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ROTEIRO PARA LEITURA: EJA-BÁSICO/CONSOLIDAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO 

 
Você recebeu um livro de literatura do acervo da escola para que possa vivenciar momentos prazerosos 
de interação e leitura, o que contribuirá com o sucesso de sua aprendizagem. 
Como o estudante da EJA está em processo de consolidação da alfabetização, talvez, em alguns 
momentos da leitura, haverá a necessidade de que um membro da família o apoie na realização dessa 
atividade. 
Vamos às orientações para que esse evento, para além da aprendizagem, seja uma oportunidade de 
fortalecer laços de afeto e carinho neste período de instabilidades: 
 

 
1- Crie um ambiente especial para realizar a leitura: 
- Reserve um tempo específico para a leitura;  
- Não realize outras ações (desligue a TV e o celular);  
- Outros familiares podem participar desse momento de leitura. 

 

2- Explore o livro:  
-  Antes de iniciar a leitura, observe a capa; 
- Qual será o assunto da história, somente observando a capa? Fale porque chegou a essa 
conclusão; 
- Leia o título da história e o nome do autor (a). Você conhece esse (a) autor (a)? 
 
3- Momento da Leitura: 
- A leitura poderá ser feita de forma coletiva, cada pessoa da família lendo um trecho; 
- Realize a leitura de um trecho do livro (pode ser algumas frases). Pare e conte do seu jeito essa 
pequena parte lida, isso é importante para verificar a compreensão.  Caso haja necessidade, 
realize a leitura novamente desse trecho; 
- Antes de continuar a leitura, imagine o que acontecerá. Leia mais uma parte e faça o mesmo 
procedimento descrito acima até terminar a história; 
- Ao finalizar a leitura converse com as pessoas que acompanharam esse momento, diga se 
gostou da história, que trecho chamou mais sua atenção, se gostou do final, de que outro jeito 
poderia terminar a história.  
 
4- Verifique a compreensão 
- Em outro dia, conte a história lida ou mesmo leia para outras pessoas da família que não 
participaram da leitura. 
- Como registro desse momento especial você pode gravar um vídeo sobre os trechos 
interessantes da história lida ou indicar a leitura desse livro para um amigo; produzir outro livro a 
partir deste, com desenhos e escritas; inventar um novo final; fazer um resumo da história lida. 
Enfim, são oportunidades que ficarão na memória de todos! 

 

Lembramos que depois de realizar a leitura e a exploração desse material, o livro deve ser 
entregue à escola em data a ser definida pela direção escolar. 
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