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RESUMO
Pais que estimulam a leitura de seus filhos podem contribuir para o desenvolvimento de
hábitos de leitura e melhores indicadores de interação familiar. O objetivo do estudo foi
verificar os efeitos de um programa de leitura compartilhada em contexto familiar sobre
o desempenho em habilidades de leitura e funcionamento emocional e comportamental
de um grupo de escolares. O desenho adotado para o estudo foi longitudinal com medidas
repetidas. A amostra foi não probabilística composta por 87 crianças de ambos os sexos
com idade entre 6 e 11 anos, estudantes do Ensino Fundamental I e II (do 1º ao 5ºano,
com medidas pós-intervenção no 6º ano), 1 coordenadora, 5 professores e os pais das
crianças. Os instrumentos de coleta de dados foram o Teste Nomeação Automática
Rápida, o Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I, um roteiro de verificação
de compreensão de leitura do aluno dos livros lidos, três roteiros de avaliação do aluno
em função de aspectos comportamentais, motivacionais, compreensão e realização de
leitura compartilhada (respondidos pelos pais e pelos alunos), o Inventário dos
Comportamentos para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos e o Inventário de
Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos. Formulário para
Professores. O estudo foi desenvolvido em fases, pré e pós. Após a fase pré foi conduzido
um curso psicoeducativo para implementação do programa de leitura compartilhada em
ambiente familiar. Semanalmente, durante 3 meses, os alunos realizaram a leitura
compartilhada de um livro paradidático no formato de leitura compartilhada com um dos
pais (12 livros por ano escolar). Os principais resultados mostraram que a leitura do maior
número de livros pertenceu a alunos dos 3º e 4º anos (médias de 10,86 e 10,81,
respectivamente, de um total de 12 livros. Em função do ano de escolaridade, em todos
os grupos foi observado um avanço expressivo no nível de leitura ao verificar o aumento
no número de alunos que classificaram em nível independente na fase pós-intervenção.
Nas provas de leitura do Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental, a comparação
de médias de erros entre os grupos por ano de escolaridade mostrou que somente na prova
de leitura de palavras isoladas o número de erros aumentou da fase pré para a pós. Nas
provas de leitura de textos e a de compressão o número de erros diminuiu com diferenças
estatisticamente significantes. Nas provas de nomeação também foi verificada diminuição
em relação ao tempo de nomeação na fase pós, se comparada a fase pré intervenção. As
respostas dos pais aos questionários respondidos não mostraram plena concordância se
comparadas às respostas das crianças ao avaliar indicadores de compreensão de leitura e
aspectos comportamentais e motivacionais da criança na realização da leitura
compartilhada. Conclui-se que o estudo verificou ganhos em habilidades de leitura e de
nomeação, entretanto, a falta de um grupo controle não permite atribuir exclusivamente
esses ganhos ao programa de estimulação de leitura compartilhada. É importante
considerar também que os ganhos possam ser decorrentes da estimulação progressiva que
os alunos receberam em termos de instruções formais de aprendizagem na escola. Estudos
futuros podem testar a influência desses fatores isoladamente e em combinação,
utilizando medidas repetidas em grupo experimental e controle.
Palavras-chave: Leitura Compartilhada; família, escola, pais.
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ABSTRACT
Effects of a shared reading program in family context on reading skills and
emotional and behavioral patterns of children.
Parents who encourage reading of their children can contribute to the development of
reading habits and better indicators of family interaction. The objective of the study was
to verify the effects of a shared reading program in family context on the performance in
reading and emotional and behavioral functioning of a group of students. The design
adopted for the study was longitudinal with repeated measures. The sample was nonprobabilistic consisting of 87 children of both sexes, aged 6 to 11 years, Elementary
students I and II (1st to 5th grade, with post-intervention measures in 6th grade), 1
coordinator, 5 teachers and the children parents. The instruments of data collection were
the Rapid Automatized Naming, the Reading Inventory for Elementary School, a reading
comprehension checklist of the book read by the student, three student evaluation on
behavioral and motivational aspects and comprehension of reading (answered by the
parents and the students), the Child Behavior Checklist For Ages 6-18 and, the Teacher´s
Report Form For Ages 6-18. The study was developed in phases, pre and post. After the
pre-phase, a psychoeducational course was implemented to stimulate the shared reading
program in a family environment. Each week, for 3 months, students read a book in a
shared reading format with one parent (12 books per school year). The main results
showed that the reading of the largest number of books belonged to students in the 3rd
and 4th years (means of 10.86 and 10.81, respectively, of 12 books). According to the
year of schooling in all groups, there was an expressive advance in the level of reading
when verifying the increase in the number of students who classified in an independent
level in the post intervention phase. In the tests of the Reading Inventory for Elementary
School, the comparison of mean errors between groups showed that only in the Reading
test of isolated words the number of errors increased from the pre-test to the post-test. In
the reading and writing tests, the number of errors decreased with statistically significant
differences. In the naming tests a decrease was observed in the answering time. The
parent’s answers to the surveys did not show full agreement if compared to the children
answers when assessing reading comprehension indicators and behavioral and
motivational aspects of the child in the performance of shared reading. It is concluded
that the study verified gains in reading and naming abilities, however, the lack of a control
group does not exclusively attribute those gains to the program of shared reading
stimulation. It is also important to consider that gains may be due to the progressive
stimulation that students have received in terms of formal learning at school. Future
studies can test the influence of these factors alone and in combination, using repeated
measures in experimental and control groups.
Keywords: Shared Reading; family, school, parents.
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1. INTRODUÇÃO

Dificuldades na aprendizagem (DAE) em leitura geralmente se associam de maneira complexa
com fatores ambientais, culturais e pessoais cujas interfaces são desafiadoras. Essas dificuldades
podem ser observadas em crianças consideradas “boas leitoras”, nos primeiros anos de alfabetização e
podem ser influenciadas por fatores relacionados com a escola, a família e a própria criança
(CAPOVILLA, 2011). São dificuldades que podem ser decorrentes do método de ensino, de práticas
pedagógicas com inadequações curriculares, falta de recursos material e humano, problemas de gestão
escolar (BACHA; FINOCCHIO; RIBEIRO, 2008; CHISTOPHEET et al., 2015), falta de envolvimento
dos pais na vida acadêmica dos filhos, rotinas familiares mal planejadas, déficits de interações sociais,
acadêmicas e de lazer entre pais e filhos, dentre outros, também podem afetar a aprendizagem escolar
(PICCOLO et al., 2016).
Diferentemente de uma dificuldade de aprendizagem transitória, um padrão de
desenvolvimento de leitura compatível com um TEAp se manifesta como dificuldades ou
impedimentos, em níveis variados de gravidade, para a aprendizagem da leitura, escrita ou cálculo
(NUNES; BUARQUE; BRYAN, 2001; CORREIA; MARTINS, 2005; AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2014). De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos
Transtornos Mentais/DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014), o TEAp
é um transtorno do neurodesenvolvimento associado a diferentes fatores de risco e prognóstico de tipo
ambiental (ex. prematuridade, uso de substâncias na gravidez, dentre outros), genéticos e fisiológicos
(ex. herdabilidade, história familiar, dentre outros). Os TEAp são diagnosticados quando o desempenho
do indivíduo em testes padronizados para avaliação de leitura, matemática ou expressão escrita estão
abaixo do esperado, para sua idade, escolarização e nível de inteligência (APA, 2014).
Nem sempre as práticas pedagógicas atendem às necessidades individuais de alunos com DAE
ou TEAp, pois as equipes educacionais acabam reproduzindo em larga escala atividades padronizados
do sistema escolar e executam avaliações que frequentemente fornecem informações insuficientes para
que professores possam elaborar intervenções adaptadas às necessidades de cada aluno (FLIPPO et al.,
2009). Essas avaliações fazem parte do modelo brasileiro usual de ensino, no qual espera-se que o
aluno falhe para adotar uma intervenção, é dizer, um modelo no qual a prevenção não é priorizada
(ALMEIDA et al., 2016). Os instrumentos utilizados para avaliar habilidades de leitura nos estudantes
do Ensino Fundamental I a nível nacional são: 1) Provinha Brasil que avalia habilidades relacionadas
alfabetização e letramento em Língua Portuguesa de crianças que já tenham passado por pelo menos 1
ano escolar dedicado a aprendizagem da alfabetização, podendo ser aplicada duas vezes ao ano (início
e final do ano) em crianças matriculadas no 2º ano do E.F.; 2) Avaliação Nacional de Alfabetização
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(ANA), destinada à verificar o desempenho dos alunos ao final do ciclo de alfabetização; 3) Prova
Brasil, que avalia alunos do 5º ano (BRASIL, 2012; INEP, 2014). Contudo, os resultados dessas
avaliações sugerem que somente um quarto da população consegue atingir nível pleno de leitura e
escrita e um número expressivo de alunos termina o 4º ano do Ensino Fundamental sem estar
plenamente alfabetizado (MORAIS, 2013). Esses dados também se refletem em outras avaliações de
desempenho de alunos brasileiros de caráter internacional. Por exemplo, no Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA) realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), cujo objetivo é avaliar áreas relativas a leitura, matemática e ciências. Na última
edição em 2015, os estudantes brasileiros alcançaram a 63º posição entre os 70 países (MEC, 2017).
As diferentes formas de avaliação adotadas nas escolas brasileiras não consideram a utilização
de testes psicométricos para avaliações cognitivas e de habilidades específicas de aprendizagem dos
alunos. Tais modelos de avaliação são requisitos essenciais para medir de forma adequada o
desempenho de indivíduos. Esse tipo de prática recomenda a utilização de modelos que priorizem nos
primeiros anos de alfabetização ações pedagógicas baseadas em dados científicos provenientes de
estudos empíricos (BIESTA, 2007; ORSATI et al., 2015). No caso da área educacional, esse tipo de
prática concederia ao profissional da educação uma atuação pedagógica mais efetiva que promoveria
a aprendizagem de alunos, quando a prática foca dificuldades de aprendizagem, por exemplo (BIESTA,
2007).
Ao discutir a prática de leitura escolar à luz dos conceitos dialógicos, Rojo (2009) enfatiza a
necessidade de que ler na escola não seja entendido apenas como um processo de repetição de falas e
textos de autor (idade) – escolar, científica – por meio de exercícios de leitura lineares e literais, os
quais não permitem que as palavras próprias eclodam em sala de aula. Discorrer sobre a formação do
leitor cidadão é, segundo Rojo (2009), consentir a nossos alunos a confiança na possibilidade e as
capacidades necessárias ao exercício da compreensão, o que significa ensiná-los a mesclar-se às
palavras do autor, fazendo dessas palavras as próprias palavras, para adotá-las, contestá-las, criticá-las,
em constante revisão e réplica.
Com base nestes pressupostos, o projeto teve como problemas de pesquisa os seguintes: a) é
possível que um programa de leitura compartilhada em contexto familiar, melhore habilidades de
leitura em alunos do Ensino Fundamental I (EFI)?; b) o programa possibilitará a estimulação de
habilidades específicas de leitura falada e silenciosa, compreensão e reconto contribuirá com melhores
padrões de funcionamento de histórias e de sentenças escritas?; c) programa possibilitará a estimulação
de habilidades de nomeação de cores, objetos, letras e números; d) o programa emocional e
comportamentais das crianças? Com esse programa espera-se que possa ser promovido na escola o
desenvolvimento de uma prática educacional eficiente para estimulação de habilidades de leitura e,
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futuramente, uma melhora em habilidades de leitura naqueles alunos que tenham esse tipo de
dificuldade. De outro lado, espera-se, também uma melhora na atuação dos professores e aumento do
envolvimento parental nas atividades escolares dos filhos. No caso dos professores, espera-se, também,
que educadores e gestores da escola, lócus do estudo desenvolvam novas práticas pedagógicas baseadas
em evidências.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Processo de aprendizagem de leitura
Os processos necessários para a aprendizagem da leitura são iniciados antes da
escolarização, pois a linguagem oral e o sistema visual são estimulados nos primeiros anos de vida.
Essa interação com o ambiente fornece a base para a aprendizagem da leitura. Apesar da leitura ser
uma habilidade baseada na linguagem, ela não se desenvolve naturalmente, sendo necessário seu
ensino de forma sistemática (GOUGH, 1996; DEHAENE, 2012).
A compreensão linguística é uma habilidade geral, anterior à linguagem escrita propriamente
dita, e se refere ao entendimento da linguagem oral (KERSHAW; SCHATSCHNEIDER, 2012;
ROTTA; PEDROSO, 2016). Envolve habilidades tais como vocabulário, sintaxe, morfologia,
semântica, habilidade de gerar inferências e de construir esquemas mentais, dentre outras habilidades
verbais (KIRBY; SAVAGE, 2008). Costuma ser medida por meio de perguntas feitas oralmente a
respeito de passagens apresentadas também oralmente, podendo ser avaliada também por meio de
testes de vocabulário (KERSHAW; SCHATSCHNEIDER, 2012).
Estima-se que, por volta dos 5 ou 6 anos de idade, quando a criança começa a ler, as regras e
representações relacionadas à linguagem oral já estejam bem desenvolvidas, embora na maior parte do
tempo permaneçam implícitas. Contudo, elas se encontram presentes num conjunto organizado de
circuitos neurais da fala prontos para serem confrontados com a escrita (DEHAENE, 2012). Um estudo
longitudinal investigou como o desenvolvimento da compreensão auditiva e de leitura (entre outras
habilidades) se relacionam com o desempenho escolar ao longo do Ensino Fundamental I. Os
resultados apontam para evidências de que a compreensão auditiva está mais fortemente relacionada
ao desempenho acadêmico, avaliado em termos de notas, do 1º ano, enquanto que nos anos seguintes
ocorre um crescente aumento da importância da compreensão de leitura (DIAS; MONTIEL; SEABRA,
2015). Além da compreensão linguística, para que haja a capacidade de compreensão do que é lido é
necessária a interação de outras habilidades não verbais como memória, atenção, capacidade de
integração dos significados das palavras, estratégias para compreensão de textos (SALLES;
PARENTE, 2004; DIAS; OLIVEIRA, 2013).
A compreensão de leitura pode ser entendida como um processo de elaboração de uma
representação macroestrutural do texto a partir de sua microestrutura, envolvendo a capacidade de
realizar inferências, isto é, de estabelecer relações capazes de preencher mentalmente as informações
deixadas implícitas num texto (OAKHILL; CAIN, 2006), além de memória, habilidades linguísticas
gerais e conhecimento prévio, trazidas pelo texto, permite a construção da compreensão textual
(SALLES; SUEHIRO, 2008).
16

