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A importância da leitura 

Quem já ouviu falar por aí que “Ler também é um exercício”? Mais que isso, o hábito da leitura é 
muito importante para quem deseja ter uma vida mais saudável.  

 

 

 

A leitura é um grande exercício para o cérebro, por isso, quanto mais se pratica a leitura, mais o 
cérebro é ativado. Outras formas que auxiliam na ativação do cérebro são a leitura em voz alta, 
ler e escrever, ler e repetir o que leu, ler em silêncio, ler com música de fundo. A melhor técnica é 
aquela que você desenvolve para você mesmo! 

O ato de ler, naturalmente, leva a escrever e ampliar a capacidade de escutar. De acordo com 
especialistas, quanto mais intensa e prazerosa for à leitura, mais resultados positivos são obtidos. 
E que não existe um horário específico que produza melhores resultados no cérebro. 

                          

  

Assista o vídeo através do link abaixo 

  https://youtu.be/ZTBCfN7FV_E  
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10 Benefícios do Hábito de Leitura 

 

 A leitura estimula a memória expandindo a capacidade da nossa mente; 

 É combustível para a imaginação; 

 Nos dá palavras instrumentais para expressas nosso sentimento; 

 Nos aproxima da compreensão do mundo e do autoconhecimento; 

 Ao ler, nos deparamos com aquilo que pensamos; nossas crenças; 

 O ato de ler, naturalmente leva a escrever e ampliar nossa capacidade para escutar; 

 Leitura constrói sonhos e nos empurra para a realização dos mesmos; 

 A leitura desconhece a solidão e nos permite estar sempre acompanhados; 

 Eleva a autoestima, nós deixando mais seguros e felizes. 

 A leitura associada a hábitos saudáveis nos ajuda a termos boa qualidade de vida, física, 
mental e espiritual.  

 

Responda: 

1) Você gosta de ler? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2) Você acha que ler é importante? Por que? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3) Escreva três formas de como nosso cérebro aprende de acordo com o texto. 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 
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4)Por que a leitura é uma das atividades cerebrais mais completas? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4) Qual o seu livro preferido? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


