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Acesse www.ReadingRockets.org para obter mais informações sobre como 
você pode, através da leitura, criar um futuro brilhante para a criança.

Reading tips for parents

Portuguese: Babies

Nunca é cedo demais para começar a ler para seu bebê! Logo depois de nascer, seu bebê 
começa a aprender. Se conversar, brincar e cuidar de seu bebê todos os dias, você estará 
ajudando seu bebê a desenvolver as habilidades linguísticas necessárias que ele seja um 
futuro leitor. Lendo para seu bebê, você estará criando um amor pelos livros e pela leitura 
desde o início. As sugestões abaixo apresentam algumas maneiras divertidas de ajudar seu 
�lho a se tornar um leitor contente e con�ante. Experimente usar uma dica diferente cada 
semana. Descubra o que funciona melhor para seu �lho.

Arrume uma posição aconchegante 
para você e seu bebê lerem um 
livro juntos 
Quando você segura seu bebê no colo e olham um 
livro juntos, seu bebê descobre a alegria de �car no 
seu colo e escutar a sua voz e também a história. 
Sentir-se protegido e seguro com você enquanto 
olha um livro aumenta a con�ança do seu bebê e 
seu amor pela leitura.

Escolha livros apropriados 
para bebês 
Livros com ilustrações brilhantes e bem coloridas 
ou com alto contraste são mais fáceis para os bebês 
verem e prendem mais a atenção do bebê. Livros 
feitos de pano ou plástico macio (para a banheira) 
ou livros com páginas grossas e resistentes 
cartonados são mais fáceis para o bebê manusear.

Deixe os livros ao alcance do 
seu bebê 
Deixe os livros em locais onde seja fácil pegá-los, 
segurá-los e vê-los como brinquedos. Lembre-se, 
um bebê fará com um livro o mesmo que faz com 
tudo mais: o colocará na boca. E é isso exatamente 
o que ele deve fazer, assim, você pode querer 
colocar “livros mastigáveis” ao alcance do bebê.

Fale com seu bebê - o dia inteiro 
Descreva como o tempo está ou quais maçãs você 
está escolhendo no mercado. Fale sobre as gravuras 
de um livro ou das coisas que ver durante um 
passeio. Faça perguntas. Escutando a você, seu 
bebê aprende palavras e ideias, e compreende 
como a linguagem funciona.

Incentive seu bebê a murmurar, 
sussurrar e balbuciar 
São essas as maneiras do seu bebê se comunicar com 
você, e estes são os primeiros passos importantes para 
aprender a falar. Incentive as tentativas do bebê de 
imitar você. Quanto mais o bebê praticar a produção 
de sons, mais claros os sons se tornarão. Não tenha 
receio de dizer muuu, au au e bi bi!

Ajude seu bebê!
Incentive seu bebê a pegar biscoitos ou ervilhas, 
tocar seu narizinho e seus dedinhos do pé, apontar 
para gravuras e apanhar brinquedos. Os músculos 
dessas mãozinhas vão �car fortes, ágeis, e prontos 
para passar as páginas.

Crie uma rotina diária (e inclua 
leitura nessa rotina)
Rotinas podem acalmar o bebê, e permitem que o 
bebê aprenda a prever o que vai acontecer a seguir. 
A capacidade de fazer previsões será importante 
quando seu �lho for mais velho e estiver lendo 
sozinho.

Cante, leia, repita
Leia as histórias favoritas do bebê e cante suas 
músicas favoritas várias vezes. Pode repetir! A 
repetição da diversão com os livros fortalecerá o 
desenvolvimento da linguagem e reforçará os 
sentimentos positivos sobre a leitura.

"Leia" seu bebê
Preste atenção sobre como seu bebê reage ao livro 
que estiver lendo. Se o bebê não estiver gostando da 
história, pare e experimente ler outro livro ou leia o 
livro em outra hora.

DICAS para os pais de 
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Acesse www.ReadingRockets.org para obter mais informações sobre como 
você pode, através da leitura, criar um futuro brilhante para a criança.