A literatura ainda aponta que, para que ocorra a compreensão da leitura, é necessária a interação
de outros fatores além dos cognitivos, como questões inerentes ao texto, incluindo a estrutura e o tipo
de vocabulário, e características do sujeito (SALLES; PARENTE, 2004). Deste modo, a compreensão
de leitura sofreria influência gênero textual, uma vez que o texto narrativo exige apenas um
conhecimento geral de mundo e o texto expositivo, além desse conhecimento, requer certo grau de
conhecimento prévio acerca do assunto abordado pelo texto (SARAIVA; MOOJEN; MUNARSKI,
2009; CORSO et al., 2015).
Conforme mencionado anteriormente, a automatização da leitura permite o redirecionamento
de recursos cognitivos para tarefas mais complexas como a compreensão do que é lido (JACOBSON
et al., 2011). De acordo com Kidaet al. (2015), além de outras diferenças quanto a estruturação dos
gêneros narrativo e dissertativo, sendo a estrutura do primeiro facilitada por ser conhecida desde a
infância, ao veicularem mais informações novas que textos narrativos, os textos dissertativos tendem
a fazer com que o leitor busque manter na memória de trabalho mais informações, de forma que essa
sobrecarga na memória operacional seria o motivo pelo processamento de textos dissertativos exigir
mais que o de textos narrativos. Contudo, a complexidade sintática de um texto influência o tempo de
leitura (DELLISA; NAVAS, 2013) e consequentemente a sua compreensão (JACOBSON et al., 2011).
A fluência tem sido apontada um bom preditor da performance futura em leitura e está
fortemente correlacionada com a compreensão textual (FUCHS et al., 2001). Conforme revisão de
Navas, Pinto e Dellisa (2009), a fluência em leitura é definida por alguns estudiosos como o resultado
da qualidade da leitura oral de palavras isoladas e no texto, podendo ser averiguada por meio de
medidas de precisão, prosódia e taxa de leitura; por outros, como o resultado do desenvolvimento da
precisão e da automaticidade em cada um dos componentes linguísticos relacionados à leitura; e, por
fim, outros estudiosos definem a fluência em leitura como o resultado da interação de diferentes
sistemas biológicos e cognitivos, salientando a velocidade de processamento (NAVAS; PINTO;
DELLISA, 2009).
Assim, embora medidas de reconhecimento de palavras sejam boas preditoras do desempenho
em leitura nos anos iniciais do ensino fundamental I, a fluência é apontada como habilidade
especialmente relevante na discriminação entre bons e maus leitores mais velhos (TORGESEN et al.,
1999; DENTON et al., 2011), principalmente em ortografias mais transparentes, em que as relações
grafofonêmicas tendem a ser mais regulares (AARON et al., 1999).
Kirby e Savage (2008) apontam que é possível que um leitor, embora tenha uma boa habilidade
de decodificação, apresente dificuldades na compreensão de leitura consequentes da baixa velocidade,
de modo que a compreensão em leitura estaria ao menos parcialmente dependente da automatização
(JACOBSON et al., 2011). Dias, Seabra e Montiel (2014) ressaltam que há evidências de que
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problemas de fluência talvez estejam relacionados a dificuldades de automatização de processos
cognitivos. Deste modo, a leitura torna-se lenta e cansativa, pois, sem automatização, o processamento
fica sobrecarregado por demandar muitos recursos cognitivos, resultando que dificilmente ocorrerá a
compreensão do material lido (DIAS; SEABRA; MONTIEL, 2014). Na medida em que menos esforço
mental e recursos atencionais são requeridos no processo de reconhecimento das palavras, a leitura
torna-se mais automatizada, podendo assim redirecionar esforços para tarefas mais complexas como o
significado do texto (JACOBSON et al., 2011).
De acordo com Dentonet al. (2011) medidas de fluência ajudam na diferenciação dos alunos
que precisam de suporte especial. Intervenções voltadas tanto para as habilidades relacionadas ao
reconhecimento das palavras quanto para compreensão de leitura, provavelmente seriam mais eficazes
aos alunos mais velhos que apresentam dificuldades de decodificação e com leitura de textos muito
lenta. Estudantes com desempenho em fluência abaixo da média, mas com boas habilidades de
decodificação poderiam se beneficiar de intervenções voltadas à fluência por meio de instrução
explícita para atentar à velocidade de leitura e promovê-la durante exercícios de compreensão de
leitura. Já estudantes que leem textos com níveis de fluência apropriados ao seu nível escolar, mas
ainda assim persistem em dificuldades de compreensão de leitura, se beneficiariam de intervenções no
âmbito da compreensão, incluindo conhecimento verbal (vocabulário), conhecimento de sintaxe e o
uso de significado implícitos no texto a partir de inferências (DENTON et al., 2011). Para uma criança
aprender a ler e a escrever, há percepções e saberes que ela precisa adquirir previa e conscientemente,
como a compreensão do que é um símbolo gráfico, discriminação visual das formas das letras,
percepção auditiva e consciência dos sons, das palavras e das sentenças. Identificar quais os requisitos
para a aprendizagem da leitura e da escrita que cada criança já alcançou e as que ainda não adquiriu
e/ou não foram trabalhadas abre possibilidades para promover a aprendizagem (CÔRREA;
MACHADO; HAGE, 2018).
Portanto, a identificação de possíveis dificuldades pode proporcionar intervenção apropriada,
resultando em melhora significativa da habilidade e, consequentemente, um melhor rendimento em
leitura de forma geral (JOSHI; AARON, 2012).
2.1. Bases para desenvolvimento de habilidades de leitura: definições e contextualização na
Educação Básica
De acordo com Gough e Tunmer (1986) e Aaron et al. (2008) com a proposta de CMR
(Componential Model of Reading), para que a leitura ocorra de forma eficiente, além do
reconhecimento de palavras, é necessária também a compreensão linguística. A decodificação pode ser
considerada como o processo exclusivo à leitura (GOUGH; TUNMER, 1986), mas a compreensão da
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leitura é sua finalidade e abrange aspectos mais complexos (CAPOVILLA, 2005). A compreensão
linguística é uma habilidade geral, anterior à linguagem escrita propriamente dita, e se refere ao
entendimento da linguagem oral (KERSHAW; SCHATSCHNEIDER, 2012; ROTTA; PEDROSO,
2016). Tal resultado envolve habilidades tais como vocabulário, sintaxe, morfologia, semântica,
habilidade de gerar inferências e de construir esquemas mentais, dentre outras habilidades verbais
(KIRBY; SAVAGE, 2008). A mesma costuma ser medida por meio de perguntas feitas oralmente a
respeito de passagens apresentadas também oralmente, podendo ser avaliada também por meio de
testes de vocabulário (KERSHAW; SCHATSCHNEIDER, 2012).
A competência em leitura, seja em voz alta como silenciosa é uma habilidade básica para uma
escolarização efetiva. A mesma possibilita a aquisição de conteúdos específicos da língua e das
disciplinas restantes do currículo (PINHEIRO & COSTA, 2015). Tradicionalmente o desempenho em
leitura é avaliado em função de duas habilidades que são o reconhecimento e a compreensão de
palavras, esta última considerada uma habilidade mais global (SEABRA, MARTINS, MONTIEL,
2012). O reconhecimento de palavras demanda de outras habilidades específicas como é a
decodificação (NAVAS, PINTO & DELLISA, 2009).
Seabra e colaboradores (2012) resumem esses componentes cognitivos destas duas habilidades
em função do modelo de Frith (GALLAGHER, FRITH, SNOWLING, 2000) que apresentou uma
abordagem conceitual de estratégias para garantir habilidades adequadas de reconhecimento de
palavras. São elas: a) Estratégia logográfica de reconhecimento de palavras: a palavra é tratada como
um desenho com predomínio de reconhecimento visual global, é uma estratégia que pode ser verificada
antes da alfabetização formal, b) Estratégia alfabética de reconhecimento de palavras: habilidade de
reconhecimento de correspondências entre letras e fonemas se desenvolvem com predomínio de
processos decodificação (na leitura) e codificação (na escrita), c) Estratégia ortográfica de
reconhecimento de palavras: habilidade de reconhecimento de léxicos mentais ortográficos, tornandose capaz de ler palavras conhecidas ou familiares por meio de reconhecimento direto, sem necessidade
de recorrer à conversão fonológica. Na medida em que a criança é adequadamente estimulada em
relação a habilidades de consciência fonológica, bem como de métodos adequados de alfabetização
que promovam essas habilidades em função de estratégias de reconhecimento de tipo alfabética e
ortográfica, espera-se que uma criança a partir do 2º ano do EF I, desenvolva plenamente rotas de
leitura fonológica e lexical (CAPOVILLA, 2005; OLIVEIRA et al., 2014).
Dificuldades na estratégia alfabética podem levar a dificuldades no desenvolvimento da
estratégia ortográfica, e dificuldades em ambas as estratégias conduzem a dificuldades consistentes em
compreensão de leitura; por outro lado, dificuldades na estratégia ortográfica podem permitir uma
leitura com razoável compreensão, mas mais lenta devido à necessidade de processos de decodificação
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(OLIVEIRA et al., 2014). Diversos autores postulam que, quanto mais automatizada estiver a leitura
por meio da estratégia alfabética, mais eficaz será a leitura por meio da estratégia ortográfica
(MORAIS, 1996; CAPOVILLA, 2005; OLIVEIRA et al., 2014). Outros modelos como o de Morton
(1989) e Ehri (2013), partindo e sobrepondo-se ao modelo de proposto por Frith (1985), a aquisição da
leitura ocorre em uma ordem sequencial (MONTIEL, 2008; DIAS; SEABRA; MONTIEL, 2014).
Estima-se que, por volta dos 5 ou 6 anos de idade, quando a criança começa a ler, as regras e
representações relacionadas à linguagem oral já estejam adequadamente desenvolvidas, embora na
maior parte do tempo permaneçam implícitas. Contudo, elas se encontram presentes num conjunto
organizado de circuitos neurais da fala prontos para serem confrontados com a escrita (DEHAENE,
2012). Um estudo longitudinal com 443 crianças, de uma escola pública do estado de São Paulo,
investigou como o desenvolvimento da compreensão auditiva e de leitura (entre outras habilidades) se
relaciona com o desempenho escolar ao longo do Ensino Fundamental I. Os resultados apontam para
evidências de que a compreensão auditiva está mais fortemente relacionada ao desempenho acadêmico,
avaliado em termos de notas, do 1º ano, diferente dos anos seguintes nos quais ocorre um crescente
aumento da importância da compreensão de leitura (DIAS; MONTIEL; SEABRA, 2014).
Kirby e Savage (2008) apontam que é possível que um leitor, embora tenha uma boa habilidade
de decodificação, apresente dificuldades na compreensão de leitura consequentes da baixa velocidade,
de modo que a compreensão em leitura estaria ao menos parcialmente dependente da automatização
(JACOBSON et al., 2011). Dias, Seabra e Montiel (2014) ressaltam que há evidências de que
problemas de fluência de leitura talvez possam estar associados a dificuldades de automatização de
processos cognitivos. Ou seja, é possível que sujeitos com dificuldades de automatização não consigam
processar unidades sublexicais de palavras cada vez maiores, embora possuam habilidades que lhe
permitam decodificar as palavras de maneira acurada, não conseguem automatizar a leitura. Deste
modo, a leitura torna-se lenta e cansativa, pois, sem automatização, o processamento fica
sobrecarregado por demandar muitos recursos cognitivos, resultando que dificilmente ocorrerá a
compreensão do material lido (DIAS; SEABRA; MONTIEL, 2014). Na medida em que menos
esforços mentais e recursos atencionais são requeridos no processo de reconhecimento das palavras, a
leitura torna-se mais automatizada, podendo assim redirecionar esforços para tarefas mais complexas
como o significado do texto (JACOBSON et al., 2011).
Além dos componentes cognitivos para uma leitura competente, relativos ao reconhecimento e
compreensão de palavras (SEABRA et al., 2012; GALLAGHER et al., 2000), outro modelo mais
amplo foi desenvolvido por Aaron e colaboradores (2008). Trata-se do Modelo de Componentes da
Leitura (Component Model of Reading), que envolve a análise dos aspectos cognitivos
(reconhecimento de palavras e compreensão), o componente psicológico (aspectos motivacionais e
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emocionais e estilo de aprendizagem, dentre outros) e o componente ecológico (ambiente familiar,
cultural, escolar e estilo parental que envolve a criança em processo de aprendizagem da linguagem
escrita) (SEABRA et al., 2012; AARON et al., 2008). A importância desses aspectos tem sido
reconhecida por educadores e empiricamente documentada (AARON et al., 2008). Ainda, segundo a
abordagem ecocultural de desenvolvimento, podem ser consideradas variáveis que podem agir como
fatores de risco e comprometer o desenvolvimento adequado de leitura, bem como fatores de proteção
que geralmente promovem o desenvolvimento dessas habilidades. A importância dessas variáveis tem
sido reconhecida por educadores por um longo tempo e tem sido também empiricamente documentada
(AARON et al., 2008). Por exemplo: a) variáveis socioeconômicas e demográficas; b) funcionamento
intelectual e de desenvolvimento neuropsicomotor, qualidade da estimulação pedagógica, idioma
falado pela família em contexto familiar etc.; c) dados da família relacionados à configuração,
estabilidade da localização, emprego dos pais etc.; d) competências sociais, emocionais e de
comportamento da criança; condições de saúde da criança etc.; e) rotina da família, suporte familiar,
disponibilidade e uso de recursos, etc. (MARTURANO, 2000; GRAMINHA, 2005; SOARES, 2006;
TRIVELLATO-FERREIRA; MARTURANO, 2008; FERREIRA; BARRERA, 2010; ENRICONE;
SALLES, 2011).
Em consonância com o modelo de Aaron e colaboradores (2008), o desempenho em tarefas em
leitura e escrita é um processo complexo que, em seus componentes psicológicos e ecológicos depende
de diversos fatores, em especial quando a criança se encontra nas séries iniciais de alfabetização. Por
exemplo, o envolvimento e estimulação parental de hábitos de leitura, a adaptação ao ambiente escolar,
a atuação do educador como facilitador, o repertório psicomotor, competências adquiridas na
linguagem oral e reconhecimento de palavras, eficácia do processo de alfabetização e crenças e atitudes
de alguns educadores no que se refere à linguagem falada e escrita e as relações entre elas
(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2000; BARREIRA; MALUF, 2003; SANTOS; ANDERLE; ROSA
NETO, 2010).
A associação entre habilidades de leitura competente e outros fatores intervenientes têm
oportunizado o desenvolvimento de pesquisas na interface de áreas do conhecimento como educação,
psicologia, saúde (SALLES; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2006; SOARES; SOARES; COLLARES,
2006; TRIVELLATO- FERREIRA; MARTURANO, 2006; ANDRADE, 2006; PARENTE, 2007;
FERREIRA; BARRERA, 2010; SEABRA; CAPOVILLA, 2010; MURILLO; MARTINEZGARRIDO, 2012; NASCIMENTO, 2012;). Alguns dos fatores mais estudados são as características
das famílias, da escola e o desempenho dos alunos. Os dados do Saeb indicam que o efeito da família
não é menor do que o da escola, mesmo em contextos onde faltam recursos básicos à escola. O efeito
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das famílias no desempenho acadêmico de seus filhos é dominante. Existe a necessidade de ação
conjunta destas duas estruturas sociais para que haja melhoria.
Outro fator relevante são os recursos culturais nas residências, que afeta significativamente os
resultados obtidos.
Santos e Graminha (2005) desenvolveram um estudo com alunos do primeiro e segundo ano
do Ensino Fundamental, da Rede de Ensino Estadual da cidade de Ribeirão Preto, Brasil, com objetivo
de identificar diferenças em características do contexto familiar que possam influenciar o rendimento
acadêmico das crianças, incluindo: condições socioeconômicas e educacionais; estrutura e
relacionamento familiar; condições de gestação; participação da família na vida escolar das crianças;
problemas de saúde física e/ou mental na família; práticas educativas; expectativas sobre o
desenvolvimento da criança e recursos do ambiente familiar. Neste estudo, os resultados apontam que
desde a sua concepção, crianças com baixo rendimento acadêmico estão inseridas em um contexto
familiar mais adverso do que as que apresentam um bom desempenho na escola. Por outro lado, as
famílias do grupo de crianças com alto rendimento acadêmico oferecem mais materiais e estímulos
para o desenvolvimento das crianças e as mães participam mais das reuniões escolares. A influência
do ambiente familiar no aprendizado escolar é amplamente reconhecida, pois o envolvimento dos pais
no processo de desenvolvimento dos filhos, qualidade das interações familiares, clima emocional e
práticas educativas parentais podem influenciar os processos de aprendizagem escolar das crianças
(MARTURANO, 2000). Pires (2011) aponta que são considerados fatores psicossociais de risco para
o desenvolvimento adequado de habilidades de aprendizagem a ausência de relações parentais estáveis,
falta de apoio no contexto social em que a criança vive, problemas financeiros, negligência parental
materna na infância e agressividade parental.
Estudo de Steensel (2006) verificou a relação entre o ambiente familiar e o desempenho na fase
de alfabetização em 116 crianças de 19 escolas primárias em uma cidade da Holanda. Os resultados
revelaram que a participação dos pais nas atividades de leitura e escrita dos filhos fez com que as
crianças obtivessem notas altas nas medidas de desempenho para a alfabetização. Steensel (2006)
também comparou habilidades de vocabulário e compreensão de leitura entre alunos com bom
rendimento e com menor rendimento e revelou que esse desempenho estava relacionado à maior
pontuação no Home literacy environment que avaliava atividades de alfabetização desenvolvidas com
a criança no ambiente familiar). O autor concluiu que pais que desenvolvem mais atividades que
estimulam a leitura e a escrita de seus filhos podem contribuir para um melhor resultado das crianças
na escola. Práticas parentais favoráveis à leitura compartilhada, leitura de histórias infantis,
acompanhamento das tarefas escolares e atividades em que haja a produção de linguagem na interação
entre as crianças e seus pais podem oportunizar que fatores psicossocioambientais adequados
