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Guia de leitura 
Passar uns momentos agradáveis juntos 

conversando durante a leitura. 

Chegue aqui bem pertinho …. Está bem? 
Pode ver tudo bem? 

Olha para este livro! Vamos já folhear e bisbilhotar 
um pouco o livro? Você também está curioso em 

saber do que se trata a história? 
Que emocionante! 

 

O que está escrito na capa? 
Qual é o título e quem o fez? De que trataria esta 

história? E o que se diz na parte de trás? 
Talvez possamos encontrar aí já alguma coisa. 

Você vai já abrir o livro? 
O que se diz no interior da capa na frente? 

O que vê aqui? 
Olha isso … é um gato? 

Será que afinal tem um gato na escola? 

Já tem uma ideia do que se trata a história? 
O que acha … vamos olhar mais para o livro? 

Onde começa a história? 

O que aconteceu? Já experimentou isso também? 
O que você faria? Consegue encontrar o gato? 

O que vai acontecer agora? 
Como você iria solucionar isto? 
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Entende todas as palavras? 
Pode explicar o que significa? 
O que o diretor quer dizer? 

Essa é uma palavra difícil, 
vamos procurar o que significa. 

O que se diz no interior da capa, no fim do livro? 
O que foi escrito na frente? Lembra-se? 
O que mudou? O que acha da história? 

O que você gosta e o que acha de menos? 

Qual era o problema e como o resolveram? 
Quem são as personagens no livro? 

O que você queraria fazer e o que não quer? 
O que você faria se …? 

Quer ouvir mais uma vez? 

Vamos ler juntos? Ou quer que eu leia para você? 
E quando eu parar, você pode acrescentar. 

Vamos ouvir a história de escuta juntos? 
Depois você pode contá-la. 

Talvez já conheça a história de cor? 
Você me conta agorinha?