Reading tips for parents

Portuguese: Toddlers

Uma criança de 1 a 3 anos quer saber de AÇÃO. Estimule o desenvolvimento linguístico 
contínuo e o interesse pelos livros e pela leitura mantendo as coisas animadas e 
interessantes. As experiências do dia a dia são repletas de oportunidades para começar 
uma conversa e desenvolver habilidades linguísticas. As sugestões abaixo apresentam 
algumas maneiras divertidas de ajudar seu �lho a se tornar um leitor contente e con�ante. 
Experimente usar uma dica diferente cada semana. Descubra o que funciona melhor para 
seu �lho.

Não espere que sua criança �que 
sentada quieta por causa de um livro
Criança de 1 a 3 anos precisam de MOVER-SE, 
portanto, não se preocupe se elas encenarem as 
histórias ou simplesmente pularem, brincarem ou 
darem cambalhotas enquanto você lê para elas. Elas 
podem estar se movendo, mas estão escutando. 

Recite rimas, cante músicas e cometa 
erros!
Pause para deixar a criança terminar uma frase 
ou cantar um refrão. Depois que a criança se 
acostumar com a rima ou com o padrão, cometa 
erros de propósito e deixe-a corrigir você.

Escolha livros que prendam a 
atenção
Livros sobre animais ou máquinas convidam ao 
movimento e a fazer sons. Livros com orelhas ou 
texturas diferentes mantêm ocupadas as mãos da 
criança. Livros com ilustrações detalhadas ou itens 
repetidos escondidos nas gravuras são ótimos para 
explorar e discutir.

Mantenha as leituras curtas, simples 
e frequentes
Crianças nessa idade geralmente têm um nível de 
atenção mais curto do que o dos bebês. Procure 
textos que sejam curtos e simples.  Leia pouco, 
várias vezes durante o dia.

Estimule brincadeiras que envolvam 
dar nome às coisas, descrever e 
comunicar.
Construa um zoológico com animais de pelúcia. 
Faça uma corrida com carrinhos de brinquedo. Fale 
para seu �lho que ele é o chefe do projeto e faça 
muitas perguntas a ele. 

Cada dia é uma aventura quando 
você é uma criança pequena
Escolha livros sobre experiências e sentimentos do dia 
a dia. Seu �lho se identi�cará com os personagens 
quando se vestir, comer, visitar, dormir e brincar.

Faça perguntas
Escute com atenção e paciência as respostas de seu 
�lho. Crianças de 1 a 3 anos têm suas próprias 
opiniões e muitas ideias interessantes sobre o 
mundo. Incentive seu �lho a dizer o que ele pensa. 
Desta maneira, você estará incentivando suas 
habilidades linguísticas e, ao mesmo tempo, estará 
aprendendo o que é importante para seu �lho.

Repita os livros favoritos de seu �lho
Leia as histórias favoritas de seu �lho várias vezes. 
Procure livros sobre coisas que seu �lho goste: 
trens, animais, a lua. Esses livros podem aumentar 
o nível de atenção da criança e desenvolver o 
entusiasmo pela leitura.

Não está se divertindo?
Experimente ler uma história diferente ou ler em um 
horário durante o dia. Ler com uma criança bem 
novinha tem o objetivo primário de criar experiências 
positivas com livros, não de terminar todos os livros 
que você começar a ler.

DICAS para os pais de 

Crianças de 1 a 3 anos
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Informações práticas, fundamentadas por pesquisas, sobre como 
ajudar os alunos da língua inglesa a ler…e a ter sucesso na leitura!

Leia cedo e leia frequentemente. Esses primeiros anos são críticos para o 
desenvolvimento do amor pela leitura que dure a vida toda. Nunca é cedo demais 
para começar a ler para seu �lho! As sugestões abaixo apresentam algumas maneiras 
divertidas de ajudar seu �lho a se tornar um leitor contente e con�ante. Experimente 
usar uma dica diferente cada semana. Descubra o que funciona melhor para seu �lho.

Leiam juntos todos os dias.
Leia para seu �lho todos os dias. Transforme 
esta atividade em um tempo gostoso e 
carinhoso em que vocês podem �car lado 
a lado desfrutando da companhia do outro.

Diga o nome de todas as coisas
Para aumentar o vocabulário de seu �lho, 
fale sobre palavras e objetos interessantes. 
Por exemplo, “Olhe aquele avião! Isso aqui 
são as asas do avião. Por que você acha que 
elas se chamam asas?”

Diga o quanto você gosta de ler.
Diga ao seu �lho o quanto você gosta de ler 
em sua companhia. Fale sobre a “hora da 
história” como a parte favorita do seu dia.