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melhorem o desempenho em leitura (MARTURANO, 1999; STEENSEL, 2006; BROOKING;
ROBERTS, 2007; MARTURANO, 2008; CAMPBELL, 2011).
Sobre a influência de fatores relativos ao ambiente familiar na aprendizagem de leitura e escrita,
Brooking e Roberts (2007), em relatório de pesquisa para o Ministério da Educação, divulgaram que
80% das escolas envolvidas no programa implantado na Nova Zelândia, com título Home-school
Partnerships: Literacy Programme (HSP:L), tiveram um impacto positivo no envolvimento dos pais
no aprendizado de leitura das crianças participantes. Weiss, Bouffard, Bridglall e Gordon (2009)
indicam a importância da participação da família no processo de aquisição da linguagem e
desenvolvimento cognitivo realizando atividades de leitura compartilhada dentre outras
Monteiro e Santos (2013) revelaram, em seu estudo que investigou os recursos familiares e sua
relação com o desempenho em compreensão de leitura, de 404 alunos do 3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública e outra particular de Belo Horizonte, Brasil, que a família e escola
constituem sistemas de suporte que dão à criança condições para enfrentar, com mais segurança e
possibilidade de sucesso, os desafios da aprendizagem, com associações estatisticamente significativas
entre recursos materiais no ambiente físico e os escores dos testes de compreensão leitora. Tal resultado
sugere que a disponibilidade de livros, jornais, revistas e brinquedos promotores do desenvolvimento
favorecem a compreensão de leitura.
Santos e Jojy (1996) em uma pesquisa cujo objetivo era verificar a influência da leitura em
família sobre o vocabulário infantil, o desempenho escolar de crianças e padrões de interação familiar.
No qual participaram 38 crianças, frequentando duas pré-escolas (particular e pública) de Fortaleza,
Brasil e que, seus pais que participaram semanalmente de um programa voltado para atividades de
leitura, percebeu-se que na escola particular, os pais são os que mais frequentemente leem para seus
filhos, comparados aos da escola pública, destacando-se os avós e irmãos. Foi revelado que o programa
pode ter modificado o hábito de leitura dos irmãos que passaram a estabelecer um novo tipo de
interação com os sujeitos através da leitura de histórias
Enricone e Salles (2011) apontam a relação entre fatores psicossociais familiares e o
desempenho em leitura e escrita a partir de um estudo comparativo realizado com 29 famílias de dois
grupos de alunos de 2ª série do ensino fundamental, por meio de entrevista semiestruturada, bem como
os dados indicam que, além dos fatores neurobiológicos e cognitivo-linguísticos, a investigação de
fatores psicossociais, relativos ao letramento familiar e ao processo de escolarização, podem ser
importantes para melhor compreender a etiologia das dificuldades de leitura e escrita e qualificar a
intervenção com essas crianças. Neste estudo, foram analisados, comparativamente, os fatores
psicossociais familiares (recursos como ambiente físico, materiais educacionais, acompanhamento
familiar na aprendizagem e práticas educativas familiares) e a história prévia de desenvolvimento
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(linguagem, desenvolvimento motor, relações interpessoais, história de vida escolar) de dois grupos de
crianças e sua possível relação com as habilidades de leitura e escrita. Os resultados revelaram que
algumas variáveis psicossociais familiares estão relacionadas de forma mais significativa com o grupo
de crianças com dificuldades de leitura/escrita, bem como houve associação significativa entre este
grupo de crianças e as variáveis: presença de transporte próprio na família (mais frequente no grupo
competente), percepção dos familiares de que a criança teve dificuldades para aprender a ler, avaliação
do familiar de que criança tem dificuldade no desempenho da leitura, repetência escolar e história
familiar de dificuldade na leitura (mais frequente no grupo com dificuldade).
Oliveira et al. (2016) enfatizam que quanto maior a possibilidade de estimulação da criança no
ambiente familiar, maior desenvolvimento da capacidade cognitiva, com melhor estruturação da
representação lexical, auxiliando a aprendizagem, ainda que as atividades não sejam intencionalmente
direcionadas a esse propósito. Problemas nos recursos ambientais podem levar a prejuízos no
desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, no processo de alfabetização. Quando a
dificuldade na leitura ocorre já nos primeiros anos escolares, há uma grande probabilidade de persistir
em séries mais avançadas, especialmente em ambientes desfavoráveis. O estudo de Oliveira et al.
(2016) investigou a associação do desempenho em leitura de palavras aos recursos do ambiente familiar
de escolares do terceiro ano do primeiro ciclo de uma escola da rede pública municipal de ensino de
Belo Horizonte. Participaram escolares de ambos os sexos, com idades entre 9 e 11 anos. Foram
analisadas as configurações dos recursos do ambiente familiar de 41 escolares, por meio do Inventário
de Recursos do Ambiente Familiar e seu desempenho em leitura, avaliado pelas Provas de Avaliação
dos Processos de Leitura. Constatou-se associação proporcional dos recursos do ambiente familiar ao
desempenho em leitura e escrita de escolares, evidenciando a necessidade de trabalhos junto às famílias
no enfrentamento das adversidades e potencialização dos recursos familiares para o desenvolvimento
infantil.
A disponibilidade de livros, jornais, revistas e brinquedos promotores do desenvolvimento
podem favorecer o aprendizado da leitura, assim como um ambiente familiar estimulador está
associado com a ampliação lexical em crianças. A literatura ressalta que a presença de um bom léxico
contribui significativamente para a leitura de escolares. Acredita-se que, a partir do momento em que
a criança é capaz de compreender a língua escrita, consolida-se uma relação de reciprocidade entre a
leitura e o vocabulário. Segundo Oliveira et al. (2016), para aprender a ler, as crianças precisam ser
expostas à escrita e a instrução explícita de como esta funciona, além de necessitarem de oportunidades
para praticar a leitura, o que somente a disponibilidade desses recursos no cotidiano das crianças pode
oferecer. A presença de recursos não é, porém, condição suficiente para garantir a aprendizagem da
leitura, há necessidade de interação com esse material, o que pode ser confirmado nos resultados
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obtidos nesta pesquisa para as práticas parentais. Os autores também apontam que as práticas parentais
se associaram significativamente ao desempenho em leitura de palavras não frequentes.
Um dos fatores psicossociais que podem influenciar dificuldades no desenvolvimento de
habilidades de leitura é a estimulação de leitura no ambiente familiar. Ao instituir um ouvinte para a
leitura, está se oportunizando uma facilitação dos aspectos acima referidos e, com isso o pai pode agir
como um mediador, reformulando ou monitorando o processo de compreensão da criança. Esta não
lerá o texto de qualquer maneira, pois terá de entendê-lo para que seu ouvinte também entenda. Nesse
processo, ela ativará os recursos de entonação e pontuação, o que, por sua vez, auxiliam na
compreensão do texto. Como a criança faz previamente a escolha do texto a ser lido e, nessa escolha,
ela considera as preferências do seu pai, espera-se que a criança escolha aquilo que para ela faça
sentido, ou seja, aquilo que lhe é compreensível. Assim, a tarefa de leitura, que era solitária e nem
sempre pressupunha compreensão, passa, dessa forma, a ter caráter de uma “contação de história”, o
que faz dela uma partilha. Portanto, o fato de se dar um objetivo para a leitura, parece reforçar o
estímulo para a leitura e a compreensão dos textos lidos (MAIMONI; BORTONE, 2001). Aliado a
isso, a escolha dos textos por parte das crianças, a receptividade e a participação do pai podem se
constituir em fortes elementos para quebrar com a sistemática escolar de leitura obrigatória,
aparentemente sem sentido e, muitas vezes, só de decodificação, para se chegar a uma leitura
compartilhada prazerosa.
Nessa linha, o estudo de Maimoni e Bortone (2001) verificaram os efeitos de um procedimento
de “leitura conjunta”, envolvendo a colaboração dos pais, que deveriam ouvir a leitura de textos, duas
vezes por semana, feita pelo filho, aluno da antiga 2a série do EF. No estudo participaram 28 alunos
da 2ª série de uma escola pública (18 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, a bibliotecária da
escola, duas professoras e os pais dos alunos). Cada sessão durava cinco minutos, havendo um teste de
compreensão da leitura, aplicado antes e depois das seis semanas de uso do procedimento. Os pais
responderam a um questionário sobre a sua percepção acerca da leitura do filho. A compreensão em
leitura foi avaliada, mediante dois critérios, um quantitativo e outro qualitativo. O procedimento
quantitativo considerou o número de respostas corretas, em relação ao texto dado. O procedimento
qualitativo considerou o tipo de resposta dada, recebendo pesos diferentes as questões que exigiam
respostas inferenciais (1,0) ou literais (0,5), ou que eram avaliativas (1,0) ou verificavam a sequência
temporal dos acontecimentos relatados nos textos (1,0). O envolvimento dos pais na vida acadêmica
dos filhos é um aspecto que deve ser incentivado porque pode promover condições favorecedoras para
a aprendizagem. Os pais devem auxiliar seus filhos a realizar tarefas escolares no ambiente familiar
(SOARES; SOUZA; MARINHO, 2004).
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Uma estratégia de leitura que pode atender aos aspectos ecológicos do modelo de Aaron e
colaboradores (2008) que pode contribuir com competência em leitura é a de tipo compartilhada. Esse
tipo de leitura foi definido por Solé (1998), quando ocorrer no ambiente escolar, como uma prática em
que “o professor e os alunos assumem – às vezes um, às vezes os outros – a responsabilidade de
organizar a tarefa de leitura e de envolver os outros na mesma”. De forma concomitante, uma
demonstração da experiência do mediador e o assumir progressivo de responsabilidades de parte dos
estudantes em torno de estratégias basilares para uma leitura produtiva: a formulação de previsões
sobre o texto a ser lido; a formulação de perguntas sobre o que foi lido; o esclarecimento de possíveis
dúvidas sobre o texto e o resumo das ideias do texto. Depois da leitura, é importante conduzir os
estudantes através das quatro estratégias básicas, a saber, fazer reconto da leitura, solicitar explicações
ou esclarecimentos sobre determinadas dúvidas do texto, formular perguntas à criança e, se necessário,
estabelecer previsões sobre o que ainda não foi lido, reiniciando-se deste modo o ciclo (ler, recontar,
solicitar esclarecimentos, prever) (SOLÉ, 1998).
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a leitura compartilhada é chamada de leitura
colaborativa, sendo definida como “uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e,
durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de
determinados sentidos” (BRASIL, 1998). Essa sequência de estratégias não se mostra fixa e estática,
pois, em determinada situação de leitura, o mediador pode intervir, adicionando algum dado pertinente
para uma melhor compreensão de algum trecho; em outro momento, pode sugerir que os próprios
estudantes apresentem ou busquem a informação necessária para um melhor entendimento do texto.
Sob esse ponto de vista, o professor guia o aluno na leitura dos diversos textos, “atuando como seu
tutor (daí o termo leitura tutorial), visto que a leitura deve ser compartilhada, envolvendo tanto aquele
que direciona (o professor mediador) como o aluno (também agente em todo o processo)” (BORTONIRICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA, 2010,).
O comportamento parental exerce influência expressiva no comportamento dos filhos e
a atividade de leitura pode ser um desses comportamentos que a família pode introduzir nos
filhos se hábitos de leituras são rotineiros na família. É importante que os pais mostrem o
interesse pelos livros para que os filhos possam aprender por imitação ou a partir de estímulos
diretos dos pais. Segundo Bamberger (1991, pg 72): “da mesma forma que os professores, a
função dos pais como modelos é decisiva, isto é, se eles mesmo gostarem de ler, induzirão
facilmente os filhos a ler regulamente.”
A família também pode mediar o processo de aprendizagem habilidades de leitura mediante
essa estratégia compartilhada. Estudos brasileiros sobre leitura compartilhada têm apontado que a
promoção da leitura em voz alta acredita-se ser uma estratégia bem-sucedida para reforçar o
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desenvolvimento de bons leitores. Estudos observacionais têm mostrado que, a presença de livros na
leitura doméstica e parental, são atividades que ajudam a explicar comparações de resultados de
desempenho entre renda familiar e resultados da criança em países de alta e baixa renda. Leituras
compartilhadas também podem ser conduzidas por intermédio dos pais no ambiente familiar, inclusive
antes da entrada à escola com resultados positivos em habilidades cognitivas das crianças. Isso foi
testado em estudo brasileiro de Weisleder et al. (2018), no qual realizaram um estudo de um programa
focado na promoção de pais-filhos lendo em voz alta e entregue em centros de assistência à infância
em Boa Vista, Brasil, para melhorar as interações entre pais e filhos, a linguagem infantil e o
desenvolvimento cognitivo. A promoção de Leitura em voz alta é uma abordagem promissora para
melhorar o desenvolvimento da criança em configurações de baixos recursos. O estudo foi realizado
em creches educacionais escolhidas aleatoriamente para receber um programa adicional de
parentalidade (intervenção) ou padrão de cuidados infantis sem parentalidade matriculados no início
do ano letivo e foram avaliados (279-grupo intervenção; 287-grupo controle) no momento da inscrição
e no final de o ano letivo. As famílias podiam pegar livros emprestados semanalmente e houve oficinas
mensais para os pais, com foco na leitura em voz alta. Foi comparado pais e filhos em centros de
intervenção e controle 9 meses após o início da intervenção, em medidas de interação pais-criança e
linguagem infantil, desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Os resultados foram: Quinhentos e
sessenta e seis pares pai-filho 12 centros de cuidados infantis (26-76 crianças por unidade) foram
avaliados no momento da inscrição: 464 (86%), contribuíram com dados de acompanhamento. Os pais
do grupo de intervenção envolveram estimulação cognitiva significativamente maior e maior
quantidade e qualidade de interações de leitura do que controles; as crianças na intervenção tiveram
escores significativamente mais altos do que os controles no vocabulário receptivo, na memória de
trabalho e no QI. Concluiu-se que, um programa inovador focado na promoção da leitura de pais e
filhos em voz alta resultou em benefícios para as interações entre pais e filhos e para o desenvolvimento
cognitivo e de linguagem que foram maiores do que aqueles fornecidos apenas pelo cuidado
educacional da criança.
De acordo com Bräkling (2014) a leitura colaborativa ou compartilhada é aquela em que
estudantes e mediadores leem em conjunto um mesmo texto, paulatinamente, expondo suas ideias e
impressões acerca do que foi lido. Bräkling (2014) ressalta que a leitura compartilhada tem finalidade
de propiciar condições para que os procedimentos – as ações concretas envolvidas na leitura, como,
por exemplo, sublinhar uma informação relevante numa leitura de estudo – e as capacidades de leitura
– concernentes ao processo de decodificação, de compreensão e de apreciação e réplica em relação ao
texto lido – sejam explicitados pelos diferentes leitores, de modo que uns se apropriem das estratégias
empregadas por outros, desenvolvendo e aprofundando sua competência leitora. A leitura em conjunto
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com o estudante envolve atividades que são feitas antes de iniciar a leitura propriamente, durante e
depois de terminada, tendo em vista a especificidade das capacidades que são tematizadas
(BRÄKLING, 2014).
O objetivo do estudo de Romano-Soares e colaboradores (2010), foi comparar duas estratégias
diferenciadas de leitura. No primeiro grupo, a história foi contada oralmente, seguindo a narrativa da
história, conforme proposta no livro. Já no segundo grupo, a história foi lida na íntegra, a partir da
projeção do livro em uma tela, e os estudantes acompanhavam a leitura e visualizavam as imagens do
livro, além de variações no tom da voz, de acordo com cada personagem da história. Os resultados
evidenciaram que os dois grupos apresentaram mudanças na produção de textos, na medida de pósteste comparada ao pré, o que revelou que a leitura compartilhada, com uso das estratégias citadas em
cada um dos dois grupos, foi eficiente, ao comparar a leitura de histórias por meio de uma única
linguagem.
A forma como é conduzida a leitura no ambiente familiar vai determinar de modo positivo
ou negativo a formação do filho leitor, de maneira que há pais, que sabem da importância da leitura,
porém não mostram o exemplo em casa, como ler na frente dos filhos, contar histórias, e outras
maneiras de incentivo. São pais que impõem a leitura como uma obrigação, que acreditam que ler é
importante apenas para os estudos, assim para se ter um bom emprego, deixando de lado a leitura de
lazer, que para eles seria perda de tempo, dessa forma a criança ou o adolescente tem a leitura como
uma frustração. “Se a leitura deve ser um hábito, deve ser também fonte de prazer, e nunca uma
atividade obrigatória, cercada de ameaças e castigos e encarada como uma imposição do mundo adulto.
Para se ler é preciso gostar de ler” (SANDRONE; MACHADO, 1998).
Bamberger (1991) cita algumas maneiras de como os pais podem incentivar a leitura para os
filhos: a) contar histórias e ler em voz alta para os filhos com frequência; b) organizar uma biblioteca
de acordo com a idade e o gosto da criança; c) incentivar que o filho compre livros com a mesada; d)
reservar um tempo para a leitura em que cada membro da família possa participar; e) participar do
mundo literário do filho, conversar o que ele está lendo; f) mostrar ao filho o que a leitura pode trazer
de bom para eles, que os livros dão segurança, luz e beleza às suas vidas.

