quando possível.  

•  A professora pode gravar um vídeo lendo uma história 
para sua turma. 

As famílias receberam um card convidando-as a ler para sua 
criança e a promover uma conversa em torno do que foi lido.   

ASSISTA AO TRECHO DE UMA CONVERSA FEITA A PARTIR  
DA LEITURA DE DUAS OBRAS LITERÁRIAS. 

Para responder eventuais dúvidas das famílias, antecipamos 
algumas questões:

POR QUE É IMPORTANTE CONVERSAR SOBRE  
O QUE FOI LIDO?

Incentivamos que, além do contato com a história, 
as crianças possam conversar sobre ela. Para alguns 
especialistas, conversar é continuar lendo, ou seja, por 
meio da formulação de um comentário e na troca com 
outros leitores a criança pode avançar na compreensão 
leitora, observar detalhes não percebidos antes e apreciar 
um trecho ou uma ação da personagem de outra forma, 
talvez mais aprofundada. Assim, estimulamos a conversa 
para que ocorra a troca genuína de impressões. A ideia 
não é checar se a criança prestou atenção, nem fazer 
perguntas para avaliar o que ela compreendeu ou se  
sabe quem são os personagens.

EU NÃO TENHO LIVROS EM CASA. COMO FAÇO  
A PROPOSTA?

Caso as famílias não tenham livros em casa, é possível 
buscá-los na internet: há muita oferta de livros pelas 
editoras, o programa Leia para uma criança e canais  
do Youtube de contadores de histórias, além de leitura  
em voz alta de textos. 

QUAIS PERGUNTAS POSSO FAZER PARA A CRIANÇA?

Depois de uma leitura, as perguntas dependem da obra. Nessa 
conversa é necessário considerar os comentários da criança 
e, a partir deles, fazer perguntas que a levem a justificar suas 
ideias e preferências. É possível relacionar com outras histórias 
conhecidas ou detalhar as ações da personagem para 
compreender melhor algum acontecimento. Pode-se ainda 
fazer perguntas mais genéricas, como: “você se identificou 
com a personagem?” ou “se fosse ela, teria feito o mesmo ou 
algo totalmente diferente?”.

1

2

3

4 a 6 anos

FICA A DICA

PARA SABER MAIS

Clique nos links abaixo:

Relato de crianças sobre  
a leitura e as histórias

Importância das conversas  
sobre a leitura

Conversa sobre um livro lido   

https://vimeo.com/428783721/a4f1402860
https://avisala.org.br/index.php/conteudo-por-edicoes/revista-avisala-19/prazeres-e-saberes-de-leitores-nao-convencionais/
https://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/e-depois-de-ler-fazer-o-que/
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