Leia com diversão em sua voz!
Leia para seu �lho com humor e expressão. 
Use vozes diferentes. Exagere!

Saiba quando parar.
Deixe o livro para depois, se seu �lho perder 
interesse ou tiver di�culdade em prestar 
atenção.

Seja interativo.
Discuta o que está acontecendo no livro, 
destaque e aponte para coisas na página e 
faça perguntas.

Leia a história outra vez e outra 
e outra...
Vá em frente e leia o livro favorito de seu �lho 
pela centésima vez! Converse sobre escrever 
também. Fale para seu �lho que lemos da 
esquerda para direita e mostre como as 
palavras são separadas por espaços.

Mostre as palavras impressas em 
todos os lugares
Fale sobre as palavras impressas que você  
vê no mundo ao seu redor. Peça que seu 
�lho encontre uma nova palavra cada vez 
que vocês saírem.

Leve seu �lho para ser avaliado.
Não deixe de levar seu �lho ao pediatra ou 
conversar com seu professor logo que possível, 
se tiver alguma preocupação sobre o 
desenvolvimento da linguagem, audição 
ou visão de seu �lho.

DICAS para os pais de 

Crianças na Pré-escola 

Reading tips for parents
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Brinque com as letras, palavras e sons! Divertir-se com a linguagem ajuda seu �lho a 
aprender a decifrar o código da leitura. As sugestões abaixo apresentam algumas 
maneiras divertidas de ajudar seu �lho a se tornar um leitor contente e con�ante. 
Experimente usar uma dica diferente cada semana. Descubra o que funciona melhor 
para seu �lho.

Converse com seu �lho.
Peça ao seu �lho para falar sobre seu dia na 
escola. Incentive-o a explicar alguma coisa 
que aprendeu na escola ou um jogo que tenha 
jogado no recreio.

Diga trava-línguas engraçados.
Cante músicas, leia livros com rimas e diga 
trava-línguas engraçados. Tudo isso ajuda a 
criança a tornar-se mais atenta aos sons nas 
palavras.

Leia e transforme a leitura em 
experiência.
Conecte o que o seu �lho lê com o que 
acontece na vida. Se estiver lendo um livro 
sobre animais, relacione isso ao seu último 
passeio ao zoológico.

Use o nome de seu �lho.
Mostre a ligação entre as letras e os sons. Diga, 
“Paulo, as palavras pode e pular começam com 
o mesmo som do seu nome. Paulo, pode pular. 
E todas elas começam com a mesma letra, P.”

Brinque com bonecos.
Faça jogos linguísticos com bonecos. Faça com 
que o boneco diga, "Meu nome é João. Eu 
gosto de palavras que rimam com meu nome. 
A palavra caminhão rima com João? Bola rima 
com João?”

Desenhe e diga as letras.
Peça a seu �lho para usar seus dedos e 
desenhar uma letra enquanto diz o som da 
letra. Faça esta atividade em papel, areia ou 
em um prato com açúcar.

Incentive a escrita - Escreva.
Tenha papel e lápis ao alcance de seu �lho 
para que sempre tenha material para escrever. 
Trabalhando juntos, escreva uma frase ou 
duas sobre algo especial. Incentive-o a usar 
as letras e sons que ele está aprendendo na 
escola.

Faça jogos com os sons.
Pratique a mistura dos sons para formar 
palavras. Pergunte “Você consegue adivinhar 
que palavra é essa? c - a – r – r - o.” Vocalize 
cada som mais tempo do que o normal.

Leia a história outra vez e outra 
e outra...
Vá em frente e leia o livro favorito de seu �lho 
pela centésima vez! Quando estiver lendo, 
pause e pergunte ao seu �lho o que está 
acontecendo na história.

Converse sobre letras e sons.
Ajude seu �lho a aprender o nome das letras e 
os sons que cada letra representa. Transforme 
isso em um jogo! “Estou pensando em uma 
letra e ela tem o som de mmmmmm.”

DICAS para os pais de 

Alunos do Jardim de Infância

Reading tips for parents

Portuguese: Kindergartners
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DICAS para os pais de 

Crianças na Primeira Série
Dê ao seu �lho muitas oportunidades de ler em voz alta. Incentive o seu jovem leitor a 
praticar todos os dias! As sugestões abaixo apresentam algumas maneiras divertidas de 
ajudar seu �lho a se tornar um leitor contente e con�ante. Experimente usar uma dica 
diferente cada semana. Descubra o que funciona melhor para seu �lho.