2.2. Panorama atual brasileiro sobre o nível de aprendizagem de leitura e escrita de alunos
Ao final do ensino fundamental, espera-se que o aluno adquira habilidades de leitura que
envolva compreensão global de texto; avaliação e estabelecimento de relações entre textos e partes de
textos mais longos e com vocabulário complexo; inferir informações em diversos contextos; e iniciar
a leitura com compreensão de textos da literatura clássica (INEP, 2016). O Ministério da Educação,
por meio da Secretaria de Educação Básica (BRASIL, 2013), propôs como objetivos da formação
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básica, definidos para a Educação Infantil e prolongando-os para o Ensino Fundamental, “o [...]
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo [...], bem como [...] foco central na alfabetização, ao longo dos três primeiros anos
[...]”, dentre outros. No que se refere a atingir competência em leitura e escrita, o Ministério da
Educação (2004) propõe que além da inserção dos alunos em um ambiente com acesso aos diversos
usos da leitura e da escrita, “[...] é necessário, além disso, um trabalho sistemático, centrado tanto nos
aspectos funcionais e textuais, quanto no aprendizado dos aspectos gráficos da linguagem escrita e
daqueles referentes ao sistema alfabético de representação [...]”. Cabe ressaltar a complexidade que
cerca o processo de alfabetização infantil, visto que mesmo antes de iniciar a escolarização, a criança
convive em um ambiente que faz uso do sistema de leitura e escrita, seja por ouvir uma história,
identificar placas, brincar com jogos de rima, aliteração, dentre outros (SOARES, 2011).
O desempenho dos estudantes brasileiros, com base nos exames de avaliação do Ministério da
Educação, mostra que habilidades de leitura competente dos alunos ainda está abaixo de padrões
adequados (QEdu, 2018). De acordo com o INEP (2016), algumas diretrizes utilizadas para avaliar
habilidades de desempenho de leitura são a escrita com correspondência sonora alfabética, produção
de texto adequada, extração de informações explícitas contidas em textos informativos, dentre outras.
No Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação divulgou os resultados do Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP - 2016, que é uma avaliação externa em larga
escala da Educação Básica, aplicada a cada ano desde 1996. Os resultados indicaram que cerca de 71%
das escolas da rede estadual, apresentaram, na avaliação dos alunos de 3º ano do Ensino Fundamental,
bom desempenho para leitura, conforme critério do teste, qual seja, 53,5 de um total de 72 pontos.
Entretanto, a avaliação dos alunos de 5º ano do Ensino Fundamental revelou uma média da Rede
Estadual de 195 pontos em Língua Portuguesa, o que equivale ao nível básico de proficiência e domínio
mínimo dos conteúdos, competências e habilidades necessárias para interagir com a proposta curricular
do ano subsequente. Já, os resultados do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), em
2015, divulgados pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico),
mostram que os alunos brasileiros obtiveram médias que os colocam na 59ª posição em leitura, entre
70 países. No Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais tinham até o ensino fundamental completo
ou equivalente em 2016; 26,3%, o ensino médio completo, e 15,3%, o superior completo.
Os indicadores em Língua Portuguesa apurados pela média total na Prova Brasil 2016 no país,
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, refletem 190,6 pontos de um total de 350 pontos, o que indica
que os avaliados estão no nível 3 de desempenho em leitura conforme a Escala de Desempenho de
Língua Portuguesa Ensino Fundamental (INEP, 2016). De acordo com esta escala, no nível 3 os alunos
localizam informações explícitas do texto, interpretam, a partir da inferência o tema do texto,
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identificam personagem principal e reconhecem elementos que compõem uma narrativa.
De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE) que determina diretrizes, metas e
estratégias para a política educacional até 2024, têm o objetivo de garantir o direito à educação básica
com qualidade, à universalização do ensino obrigatório e à ampliação das oportunidades educacionais.
A entrada aos seis anos de idade no Ensino Fundamental (EF) orientada pelo Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), a qual preconiza que o ciclo de alfabetização inicia-se no 1º
ano e encerra-se no 3º ano do Ensino Fundamental, desafiou os educadores a rever o conceito de
Educação Infantil. Um dos desafios é assegurar às crianças de 6 anos o pleno desenvolvimento em seus
aspectos intelectual, social e cognitivo. O documento “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil” (DCNEI), a primeira etapa da Educação Básica é aquela oferecida em creches e
pré-escolas. Esses espaços institucionais constituem estabelecimentos educacionais públicos ou
privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade no período diurno, em jornada
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e
submetidos a controle social (CÔRREA; MACHADO; HAGE, 2018). A importância desta primeira
etapa da Educação Básica vem sendo reconhecida, na medida em que a sociedade vem se mostrando
mais consciente do valor das experiências na primeira infância na escola. O currículo da Educação
Infantil adotou a concepção de ambiência e de escola inclusiva universal inspirada pelo Programa
Humaniza SUS, do Ministério da Saúde. O grupo criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
para estudar a relação entre ambiente e educação passou a valorizar espaços que favorecessem a
interação, a escuta, o diálogo e a observação das necessidades e os interesses expressos pelas crianças
como forma de favorecer a alfabetização. Brasil encontra-se defasado em relação ao desempenho em
leitura esperado para sua idade e escolaridade. Recentes dados brasileiros apontam que 13% das
crianças entre 10 entre 14 anos encontram-se em defasagem escolar de até dois anos, no que diz respeito
ao desempenho em leitura, com grande variação entre as regiões do país (QEdu, 2018).
O objetivo da escola é garantir indicadores de progressos de aprendizagem, tanto para os alunos
que estão com marcos de aprendizagem dentro do esperado para a faixa etária e para os parâmetros
curriculares, como para aqueles alunos que mostrem algum atraso de aprendizagem, esses últimos
muitas vezes demandam recursos adicionais de estimulação. Algumas escolas não assumem de maneira
plena a responsabilidade pelo aprendizado dos alunos nem fundamentam suas práticas pedagógicas em
evidências científicas sólidas testadas em estudos empíricos, optando em ocasiões pela atribuição das
falhas de aprendizado do aluno aos pais, a dificuldades de infraestrutura, a fatores imanentes à criança
sem a devida testagem dentre outros (BUFFUM; MATTOS; WEBER, 2010, ORSATI et al., 2015).
Para avaliar criteriosamente modelos de estimulação e intervenções educacionais e pedagógicas
profissionais da área têm utilizado modelo de práticas baseadas em evidência (PBE) (Evidence-Based
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Practice/EBP).

