


LEITURA





Uma certeza



Quem lê mais 
escreve melhor!







Falta LEITURA!!!













Primeiro a gente dá o 
exemplo e incentiva 

Leia, conte a história, 
interrompa no momento 
certo



Vídeo Bebê “lendo”



Crianças imitam





Depois… aguente!!!





Como aliar e incentivar a relação 
entre leitura e escrita da maneira 
correta?



Como aliar e incentivar a relação 
entre leitura e escrita da maneira 
correta?
Indicar e incentivar leituras condizentes com a faixa etária dos 
alunos, propondo exercícios de interpretação e criação em cima do 
que foi lido, é uma maneira excelente de incentivar a relação entre 
leitura e escrita.



Como aliar e incentivar a relação 
entre leitura e escrita da maneira 
correta?
Além dos exercícios básicos de interpretação, para que eles 
realmente pensem sobre o que leram, pode ser muito interessante 
pedir que eles criem e escrevam finais diferentes para a história e 
os leiam para seus colegas, por exemplo.



Como aliar e incentivar a relação 
entre leitura e escrita da maneira 
correta?
Se houver possibilidade e disponibilidade de tempo, 
organize saraus e oficinas de leitura e escrita como 
atividade extracurricular, isso também costuma animar os 
alunos.



Como aliar e incentivar a relação 
entre leitura e escrita da maneira 
correta?
Porém, alguns professores e pais encontram dificuldades em 
convencer as crianças da importância da leitura e de como isso 
pode ser imensamente prazeroso. Dentro desse contexto, as 
bibliotecas digitais costumam funcionar muito bem, pois 
disponibilizam um grande acervo literário aos pequenos ao alcance 
de um clique.



Como ler ativamente?



Quando você está lendo um documento ou livro 
em detalhes, ajuda se você praticar “leitura 
ativa” destacando e sublinhando informações 
importantes, e tomando notas à medida que 
você progride. (Mapas Mentais são ótimos para 
isso). Isso enfatiza a informação em sua mente, 
e ajuda você a rever pontos importantes mais 
tarde.

Como ler ativamente?



Como ler o texto 
de apoio



O que fazer para ter o 
melhor aproveitamento na 
leitura de textos de apoio?



1- Se o texto )ver ,tulo, leia-o.  

2- Quem é o autor? 

3- Qual é o veículo? 

4- De quando é o texto?

Como ler o texto de apoio



Ao ler o texto, procure e destaque:

1- Causas; 
2- Consequências; 

3- Prós; 
4- Contras; 
5- Passado; 
6- Presente; 
7- Soluções; 

8- Informações (DOCs parafraseados e contextualizados).



Como usar as informações 
dos textos de apoio: 









A violência contra mulher no Brasi l tem 
apresentado aumentos significativos nas últimas 
décadas. De acordo com recente Mapa da 
Violência, o número de mortes por essa causa, 
entre 2000 e 2010, ultrapassou 40.000. Além da 
física, o balanço de 2014 relatou 48% de outros 
tipos de violência contra mulher, entre esses a 
psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que 
essa problemática persiste principalmente por ter 
raízes históricas e ideológicas.



Conte a sua experiência 

Prepare seu aluno para a leitura 

Lembre: para gostar tem que 
entender 

Quais palavras seus avós usam  
que denunciam a idade (e o  
oposto?… formal ou coloquial?)



Estudante protagonista 

Escolhe 
Lê 
Incentiva



Exemplo 
Vai trabalhar 
Propaganda X Publicidade? 

Metodologia ativa: escolha uma propaganda que 
chama a sua atenção  
Gosta ou não gosta? Por quê? 



Vídeo

Tema Fome 
Desperdício de alimentos

Vamos refletir sobre a C5 
O que você faria?





Sua meta: seu aluno tem que facilmente 
entender a intenção textual



https://share.icloud.com/photos/034kZGdfGYGrhebXy_Vgy8GKg



PONTUAÇÃO 

VÍRGULA



Vídeo - ABI



FORMAS ADEQUADAS 
DE TRATAMENTO 

Em busca de uma comunicação 
adequada e não violenta



INADEQUAÇÃO 
VOCABULAR







Linguagem Cidadã



É uma linguagem que o cidadão comum, com 
competência linguística ou não, consegue 

compreender.

Linguagem Cidadã



Linguagem Cidadã

É a linguagem acessível a 
todos!



Comunicação Pressupõe  
Entendimento 



Jargões Profissionais  
entre seus pares



Barriga 
Foca 
Lide



Job 
Deadline 
Budget



Data Venia 
Erga omnes 

In dubio pro reu



Comunicar-se bem não é 
sinônimo de falar demais.



Comunicar-se bem não é 
sinônimo de falar “difícil”.



Comunicar-se bem é se 
colocar no lugar do outro.



A Linguagem Cidadã é 

Empá)ca  
Adequada 
Humana 



A Linguagem Cidadã é INCLUSIVA!



Ao incorporar a comunicação inclusiva como um aspecto da 
linguagem cidadã, os servidores transformam o contato que 
pessoas com deficiência têm com a própria prestação do serviço 
público. Sugestões:

• Fique atento à altura em que os cartazes informativos são 
postos na parede, para que tanto crianças quanto 
cadeirantes consigam ler;

• Inclua, nos sites oficiais, ferramentas que adicionem fala e 
leitura aos textos ou traduzem o conteúdo do site para libras, 
facilitando assim a navegação de usuários com dislexia, 
baixa escolaridade, deficiência visual ou deficiência auditiva.



A Linguagem Cidadã NUNCA é 
preconceituosa!



Utilizar linguagem neutra, sem 
marcadores de gênero e, quando 

não for possível, procurar utilizar as 
palavras com os dois gêneros 

numa mesma frase.



Em vez de:
Senhores…

Use:
Colegas… Pessoal… Gente…



Em vez de: Use:

A demanda dos alunos A demanda dos estudantes

Os jovens A juventude 

Os diretores A Diretoria

Os índios A população indígena 

Os políticos A classe política 



Vídeo Basculho





Expressões 
Preconceituosas

















O Poder das Palavras 
Vídeo 



Vídeo - Mude as palavras


