
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Estratégia de Aprendizagem:  
  MANUSEIO DE LIVROS E ESCOLHA DO PREFERIDO 

Organize livros ou gibis que tenham em casa, prepare o local para 
que seja atrativo e confortável a criança e convide-a para folhear 
todo o material ofertado. Para isso observe algumas dicas: 

• Procure deixar esse momento o mais silencioso e tranquilo possível, 
por isso deixe a TV desligada e celulares guardados, para evitar 
distrações. 

• Veja se a criança sabe folhear e a ensine caso ela ainda não tenha essa 
habilidade, explicando que deve-se iniciar sempre do início, “da capa” 
folheando com calma para não danificar as páginas e com atenção observando 
as imagens para entender do que se trata o livro ou gibi que ela está vendo; 

• Explique também que mesmo que tenha várias opções, deve ver apenas um 
livro de cada vez, e que ao se ver um livro precisa sentar ou ficar de forma 
confortável, para dedicar toda a atenção que esse momento merece; 

• Se notar que está brincando com os livros oferecidos, explique que livro não é 
brinquedo, que dentro dele tem informações importantes ou histórias que nos 
proporcionam viagens sem sair do lugar.  

Após a exploração de todo o acervo, peça para que a criança escolha um livro 
de sua preferência, ou o que ela mais gostou dos que foram oferecidos, para ouvir a 
história. Leia com calma, chame atenção para as imagens, indique com o dedo a 
direção que a leitura segue (da esquerda para a direita).  

Em seguida, converse sobre o que foi lido e veja se a criança gostou ou não. 
Depois entregue o livro para a criança e peça para que ela tente recontar a história 
para você, observe se ela seguiu as suas ações. (essa leitura será realizada ao modo 
dela, deixe-a livre para se expressar). 

Não esqueça de elogiar todos os avanços da criança, estimule a fala e valorize 
cada momento. 
 

 Não esqueça de enviar fotos ou vídeo para o nosso grupo de WhatsApp!!! 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Alexandra, Eide, Fátima e Renata, Alaíde, Alessandra, 

Damaris, Maria Inês e Maria Rosária  

TURMA: Maternal A / B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Corpo, gestos e movimento 



 

 

 

 
 

Boa leitura! 
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