(SNOWLING; HULME, 2012; BIERMAN, et al., 2013; GOLDSTEIN;

OLSZEWSKI, 2015). Seu uso iniciou na área da medicina (ROSENBERG; SACKETT, 1996), é um
termo cunhado pelo pesquisador David Sackett e remete à aplicação consciente, explícita e criteriosa
das melhores evidências empíricas na tomada de decisões sobre o cuidado de determinado indivíduo
(SACKETT; ROSENBERG, 1995). A definição indica que o profissional deve integrar o
conhecimento com as melhores evidências empíricas provenientes de pesquisas científicas
(SACKETT; ROSENBERG, 1995). Quando utilizadas PBE na área educacional, as mesmas poderão
oportunizar ao profissional da educação a possibilidade de uma atuação pedagógica mais efetiva que
promova a aprendizagem dos alunos (BIESTA, 2007). Baseada nesta abordagem de EBP o estudo
apresenta seus objetivos.
Dessa forma, o estudo buscou desenvolver um programa de leitura compartilhada em contexto
familiar, baseados em livros paradidáticos e verificar seus efeitos sobre o desempenho em habilidades
de leitura, velocidade de nomeação, compreensão, reconto de histórias, nomeação de cores, objetos,
letras, números, funcionamento emocional, comportamental de escolares e determinar os índices de
adesão parental ao programa e sua associação com o desempenho em testes de leitura.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral
Desenvolver um programa de leitura compartilhada em contexto familiar e verificar seus efeitos
sobre o desempenho em habilidades de leitura e funcionamento emocional e comportamental de
escolares.
3.2. Objetivos Específicos
-Construir o programa de leitura compartilhada em contexto familiar baseados em livros
paradidáticos.
-Verificar os efeitos do programa de leitura compartilhada em habilidades de velocidade de
nomeação, compreensão e reconto de histórias e em habilidades de nomeação de cores, objetos, letras
e números.
- Verificar os efeitos do programa nos padrões de funcionamento emocional e comportamentais
das crianças em ambiente familiar.
- Determinar os índices de adesão parental ao programa e sua associação com o desempenho
em testes de leitura.
4. HIPÓTESES DO ESTUDO
Formulam-se as seguintes hipóteses ao estudo
1- O programa de leitura compartilhada em contexto familiar melhorará habilidades de leitura falada
e silenciosa, compreensão, reconto de histórias e nomeação de cores, objetos, letras e números.
2- O programa de leitura compartilhada em contexto familiar melhorará padrões de funcionamento
emocional e comportamentais das crianças no ambiente familiar.
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5. MÉTODO
5.1. Tipo de Pesquisa
Trata-se de um estudo com desenho longitudinal com medidas pré e pós.