Não saia de casa sem algo para ler.
Sempre leve um livro ou revista para as horas 
em que seu �lho tem de esperar, como em 
um consultório médico. Leia em todas as 
oportunidades que tiver!

Uma vez só não é su�ciente.
Incentive seu �lho a ler seus livros e poemas 
favoritos. Reler ajuda as crianças a aprender 
a ler mais rapidamente e com precisão.

Vá mais profundamente na história.
Faça perguntas ao seu �lho sobre uma história 
que tenha acabado de ler. Pergunte algo como, 
“Por que você acha que o Cli�ord fez isso?”

Controle a televisão.
É difícil ler e competir com a TV e com vídeo 
games. Incentive a leitura como uma atividade 
para ser realizada nas horas de folga.

Seja paciente.
Quando seu �lho está tentando vocalizar uma 
palavra que não conhece, dê a ele o tempo 
necessário para fazer isto. Relembre à criança 
que deve olhar com atenção à primeira letra 
ou primeiras letras da palavra.

Escolha livros do nível correto. 
Ajude seu �lho a escolher livros que não sejam 
muito difíceis. O objetivo é proporcionar 
ao seu �lho muitas oportunidades de leitura 
com sucesso.

Faça jogos com as palavras.
Peça que seu �lho vocalize as palavras à 
medida que você as muda de data para bata 
para gata; de vento para vendo para venço; 
e de bebê para babá.

Eu leio para você, você lê para mim.
Reveze com seu �lho ao ler em voz alta na 
hora de dormir. As crianças adoram esse 
tempo especial com seus pais.

Corrija seu jovem leitor com 
delicadeza. 
Quando seu �lho cometer um erro, indique 
delicadamente as letras que ele não viu ou leu 
incorretamente. Muitos leitores inexperientes 
costumam adivinhar palavras incorretamente 
com base na primeira letra da palavra.

Converse, converse, converse!
Converse com seu �lho todos os dias sobre a 
escola e sobre as coisas que estão acontecendo 
pela casa. Introduza algumas palavras 
interessantes na conversa, e acrescente mais 
palavras àquelas sobre as quais falou no passado.

Escreva, escreva, escreva!
Peça a seu �lho para ajudar a escrever a lista 
de compras, um cartão de agradecimento para 
a Vovó, ou para escrever um diário sobre 
coisas especiais que acontecem em casa. 
Ao escrever, incentive seu �lho a usar as 
letras e padrões de sons que ele está 
aprendendo na escola.

Reading tips for parents

Portuguese: First Graders
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Encontre, junto com seu �lho, oportunidades de ler, escrever e contar histórias. Sempre 
aplauda seu jovem leitor e escritor de histórias iniciante! As sugestões abaixo apresentam 
algumas maneiras divertidas de ajudar seu �lho a se tornar um leitor contente e 
con�ante. Experimente usar uma dica diferente cada semana. Descubra o que funciona 
melhor para seu �lho.

Conte histórias da família.
As crianças adoram ouvir histórias sobre 
suas famílias. Fale sobre algo engraçado que 
aconteceu quando você era criança.

Crie uma caixa de ferramentas 
para escrever.
Encha uma caixa com materiais para desenhar 
e escrever. Encontre oportunidades para seu 
�lho escrever, como a lista de compras, 
bilhetes de agradecimento ou cartões de 
aniversário.

Seja o fã número 1 de seu �lho!
Peça que seu �lho leia em voz alta o que 
ele escreveu para a escola. Seja um ouvinte 
entusiástico.

Outra vez, com emoção!
Quando seu �lho conseguir vocalizar uma 
palavra que não conhecia, peça a ele que 
releia toda a frase. As crianças frequentemente 
�cam tão ocupadas tentando pronunciar 
uma palavra, que esquecem o signi�cado da 
fraseque acabaram de ler.

Convide um escritor a visitar a 
sala de aula.
Convide um autor para falar na sala do 
seu �lho sobre o processo de escrita. As 
crianças frequentemente pensam que não 
são inteligentes o su�ciente, se não podem 
sentar-se e escrever uma história perfeita na 
primeira tentativa.

