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Portugees

Mensagem a todas as mães, pais, avós, avôs, irmãos e irmãs maiores, vizinhos, babás, professores,
supervisores e monitores, … em suma, a todos os leitores deste livro.

Trabalhamos juntos em casa e na aula
Sente-se juntinhos ou … deite-se. Pode até pendurar de cabeça para baixo no sofá ou balançar na sua
cadeira. Pegue o livro. Lindo, não é … e que cheiro agradável! Curioso o que está dentro?

Descobrir juntos
Procurem juntos no livro. Há muitíssimo para descobrir. O título do livro é ‘Não tem gato na escola …
(ou será)?’ O que significa o título? O título serve para o livro? Não tem gato na escola ou vê um focinho
ou uma cauda aqui e ali? O que quer dizer o autor com ‘não tem gato na escola’? Já olhou para as belas
ilustrações? Há tanto para ver! Talvez ao olhar juntos para as ilustrações, já possa adivinhar sobre o que a
história vai ser. Deixe a imaginação solta!

Contar a história juntos
Folheiem juntos o livro, olhem para as ilustrações, falando sobre elas. O que estaria a acontecer?
Conversem sobre o que o livro ‘Não tem gato na escola … ou será?’ seria. O que quer dizer o título?
Como a história acaba? O que poderia ainda acontecer? Isso também poderia acontecer na vida real? …
É muito em que pensar e conversar.

www.geenkatopschool.be
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Ouvir juntos
Visite o sítio web e ouçam a história juntos. Não há nada mais divertido do que folhear juntos num livro
bonito, escutando a história áudio que o acompanha. Uma voz te guia pelas ilustrações ao longo da história. E se não entender alguma coisa, pode apertar o botão de pausa e pedir explicações um ao outro ou
procurá-las. Pode ouvir a história e voltar a ouvi-la onde e quantas vezes quiser … mesmo até saber tudo
de cor.
Leia o código QR ou vá ao sítio web www.geenkatopschool.be e ouçam a história juntos.

Ler juntos em voz alta
Ler um livro em voz alta é muito mais do que apenas ler. A interação agradável permite a transmissão do
prazer da leitura. Com a sua voz, pode tornar a história cativante. Pode fazer ao ouvinte todo tipo de
pergunta. Podem imaginar juntos sobre o que vai acontecer a seguir. Pode apontar detalhes no livro,
procurando juntos uma explicação. E ainda mais divertidas são as conversas que se podem ter mais tarde
em torno da história ... assim, do nada … porque fica na cabeça.

Ler juntos
Ver ler faz ler … por isso ler juntos é ainda mais motivador. Escolha a leitura de uma frase cada um à sua
vez ou mesmo de uma página inteira. Também pode concordar que alguém leia as partes do narrador e
que alguém assuma o papel das personagens do livro. Use muita entonação e diferentes vozes, assim os
protagonistas ganham vida. Pode mesmo reencenar ou retratar as situações enquanto estas estão a ser
lidas em voz alta. Fascinante, não é?!

Vire rapidamente esta página … e a história começa.
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