5.2. Local de Pesquisa
A pesquisa será realizada em uma escola particular da zona leste da cidade de São Paulo.

5.3. Aspectos Éticos
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Protocolo 93352018300000084). No Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE – Anexos 1 a 3), consta a descrição dos procedimentos da pesquisa para
leitura, apreciação e assinatura, garantindo a voluntariedade da instituição e dos participantes. Foi
entregue ao responsável pela instituição de ensino uma via do termo de consentimento. Não houve
discriminação na seleção dos indivíduos, nem tampouco exposição a riscos maiores do que aqueles
vivenciados na vida cotidiana durante o processo. Os nomes dos participantes foram mantidos em
sigilo.

5.4. Participantes
A seleção da amostra seguiu critérios de conveniência, selecionada a partir do número total de
alunos (100 crianças de ambos os sexos com idade entre 6 e 11 anos), estudantes do Ensino
Fundamental I e II [do 1º ao 5ºano], 1 coordenadora, 5 professoras de uma escola particular do estado
de São Paulo e os pais das crianças. Dos 100 alunos, foram excluídos 1 aluno com Transtorno do
Espectro Autista, 02 alunos com Síndrome de Down), 02 com Transtorno Específico de Aprendizagem
em nível grave 08 alunos, cujos pais não autorizaram ou se trasladaram para outras escolas durante a
execução do estudo. No total, a amostra deste estudo foi formada por 87 alunos. A escola possui uma
sala por ano escolar. A distribuição da amostra por ano de escolaridade mostra-se na tabela 1.
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Tabela 1. Distribuição da amostra por ano de escolaridade, idade e sexo.
Ano de
escolaridade
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
Total

Média de idade (Desvio
padrão)
6,41 (0,50)
7,31 (0,47)
8,26 (0,45)
9,06 (0,25)
10,20 (0,41)

Sexo
Meninos Meninas
9
8
7
12
12
3
8
8
11
9

Total
17
19
15
16
20
87

5.4.1. Critério de Inclusão
Foram incluídos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, entretanto, medidas pósintervenção foram realizadas até o 6º ano, relativas aos alunos do 5º ano e assim ocorreu em todos os
outros anos, pelo fato do projeto ter sido realizado entre 2017/2018. O critério de inclusão foi a ausência
de queixa de dificuldade de aprendizagem informado pelo professor e/ou pelo coordenador. Dessa
forma, as crianças participantes não deveriam ter alguma dificuldade evidente e que fosse relatada pelo
professor e/ou coordenador.
5.4.2. Critério de exclusão
Estudantes com problemas ou deficiências sensoriais, Deficiência Intelectual, Transtorno
Específico de Aprendizagem e Transtorno do Espectro do Autismo, a partir das informações do
prontuário da escola.
5.5. INSTRUMENTOS
5.5.1. Instrumentos de avaliação
1. Teste Nomeação Automática Rápida (TENA)
O teste TENA foi administrado individualmente para cada criança para estimar a habilidade
do indivíduo em ver um símbolo visual e nomeá-lo acuradamente e rapidamente. O teste é dividido em
4 subtestes: cores, objetos, letras e números. Os estímulos apresentam alta frequência na língua
portuguesa e são repetidos randomicamente 10 vezes em cada uma das 5 linhas, totalizando um total
de 50 estímulos por prancha. As pranchas representam os subtestes. Em todos os subtestes, o
examinador pergunta o nome de cada estimulo e solicita que o sujeito nomeie cada item o mais rápido
possível sem cometer nenhum erro. São computados o número de erros e o tempo total de nomeação
para todos os itens da prancha, diferentemente da versão original do teste que somente são levados em
consideração o tempo de nomeação total dos itens. Subteste1: Cores. O subteste é formado por 5 cores
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impressas em retângulos médios. As cores foram escolhidas por apresentarem estrutura da palavra de
forma dissílaba e de fácil articulação, e consideradas de alta frequência linguística. São as cores: azul,
rosa, marrom, verde e preto. Subteste2: objetos. O subteste é formado por 5 figuras impressas em preto
e branco e de tamanho médio. Apresentam estrutura da palavra de fácil articulação, alta frequência
linguística e semântica e são monossílabos ou dissílabos segundo o português. São os objetos: lápis,
cama, sol, gato e mão. Subteste3: letras. As letras foram impressas em tamanho médio e estilo Times
New Roman em maiúsculo e bastão. As letras são as mesmas da versão original, mas com estilo
impresso diferente. São formadas por vogais e consoantes sendo apresentadas de maneira aleatória e
não seguindo a sequência alfabética. São as letras: O, A, D, P e S. Subteste4: números. Os números
foram impressos e escolhidos igualmente a versão original do teste. São eles: 7, 4, 2, 9 e 6 (SILVA;
MACEDO, 2013).
2. Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental (ILEF-I).
O ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I, avalia habilidades de
reconhecimento de palavras, fluência e compreensão de leitura de estudantes do 1º ao 5º ano do E.F.
O ILEF-I é um instrumento formado por dois módulos. Um avalia leitura de palavras e o outro avalia
leitura de textos e compreensão de textos. Este instrumento é baseado nos Inventários Informais de
Leitura, utilizando a estrutura do Basic Reading Inventory (BRI) e tem como proposta auxiliar
professores e especialistas na avaliação de leitura (LEAL, 2018).
As provas do ILEF-I são específicas para cada ano escolar. As tarefas do ILEF-I apresentam
grau de complexidade crescente em função do ano que a criança cursa. O instrumento foi elaborado
conforme as características psicolinguísticas do português brasileiro. As listas de palavras possuem:
regularidade, tamanho e frequência de ocorrência para o ano escolar. Os textos, além de tamanho e
frequência das palavras, para a avaliação do desempenho são considerados a estrutura silábica das
palavras, complexidade das palavras em função da estrutura silábica, complexidade das frases em
função da estrutura sintática, complexidade da temática. Tais características são essenciais na avaliação
de leitura de crianças em diferentes anos escolares e estão de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Os textos do ILEF:I são classificados a partir do programa de analise textual Coh-Metrix em
Português. Apresenta um padrão a ser seguido nas tarefas de leitura, tais como o número de palavras
utilizados nas provas e o grau de complexidade crescente conforme os anos escolares. Por exemplo, as
provas com menor grau de complexidade são as do 1º ano (número de palavras e questões de textos
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reduzidas (LEAL, 2018). A versão do ILEF I que foi utilizada no estudo pertence a Leal (2018) que
conduziu estudo para validação preliminar do instrumento no Ensino Fundamental I.
A correção e classificação de desempenho nas provas dos módulos seguiu os seguintes
parâmetros abaixo para todas as crianças, de acordo com Leal (2018). A correção das provas segue o
critério de fluência, considerado como o número de palavras lidas corretamente dividido pelo tempo
em segundos, vezes 60. O resultado possibilita o cálculo do número de palavras lidas corretamente por
minuto. Posteriormente os números brutos são convertidos em percentil de classificação de acordo com
tabela normativa em função de ano de escolaridade (LEAL, 2018).

a) Prova de leitura de palavras isoladas
Classificação

Independente

Instrucional

Pontuação

20 – 19

18 - 17 – 16

Instrucional/
Insatisfatório
15 – 14

Insatisfatório
13 ou menos

b) Prova de leitura de textos
Total de erros
0–1
2–4
5
6–9
10 +

Nível de classificação
Independente
Independente/ Instrucional
Instrucional
Instrucional/ Insatisfatório
Insatisfatório

c) Prova de compreensão de textos
Número de questões erradas
0–1
1½ - 2
21/2
3 - 41/2
5+

Nível de classificação
Independente
Independente/ Instrucional
Instrucional
Instrucional/ Insatisfatório
Insatisfatório

3. Roteiros de verificação de compreensão de leitura do aluno.

Foram desenvolvidos roteiros para avaliação, que foram aplicados pelo professor em sala de
aula para verificação de compreensão de leitura do livro lido no ambiente familiar (Apêndices 5 a 9).
Os roteiros foram elaborados pelo autor do projeto e revisados por dois especialistas em Transtornos
do Neurodesenvolvimento, com formação em Psicologia e Doutorado em Saúde e Psicologia, sendo
ambos professores do curso de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento na Universidade
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Presbiteriana Mackenzie, no curso de Distúrbios do Desenvolvimento. Como pode ser observado
nestes apêndices 5 a 9 do projeto, cada livro em função do ano escolar teve seu próprio roteiro de
avaliação de compreensão de leitura que foi respondido separadamente pelos professores dos alunos.
No caso dos alunos do 6º ano, os professores de português foram responsáveis pela avaliação da
compreensão de leitura de cada livro que foi lido pelos alunos. No quadro 1 são mostradas as
pontuações atribuídas ao questionário de compreensão de leitura dos alunos em função dos roteiros dos
livros do apêndice 5.
Quadro 1. Pontuações atribuídas ao questionário de compreensão de leitura dos alunos em função dos
roteiros dos livros do apêndice 5.

Perguntas
Acertou todas as 4 questões
Acertou 3 questões
Acertou 2 questões
Acertou 1 questão
Não acertou nenhuma questão

3.1.

Pontuação
4
3
2
1
0

Roteiros de avaliação do aluno em função de aspectos comportamentais, motivacionais e

frequência da leitura compartilhada.

