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Conteúdo complementar 
Leitura de um livro infantil 
 
 
Objetivos 

• Auxiliar na coordenação motora fina. 
• Incentivar e despertar o gosto pela leitura. 
• Trabalhar o vocabulário. 
• Valorizar a linguagem e a oralidade. 

 
Material a ser utilizado 

• Livros infantis 
• Folha de papel sulfite 
• Lápis grafite 
• Borracha 
• Apontador 
• Lápis de cor 

 
Procedimento 

• Distribua uma folha de papel sulfite e um livro infantil para cada 
aluno. 

• Esta atividade é para ser feita em casa. 
• Peça ao aluno que leia o livro, faça um desenho e escreva o 

nome da história. 
• No dia seguinte, organize os alunos em roda e peça que cada 

aluno faça uma breve demonstração de sua atividade para os 
colegas. 

 
Orientações para o professor 

• Selecione qualquer tipo de livro infantil, adequado à idade dos 
alunos. 

• A atividade deve ser feita em casa, na companhia dos pais ou 
responsáveis. 

• Duração da atividade: 30 minutos. 
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