Crie um livro junto com seu �lho.
Dobre folhas de papel no meio e grampeie as 
folhas para criar um livro. Peça que seu �lho 
escreva sentenças em cada página, e acrescente 
suas próprias ilustrações.

Conte histórias quando estiver fora 
de casa.
Inventem uma história e façam revezamento 
ao adicionar outras partes à história enquanto 
estiverem no carro ou no ônibus. Tente criar 
uma história engraçada ou assustadora.

Mostre o relacionamento entre 
palavras.
Explique como palavras relacionadas têm 
ortogra�a e signi�cados semelhantes. Mostre 
como uma palavra como conhecimento, por 
exemplo, se relaciona com a palavra conhecer.

Faça uma lista de veri�cação sobre 
a escrita.
Peça que seu �lho crie uma lista de veri�cação 
para a escrita com lembretes como “Todas 
as minhas sentenças começam com letra 
maiúscula? Sim/Não.”

Rápido, rápido.
Use as novas palavras que seu �lho tenha 
aprendido em �ashcards ou em exercícios no 
computador. Algumas vezes, os �ashcards 
ajudam as crianças a reconhecer e ler palavras 
automaticamente, especialmente as palavras 
que são usadas mais frequentemente.

DICAS para os pais de 

Crianças na Segunda Série

Reading tips for parents

Portuguese: Second Graders
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Leia sobre algo, converse e pense sobre ele. Encontre maneiras para seu �lho aumentar 
sua compreensão, que é o objetivo principal de aprender a ler. As sugestões abaixo 
apresentam algumas maneiras divertidas de ajudar seu �lho a se tornar um leitor 
contente e con�ante. Experimente usar uma dica diferente cada semana. Descubra 
o que funciona melhor para seu �lho.

Transforme os livros em coisas 
especiais.
Transforme a leitura em algo especial. Leve 
seus �lhos à biblioteca, ajude-os a fazer seu 
cartão de biblioteca, leia com eles e dê livros 
de presente para eles. Tenha um local favorito 
para os livros em casa ou, melhor ainda, 
coloque livros em todos os lugares.

Faça com que uma criança leia 
para outra.
Encontre maneiras de incentivar seu �lho a 
pegar outro livro para ler. Apresente a seu 
�lho séries como o Sítio do Pica-pau Amarelo 
ou Harry Potter ou dê a ele o segundo livro do 
seu escritor favorito, ou peça ao bibliotecário 
outras sugestões.

Abra o dicionário.
Deixe seu �lho ver que você usa o dicionário. 
Diga, “Hum, não tenho certeza do que esta 
palavra que dizer... Vou consultar o 
dicionário.”

Converse sobre o que você vê e faz.
Converse sobre suas atividades diárias para 
aumentar o conhecimento geral de seu �lho. 
Isso é algo extremamente importante para a 
habilidade de escutar e para a compreensão 
escrita. Mantenha  uma lista de palavras, por 
exemplo, quando cozinharem juntos, visitarem 
um lugar onde nunca tenham ido, ou depois 
de assistirem um programa na televisão.

Os primeiros rascunhos são os 
primeiros passos
Incentive seu �lho quando ele estiver 
escrevendo. Relembre a ele que a escrita 
envolve várias etapas. E que ninguém 
escreve com perfeição da primeira vez.

Cada pessoa faz as coisas de 
sua maneira.
Leia tipos diferentes de livros para expor seu 
�lho a diferentes tipos de escrita. Algumas 
crianças, especialmente meninos, preferem 
livros que não sejam �cção.

Ensine ao seu �lho alguns 
“truques mentais”.
Ensine a seu �lho como resumir uma história 
em poucas frases, e como fazer previsões sobre 
o que pode acontecer na história. As duas 
estratégias ajudam a criança a compreender 
e lembrar.

“Já chegou?”
Use o tempo que passar em um carro ou 
ônibus para fazer jogos de palavras. Converse 
sobre como casa signi�ca o lugar onde você 
mora, mas também signi�ca a abertura em 
uma camisa por onde passa o botão. Quantos 
outros homônimos o seu �lho consegue dizer? 
Quando as crianças estão bem familiarizadas 
com o signi�cado de uma palavra, elas têm 
menos di�culdade para ler a palavra.

DICAS para os pais de 

Crianças na Terceira Série

Reading tips for parents

Portuguese: Third Graders