Foram desenvolvidos 02 roteiros (um que foi respondido pelo próprio aluno e outro pelo pai,
cujas perguntas foram correlatas). Ambos roteiros tiveram a finalidade de avaliar os alunos em função
de aspectos comportamentais e motivacionais, bem como da frequência de leitura compartilhada no
ambiente familiar. A versão do roteiro dos pais foi apresentada durante o curso psicoeducativo e o
preenchimento foi feito mediante uso de agenda eletrônica (Apêndice 4). O roteiro dos alunos foi
respondido por estes em sala de aula com acompanhamento do professor. Nos quadros 2 e 3 a seguir
apresentamos os questionários do apêndice 4 com as respectivas pontuações que foram atribuídos para
fins de avaliação de indicadores de leitura compartilhada com os pais no contexto familiar, bem como
dos aspectos comportamentais e motivacionais.

Quadro 2. Perguntas do questionário respondidas pelos alunos e respectivas pontuações.
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Perguntas
1) Você leu o
livro
dessa
semana?
2) Seu pai ou
mãe
participaram da
leitura?
3)
Você
compreendeu a
história?
4) Como você
acha
que
recontou
a
história?
5) Como foi sua
motivação pela
leitura?

Indicadores de resposta e pontuação
Leu toda
história = 4

Participou
toda = 4

a Leu uma boa Leu
um
parte = 3
pouquinho = 2
Não leu: 1

em Participou
parte = 3

Compreendeu
toda = 4

em Participou um
pouco = 2
Compreendeu
Compreendeu
um poquinho =
boa parte = 3
2

Não Participou
=1
Não
Compreendeu
nada = 1

Ótimo = 4

Bom = 3

Regular = 2

Fraco = 1

Ótimo = 4

Bom = 3

Regular = 2

Fraco = 1

Quadro 3. Perguntas do questionário respondidas pelos pais sobre a leitura dos filhos e respectivas
pontuações.
Perguntas
1) Leu o livro
dessa semana?
Leu toda a
história = 4
2) Compreendeu
a história?
Compreendeu
toda = 4
3) Como foi o
reconto
da
história?
Ótimo = 4
4) Leu junto com Participei em
ele(a)?
toda = 4

Indicadores de resposta e pontuação
Leu uma boa Leu
um
parte = 3
pouquinho = 2
Compreendeu
Compreendeu um pouquinho
boa parte = 3
=2

Não leu: 1
Não
Compreende
u nada = 1

Não
sei: 0

Bom = 3
Regular = 2
Fraco = 1
Participei em Participei um Não
parte = 3
pouco= 2
participei = 1

Semanalmente os pais receberam comunicados via agenda eletrônica com informações sobre o
livro que o aluno levaria para casa, bem como sugestões sobre como efetuar a leitura do livro (Apêndice
3).

4.

Inventário dos Comportamentos para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6-

18anos).
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Instrumento que avalia o perfil comportamental de crianças entre 6 e 18 anos e deve ser preenchido
pelo pai e/ou cuidador que responde aos itens de avaliação comportamental da criança avaliada com base
nos últimos seis meses (ACHENBACH & RESCORLA, 2001). As instruções dos inventários estabelecem
que os itens sejam preenchidos atribuindo 0 - se o mesmo não é verdadeiro para a criança ou adolescente,
1 - se é um pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro e, 2 - se é muito verdadeiro ou frequentemente
verdadeiro. A padronização do instrumento permite identificar a partir de escores T as classificações dos
problemas de comportamento em normal (escores abaixo de 65), limítrofe (escores entre 65 e 69) e clínico
(escores ≥ 70). Estudo de padronização das escalas de problemas de comportamento do instrumento
classificou o Brasil para pontos de corte de classificação no grupo 3. Baseado nesta padronização são
calculados os escores T de classificação dos participantes no CBCL (RESCORLA et al., 2012). O
CBCL/6-18 também identifica indicadores funcionamento adaptativo em competências nas áreas escolar,
social e de realização de atividades e, nesse caso, as classificações são: normal (escores T acima de 35),
limítrofe (escores T entre 30 e 35) e clínico (escores T ≤ 29). Os problemas de comportamento do
inventário são agrupados em escalas. Citam-se algumas das escalas de problemas de comportamento do
inventário: ansiedade/depressão, queixas somáticas, problemas de sociabilidade, problemas com o
pensamento, problemas de atenção, isolamento e depressão, violação de regras, comportamento agressivo,
problemas afetivos, problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de atenção e
hiperatividade, problemas de oposição e desafio, problemas de conduta, escala de problemas
internalizantes e externalizanttes e escala total de problemas emocionais e comportamentais. A tradução
e adaptação cultural para o português do Brasil foi realizada por Bordin e colaboradores (BORDIN et al,
2013). O cuidador que preencherá o CBCL será sob critério de exercer o cuidado de, pelo menos 6 horas
por dia.

5.

Nota de Português

Nas fases de pré e pós-intervenção foram registradas as notas obtidas na matéria de português.
7. Instrumentos e procedimentos do Programa de Leitura Compartilhada em Ambiente Familiar
Curso psicoeducativo para pais sobre estimulação de habilidade de leitura nos filhos.
O curso abordou a importância da estimulação parental para o desenvolvimento de hábitos de leitura
compartilhada em casa. Teve duração de 2 horas e foi realizado nas dependências do colégio com auxílio de
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recursos de PowerPoint (Apêndice 1). Foram convidadas 100 famílias de alunos do Ensino Fundamental I e II
(do 2º ao 6ºano).
Os aspectos abordados no curso foram:
- Estudos baseados em evidências sobre os efeitos da estimulação de leitura em indicadores de
habilidades acadêmicas e indicadores de neurodesenvolvimento.
- A estimulação de leitura como forma de ampliar vínculos afetivos pais-filhos e a importância
dos hábitos de leitura para serem incluídos nas rotinas familiares diárias.
- A estimulação de leitura nos primeiros anos de escolarização como meio de instalação de
hábitos de leitura.
- Estratégias familiares para estimulação de hábitos e habilidades de leitura: formulação de
perguntas. Exemplos: que, quando, como, onde, bem como questionar à criança para que relacione
aspectos da história com a experiência dela; fornecendo feedback contingente às verbalizações da
criança (uso de elogios, repetições, modelos de respostas e expansões das respostas da criança);
aumentando progressivamente a complexidade das perguntas, de acordo com o crescimento do
repertório da criança.
- Importância de manter todos os elementos de prosódia durante a leitura compartilhada (ritmo,
teatralidade, entonação, altura, vozes diferentes para cada personagem etc.). Ensino aos pais sobre
estratégias adequadas de como formular perguntas aos filhos sobre as leituras dos livros, exemplo,
“Então, qual foi a história que você leu hoje?”; “Você pode contá-la para mim?”; “Você quer falar mais
alguma coisa?”.
- Baseado em Ribeiro (2015) foram apresentadas treze sugestões para estimular hábitos de
leitura nas crianças: 1- Como convencer os pequenos a largar joguinhos e a TV e abrir um livro; 2- Ser
exemplo; 3- Desligar a televisão; 4- Criar um momento de leitura e usar momentos em família para
atualizar a leitura, onde os adultos estejam com seus livros, e as crianças com os delas e conversem
sobre o tema; 5- Oferecer diferentes tipos de texto; 6- Respeitar o gosto do leitor; 7- Montar um
cantinho da leitura; 8- Não cobrar que a criança termine um livro por dia, pois assim como os adultos,
as crianças podem ler aos poucos. Outra preocupação é não forçar para que a criança leia tudo sozinha;
9- Frequentar livrarias e bibliotecas; 10- Ter cuidado com o horário reservado para a leitura; 11Compreender que coerções não combinam com bom desempenho; 12- Estudar a época retratada, pois
quanto mais informações você tiver sobre o livro, mais a criança fica interessada na história; 13- Aliar
com outras diversões, usar a tecnologia a favor dos livros, pois muitos sites de editoras (ex. e-books)
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disponibilizam atividades lúdicas sobre os títulos. Foram apresentados procedimentos sobre como
ampliar as atividades e o interesse pela leitura. Exploração de canais do Youtube sobre literatura.
Todos os pais receberam via agenda eletrônica o roteiro acima, além de todas as orientações
transmitidas no formato de slides (Apêndice 2).
No quadro 4 apresenta-se a lista de instrumentos de coleta de dados conforme área avaliada e
participante envolvido.

Quadro 4. Lista de instrumentos de coleta de dados conforme área avaliada e participante
envolvido.

Áreas
Compreensão
de leitura

Linguagem
Avaliação de
leitura e de padrões
de funcionamento
emocionalcomportamental

Instrumentos
1.
ILEF
2.
Roteiros de verificação de
compreensão de leitura do aluno
3.
Roteiro de avaliação do aluno
em função de aspectos comportamentais,
motivacionais, compreensão e realização de
leitura compartilhada.
1.
TENA
1.
Inventário
de
Comportamentos de Crianças entre 1 ½ e 5 anos
e, entre crianças de 6 a 18 anos (CBCL/6-18
anos)
2.
Roteiro de avaliação do aluno
em função de aspectos comportamentais,
motivacionais, compreensão e realização de
leitura compartilhada.

Participante

Crianças

Pais ou Responsáveis

A seguir, serão apresentadas as fases do estudo.
Fase Pré-Intervenção
Foi executada a avaliação dos alunos, em situação individual, com os testes ILEF e TENA, que
foram respondidos pelos alunos em sala privativa e individualmente. Os pais responderam, também,
em situação individual e sala privativa ao CBCL/6-18 e o questionário de caracterização
sociodemográfica. Foram necessários 4 encontros de trinta minutos cada, no período total de 20 dias.
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Nesta fase, os professores receberam um treinamento para execução do projeto em todas
as fases, com duração de 4 horas divididas em dois encontros. Já, os pais receberam o curso
psicoeducativo para estimulação de habilidade de leitura nos filhos que, como apresentado na seção
dos instrumentos, foi abordada a importância da estimulação parental para o desenvolvimento de
hábitos de leitura compartilhada em casa. Teve a duração de 2 horas e foi realizado nas dependências
do colégio com auxílio de recursos de PowerPoint (Apêndice 1). Nesse dia do curso os pais também
foram orientados sobre como proceder com a leitura compartilhada dos livros em casa, bem como dos
roteiros de verificação de leitura que os mesmos deveriam preencher via agenda eletrônica. O
treinamento total teve a duração de 6 horas, com o objetivo de capacitar e engajar tanto a escola como
a família, no projeto de leitura compartilhada. Foram convidados responsáveis de 100 alunos, houve a
participação de responsáveis por 47 alunos. Para os que não compareceram, foi entregue um resumo
do treinamento via agenda eletrônica, onde foi possível registrar a visualização com data e horário de
cada um dos que acessaram o documento.
Fase Intervenção
Semanalmente os alunos realizaram a leitura compartilhada de um livro paradidático no
formato de leitura compartilhada com um dos pais em contexto familiar (Apêndices 5 a 9), que foram
diferentes conforme ano escolar do aluno. Para cada livro, foi sugerida uma divisão de páginas, que
contemplasse os 7 dias da semana, para que o tempo de leitura não ficasse cansativo para a faixa etária.
As trocas dos livros foram realizadas todas as segundas feiras, porém ocorriam por vezes faltas dos
alunos, perdas dos livros ou esquecimentos. Para os pais, foi disponibilizado toda segunda feira o
roteiro a ser respondido por eles via agenda eletrônica. Cada roteiro ficou disponível por 5 dias para os
pais responderem. Houve casos de famílias que resistiram em aderir de imediato a proposta, houve
outros que aderiram parcialmente e outros que, não tiveram o comprometimento em responder. Foi
necessário também a reposição de 5 livros durante a fase de intervenção, devido a perdas ou uso
inadequado, causando assim danos aos livros. Nesses casos, a família era contatada para dar suporte
na resolução de cada situação. Semanalmente, foram verificados outros aspectos da leitura do aluno
que era feita em ambiente familiar mediante os roteiros de avaliação em função de aspectos
comportamentais, motivacionais, compreensão e realização de leitura compartilhada. Esses roteiros
foram respondidos pelo próprio aluno em sala de aula e pelo cuidador após a leitura em casa. A
verificação semanal abrangeu um total de 12 semanas.
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Fase Pós-Intervenção
Foi executada a avaliação dos alunos, mediante utilização dos testes ILEF e TENA, respondidos
pelos alunos em sala privativa individualmente. Os pais responderam, também, em situação individual
e sala privativa ao CBCL/6-18. Foram necessários quatro encontros de 30 minutos cada, no período total
de 20 dias. Após a finalização do estudo, houve devolutiva aos pais por ano escolar, bem como para as
equipes educacionais da escola sobre os resultados do estudo.

