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Como apoiar as crianças na aprendizagem da leitura e escrita  
 
Crianças que têm contato mais cedo com livros têm vantagens em aprender a ler e a escre-
ver. Mergulhe no mundo das letras com seus filhos. 
 
- Diariamente as crianças têm muito contacto com letras – seja nas compras, nas placas 

da rua, nos sinais ou nos pacotes. São curiosos e querem por exemplo, saber como se 
chamam as letras desconhecidas. Respondam, se a criança perguntar. 
 

- Façam os sons das letras: «b» e não «be», «f» e não «ef». 
 

- Mostrem à criança no cotidiano, que significado têm as letras pra você. Escrevam juntos 
a lista das compras, leiam uma receita, escrevam uma carta, um cartão postal, um E-
Mail. 
 

- Vão juntos à biblioteca e façam empréstimos de livros e outras mídias 
 

- Leiam em voz alta regularmente para seus filhos - desde pequenos. 
 

- Sejam um bom exemplo para os seus filhos e leiam (p. ex. jornais, livros, mídias). 
 

- Utilizem juntos a língua: verso, rimas e cantos estimulam o vocabulário. 
 

- A leitura é um processo exigente. Tenham paciência e não pressionem os seus filhos. 
No príncipio é mais fácil se se fazem trocas (uma parte os adultos, depois uma parte as 
crianças). 
 

- Conversem com o seus filhos sobre o que leu. 
 

- Escolha livros que interessem ás crianças: desde o horário do autocarro, histórias de 
aventuras, livros de ilustrações , Comics até livros de receitas, tudo é permitido.  
 

- Aproveitem as diferentes mídias, acompanhem os seus filhos na descoberta de livros e 
histórias para ouvir, filmes e apps. 
 

- Desenhem, façam fotos juntos, configurem-nas no telemóvel ou no tablet. 
 

- Alegrem-se principalmente com bilhetes e cartas das crianças, sem olhar para os erros. 
Respondam aos bilhetes ou escrevam uma resposta. 
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