
 

 

 

7 excelentes razões para ler em família: 

 

1. Ouvir ler em voz alta, ler em conjunto, 

conversar sobre livros, desenvolve a inteligência 

e a imaginação.   

2. Os livros enriquecem o vocabulário e a 

linguagem.  

3.  As imagens, informações e ideias dos livros 

alargam o conhecimento do mundo.   

4.Quem tem o hábito de ler conhece-se melhor a 

si próprio e compreende melhor os outros.  

5. Ler em conjunto é divertido, reforça o prazer 

do convívio.  

6. Os laços afetivos entre as crianças e os 

adultos que lhes leem tornam-se mais fortes.   

7. A leitura torna as crianças mais calmas, ajuda-

as a ganhar autoconfiança e poder de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 
“Depois da leitura de muitos livros pode ficar-se com 

uma inteligência admirável e a cabeça acende como se 

tivesse uma lâmpada dentro. (…) Os leitores mesmo 

inteligentes aprendem a ler tudo. Leem claramente o 

humor dos outros, a ansiedade, conseguem ler as 

tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio 

muito baixinho. Os melhores leitores, um dia, até 

aprendem a escrever.” 

Valter Hugo Mãe 
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COMO AJUDAR O SEU 
FILHO A GOSTAR DE 

LER 
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Sugestõespara ajudar o seu filho a 

gostar de ler: 

1. Nunca lhe diga que ler é uma obrigação, 

um dever. 

 

2. Demonstre-lhe que o prazer da leitura 

pode muito bem começar pela leitura em 

voz alta. Conte-lhe histórias. 

 

3. Se for ver um filme baseado numa obra  

(ex.: “Os jogos da Fome”; “Harry Potter”) 

compre o livro e mostre-lhe que aquele 

filme só foi possível porque, na origem, 

esteve o filme. 

 

4. Dê-lhe a ideia de que um livro é um 

excelente presente para se oferecer em 

data de aniversário ou Natal. 

 

5. Quando for às compras a uma grande 

superfície comercial, faça da passagem 

pela secção dos livros um hábito. 

 

6. Fomente o hábito de ter sempre um ou 

mais livros na bagagem quando parte 

para férias. 

7. Visite com ele ou encoraje-o a requisitar livros na 

biblioteca municipal/ escolar, demonstrando que não é 

indispensável comprar um livro para se poder lê-lo. 

 

8. Escolha os materiais e os temas adequados à idade e 

aos gostos do leitor. 

 

9. Estabeleça um elo de ligação entre gerações, dizendo, 

por exemplo: “Vou ler-te uma história que a tua avó 

gostava muito de me ler quando tinha a tua idade”. 

 

10. Recorde-se que dificilmente haverá hábitos de leitura 

duráveis e consistentes se não houver livros em casa. 

 

11. Estimule o gosto pela leitura em voz alta. Sugira ao 

pequeno leitor que conte com palavras suas uma 

história que lhe leu na véspera. 

 

12. Nunca se esqueças de que a criação do hábito de 

leitura numa criança/ jovem enriquece o seu 

vocabulário, apura a utilização da linguagem e a sua 

imaginação. 

 

13. Não se preocupe se tiver de lhe reler uma história. As 

crianças não se cansam de ouvir a mesma história 

várias vezes, desde que a tenham elegido. 

14. Não contrarie o gosto pela leitura 

acompanhada pela audição de música. Nunca 

fixe as regras que só o próprio pode e deve 

estabelecer. 

 

15. Diga-lhe que o vício da leitura é o único que 

não faz mal à saúde. 

 

16. Não alimente o “fantasma” de que ler muito faz 

mal à vista. Se a luz for boa e a posição 

correta, nunca mal daí advirá. 

 

17. Ensine-lhe que a leitura deve ser saboreada 

como um gelado de manga e baunilha, como 

uma tarte de pêssego ou como o primeiro beijo 

de uma namorada. A leitura encarregar-se-á 

de lhe ensinar o resto. 

 

José Jorge Letria(adaptado) 

 


