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Como eu ajudo a minha criança a ganhar prazer na leitura? 
Uma coletânea de idéias para pais. 

 
Resumo de uma coletânea de idéias, disponível graças ao Conselho de Inspetores escolares 

do Cantão Basel-Land 
 
Aprender a ler é um longo processo, que voce como pai/mãe pode apoiar e incentivar ativa 
e eficazmente a sua criança. Um bom hábito da leitura promove muito o êxito da sua criança 
na escola. 
 
E quando a sua língua materna não é o alemão? 
Voce pode dar suporte a sua criança mesmo quando você não fala ou não fala bem o 
alemão. O mais importante é que você incentive a sua criança ao discurso e à leitura na 
língua que lhe for familiar. Normalmente, na sua própria língua materna. Se uma criança 
dominar a sua língua materna completamente, será muito mais fácil para ela a mudança 
para a língua alemã. 
 
As sete dicas que seguem, dar-lhes-á indicações, de que maneira voce pode melhor auxiliar 
a sua criança. 
 
 
Dica 1: Converse com a sua criança 
 
A língua verbal é o fundamento para a leitura. Escutando e falando, a sua criança será 
conduzida a língua. Através da fala e canto, o som da língua é transmitido para a criança. 
Isso facilita sua criança a adquirir o hábito da leitura. Os seguintes pontos indicam, como 
você pode encorajar a sua criança na língua verbal. 
 

- Contar-lhe a história sobre a sua própria família, sobre os avós e parentes. 
- Conversar com a sua criança sobre as coisas que voce faz e sobre o que voce 

pensa 
- Faça perguntas a sua criança 
- Encoraje a sua criança a contar o que ela pensa e sente 
- Peça para sua criança contar-lhe sobre as suas experiências durante o dia 
- Dê tempo à criança ao falar. Deixe-a encontrar as suas próprias palavras para se 

expressar. 
- Aprenda com a sua criança rimas e a contar versos. Cante com ela canções infantís. 
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Dica 2: Faça da leitura uma diversão 
 
Ler e ler em voz alta pode ser divertido para toda a família. As dicas a seguir, encorajam a 
sua criança a aprender a ler: 
 

- Leia a história preferida da sua criança tantas vezes quanto ela desejar. Escolha 
livros que divertem a sua criança. 

- Leia histórias que tenham partes repetidas e encoraje a sua criança a ler junto. 
- Ao ler, mostre as palavras à criança. Isto ajuda a criança a estabelecer uma ligação 

entre as palavras faladas e escritas. 
- Utilize textos diferentes: histórias, poesias, artigos de jornal ou revistas, histórias em 

quadrinhos. 
- Quando a sua criança pode dormir até tarde na manhã seguinte, destine a noite 

anterior à leitura. Permita que a sua criança fique acordada até mais tarde ou deixe-a 
ler na cama. 

- Encoraje os parentes ou conhecidos a darem livros de presente à criança. 
- Visite uma biblioteca com a sua criança. 
- Faça a assinatura de uma revista juvenil para sua criança. 

 
 
Dica 3: Leia diariamente 
 
Crianças adoram rituais. A leitura é algo em que voce e sua criança podem ter satisfação 
juntos. Quando voce tirar tempo para isso, mostre a sua criança que a leitura é importante e 
divertida.  
 

- Inicie já cedo a ler para sua criança 
- Estipule, se possível, um horário diariamente, onde voces juntos possam concentrar-

se na leitura. 
- Arranje um canto confortável para ler. 
- Escolha livros diferentes 
- Leia lentamente para que a criança possa formar imagens sobre a história 
- Mantenha a continuidade à leitura, mesmo quando a criança já aprendeu a ler. 

Voces experimentarão juntos um novo mundo e terão satisfação nos encantos da 
leitura. 

 
 
Dica 4: Seja um exemplo para a sua criança 
 
Como pai/mãe, voce é um exemplo importante para a sua criança. Quando ela vê que voce 
mesmo lê, por satisfação ou para se informar, ela entende que a leitura é uma atividade 
valiosa. 
 

- Leia em voz alta receitas, rótulos de embalagens, brochuras, etc. 
- Leia com sua criança sinais de trânsito, placas de indicação e nomes de negócios e 

restaurantes. 
- Utilize livros de receitas culinárias, lista telefônica, o Atlas, dicionários para verificar 

informações. 
- Leia com sua criança cartões,  cartas ou E-mails de amigos e conhecidos. 
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Dica 5: Conversem sobre livros 
 
Falar sobre livros é tão importante quanto ler. A criança pode assim estabelecer uma ligação 
com suas próprias experiências. E ela tem a possibilidade de ampliar o seu vocabulário com 
novas palavras e expressões idiomáticas. 
 

- Converse com sua criança sobre quais livros ela gostaria de ler 
- Fale a ela sobre o seu livro de infância favorito  
- Encoraje a sua criança ao ler uma poesia, a adivinhar qual poderia ser a próxima 

rima. 
- Encoraje-a a fazer perguntas durante a leitura da história. 
- Estimule a sua criança a exercitar a crítica. Ela concorda com a opinião de um autor 

ou autora? 
- Interrompa a leitura com frases sobre o texto 
- Dê tempo a sua criança para refletir sobre uma história. Eventualmente, alguns dias 

mais tarde, faça novamente perguntas sobre a narrativa. 
- Converse sobre a narrativa com a sua criança depois da leitura. Assim voce vê se a 

criança entendeu o texto. 
 
 
Dica 6: Ouça com atenção a sua criança durante a leitura 
 
Quando voce ouve a sua criança, ela tem a possibilidade de exercitar e melhorar a sua 
habilidade na leitura. As suas reações e atenção são importantes. 
 

- mostre a sua criança que voce se divertiu com a história lida, mostre-a o seu 
interesse e faça perguntas sobre o assunto. 

- Dê tempo a sua criança para que ela mesmo leia e soletre palavras difíceis. 
- Tenha cuidado para que a leitura e a leitura em voz alta não seja interrompida. 
- Faça atenção para que a criança não escolha textos muito difíceis. 
- Alterne a leitura com a sua criança e tentem ler alguma coisa juntos. 

 
 
Dica 7: Reconheça o empenho da sua criança 
 
Aprender a ler necessita tempo, muita prática e apoio do ensinante e dos pais. 
 

- Elogie sua criança quando ela lê. 
- Ajude sua criança a encontrar livros adequados, por exemplo, na biblioteca. 

 
 
Voce não está sozinho 
 
Voce não está sozinho no apoio ao desenvolvimento do hábito da leitura da sua criança. Os 
irmãos e outros membros da família podem ajudá-lo. Converse também com o professor da 
sua criança, sobre como voce pode auxiliar-la. O seu interesse ajuda a sua criança a obter 
melhor desempenho na escola. 
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