5.6. Procedimentos de análise de dados

Todos os dados coletados foram organizados em um banco e com o auxílio do programa SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0. Foram analisados os testes TENA, ILEF-I e
CBCL foram corrigidos em função de suas pontuações e interpretados de acordo com referências
normativas de cada um.
Na fase pré houve alunos não se enquadraram dentro do nível esperado de leitura e
compreensão para os textos de cada ano, por esse motivo optamos por repetir o mesmo instrumento, no
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intuito de verificar o avanço dos alunos dentro do mesmo nível de complexidade, tendo assim os mesmos
parâmetros nas fazes pré e pós.
Foram conduzidas análises descritivas dos dados mediante uso de tabelas de frequências simples
e tabelas cruzadas. Para os testes estatísticos de comparação de médias e de correlação foi adotado
significância assumindo-se o intervalo de 95% de confiança para valor de p≤0,05. Foi conduzido teste t
não paramétrico de Wilcoxon para comparar os desempenhos nos testes entre as fases pré e pós
intervenção do estudo. Análises de correlação de Pearson foram realizadas para verificar o grau de
associação entre as variáveis do estudo. Na interpretação dos coeficientes de associação foi adotado o
seguinte critério: índices superiores a 0.7 foram considerados correlação forte; índices entre 0.5 a 0.7,
considerados correlação moderada; índices abaixo de 0.5 até 0.3 foram considerados fracos e índices
abaixo de 0.3 serão indicam uma correlação desprezível (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). Para
os resultados dos roteiros de auto-avaliação do aluno e avaliação do pai do filho sobre aspectos
comportamentais, motivacionais e frequência da leitura compartilhada foi desenvolvido um sistema de
pontuação que já foi descrito no item que apresenta o instrumento. O mesmo procedimento foi adotado
para o roteiro de compreensão de leitura do aluno.
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6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
O objetivo geral do estudo foi verificar os efeitos de um programa de leitura compartilhada em contexto
familiar sobre o desempenho em habilidades de leitura e funcionamento emocional e comportamental
de um grupo de escolares. Foram avaliados também efeitos deste programa em habilidades de velocidade
de leitura, compreensão e reconto de histórias, bem como em habilidades de nomeação de cores, objetos,
letras e números. Outra medida avaliada foram os padrões de funcionamento emocional e
comportamentais das crianças de acordo com o relato de pais e de professores.
Na tabela 2 apresenta-se a distribuição do número de livros lido pelas crianças em função do ano escolar.
Observa-se que os alunos dos 3º e 4º anos efetuaram leitura de um número maior de livros considerando
as médias de livros lidos, bem como os números mínimos e máximos se comparados com os alunos dos
anos restantes. Os alunos do 5º ano leram o menor número de livros, sendo que nenhuma das 20 crianças
leu os 12 livros.

Tabela 2. Distribuição do número de livros lido pelas crianças em função do ano escolar.
Média de livros lidos
(mínimo/máximo)

Mediana

1º ano

9,52 (Min:5; Max:12

10

12

2º ano

8,21 (Min:5; Max:12

8

12

3º ano

10,86 (Min:8; Max:12

11

12

4º ano

10,81 (Min:9; Max:12

11

12

5º ano

7,85 (Min:5; Max:11

8

12

Ano de
escolaridade

Total de livros
indicados para
leitura de todos os
anos

Total de livros para leitura

60

Na tabela 3 a seguir apresentamos os resultados do questionário, em função do ano escolar para
verificação de indicadores de leitura compartilhada com os pais no contexto familiar, bem como dos
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aspectos comportamentais, motivacionais e de compreensão. De acordo com a tabela os pais de alunos
de 1º e 2º anos acompanharam e compartilharam mais a leitura com os filhos de acordo com os relatos
de pais e de alunos (médias próximas do valor mais alto que era 4 pontos). Já essa similaridade dos
relatos não se verificou nas médias dos 3º e 4º anos entre pais e alunos. As médias desses indicadores
avaliados nos questionários de pais e de alunos do 5º ano foram se comportaram entre 2,43 e 2,89,
mostrando indicadores de participação parcial a pouca participação. Em relação à compreensão a média
maior foi do 1º ano, pois as restantes indicam acertos de 2 a 3 questões de um total de 4 perguntas. A
estimulação de hábitos de leitura de crianças no ambiente familiar, particularmente a de leitura
compartilhada tem um papel relevante na aquisição de repertórios de vocabulário e na melhora de
habilidades de aprendizagem e de outras habilidades metalinguísticas como a consciência morfológica
(reconhecimento de palavras), consciência sintática (reconhecimento de sintaxe), consciência
pragmática (contexto no qual a linguagem se insere), bem como do texto em si próprio (consciência
metatextual) (SANTOS, FERRAZ & RUEDA, 2018). De outro lado a leitura partilhada favorece o uso
de modelos parentais para o desenvolvimento deste importante hábito que é a leitura (BAPTISTA,
FREITAS JUNIOR, PEÇANHA et al., 2016). Embora os resultados das médias mostradas na tabela 3
não sejam insatisfatórios completamente, esperava-se que as pontuações fossem maiores nos dois
questionários (pai e aluno). As médias dos questionários respondidos pelos alunos, nos grupos dos 3º e
4º anos são diferentes das médias dos pais. Isso indica discordância entre eles, porém a origem das
mesmas, o estudo não permitiu verificar. Por outro lado, provavelmente a assiduidade do pai para
estimular essa leitura partilhada parece não ter ocorrido como previsto, pois em todos os anos, com
exceção do 1º ano, os resultados de compreensão não foram plenamente satisfatórios, com médias
de acertos próximas de 2 questões de um total de 4.

Tabela 3. Médias de pontuação para verificação de indicadores de leitura compartilhada no contexto
familiar e aspectos comportamentais e avaliação de compreensão de leitura.
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Ano de
escolaridade

Questionários
respondido pelos
alunos1

Compreensão de
leitura dos alunos

Questionários respondido pelos
pais2

3,54

3,30

3,53

3,44

2,81

3,11

2,61

2,39

3,10

2,98

2,69

3,06

2,72

2,43

2,89

3,05

2,72

3,13

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Média Total

Legenda
1= Perguntas: Você leu o livro desta semana? / Como foi a participação da sua família com você? / Você compreendeu
a história? / Como foi o seu reconto da história? / Como foi sua motivação pela leitura? (pontuação mínima=0; pontuação
máxima=5)
2= Perguntas: Seu/sua filho(a) leu o livro desta semana? / Você participou da leitura do seu(sua) filho(a)? / Você acha
que seu(sua) filho(a) compreendeu a história? / Como foi que seu(ua) filho(a) recontou a história? (pontuação mínima=0;
pontuação máxima=4)

A tabela 4 apresenta a distribuição do número de alunos nas fases pré e pós-intervenção em função
do nível de leitura na prova de leitura de listas de palavras isoladas do Inventário de Leitura para o
Ensino Fundamental I (ILEF-I). Em relação ao 1º ano 2017/2º ano 2018, representada pelo total de 17
alunos, 52,94 % (9 alunos) avançaram para o nível de leitura Independente após a intervenção, indicando
um avanço expressivo nesse nível, considerando que para atingir esse nível independente de leitura o
aluno pode apresentar no máximo 1 erro, dentre as 20 palavras da lista. Classificaram-se com avanço
para fase Instrucional 11,76% (2 alunos), cujo o limite para essa classificação era de 3 erros. Já em
relação ao 2º ano 2017/3º ano 2018, de um total de 19 alunos, 84,21% (16 alunos) foram classificados
no nível de leitura Independente tanto na fase pré quanto pós intervenção. Houve o aumento de 5.26%
(1 aluno) na fase Instrucional. Nenhum aluno desse grupo foi classificado nos demais níveis. No 3º ano
2017/4º ano 2018, de um total de 15 alunos, 26,66% (4 alunos) avançaram para o nível de leitura
independente e para fase instrucional, 6,66% (1 aluno). No 4º ano 2017/5º ano 2018, de um total de 12
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alunos, 33,33% (4 alunos) avançaram para o nível de leitura Independente e classificaram-se com avanço
para fase Instrucional, 25% (3 alunos). No 5º ano 2017/6º ano 2018, de um total de 20 alunos, 10% (2
alunos) avançaram para o nível de leitura Independente e 30% (6 alunos) classificaram-se na fase
Instrucional. Nos demais níveis não houve alunos classificados. O mesmo texto foi aplicado oito meses
depois da fase pré teste.

Tabela 4. Distribuição do número de alunos nas fases pré e pós-intervenção em função do nível de
leitura na prova de leitura de listas de palavras isoladas do Inventário de Leitura para o Ensino
Fundamental I.
Independente/
Instrucional

Instrucional

Instrucional/
Insatisfatório

Insatisfatório

6

2

1

8

0

2°Ano/2018

15

2

0

0

0

Préintervenção

2°Ano/2017

16

2

0

1

0

Pósintervenção

3°Ano/2018

16

3

0

0

0

Préintervenção

3°Ano/2017

9

4

0

2

0

Pósintervenção

4°Ano/2018

13

2

0

0

0

Préintervenção

4°Ano/2017

8

7

0

1

0

Pósintervenção

5°Ano/2018

12

4

0

0

0

Préintervenção

5°Ano/2017

12

7

0

1

0

Pósintervenção

6°Ano/2018

14

6

0

0

0

Fases do
estudo

Ano escolar

Préintervenção

1°Ano/2017

Pósintervenção

Independente

De acordo com a tabela 4 houve aumento do número de alunos classificados em nível
independente em todos os anos, após a intervenção, tendo os dados mais relevantes na turma do 2º ano
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2017/3ºano 2018. Considerando os parâmetros de classificação de níveis de leitura do ILEF-I
(LEAL,2018), os resultados dos alunos na fase pós-intervenção foram melhores que na fase pré.
Existem diferentes indicadores que permitem verificar o nível de leitura ou a presença de problemas
de decodificação e/ou compreensão nos casos de leitura não competente (ÁVILA, KIDA,
CARVALHO & PAOLUCCI, 2009). Por exemplo, indicadores quantitativos como velocidade
(número de palavras lidas por minuto) e acurácia (exatidão). Outros de ordem qualitativa verificam o
processamento de informações e podem ser medidos avaliando a decodificação ortográfica, por
exemplo, mediante a identificação de erros cometidos na leitura de palavras.
Na tabela 5 é apresentada a distribuição do número de alunos nas fases pré e pósintervenção em função do nível de leitura na prova de leitura de textos do Inventário de Leitura para o
Ensino Fundamental I. A classificação do nível de leitura nessa prova é feita em função do número de
erros.
Tabela 5. Distribuição do número de alunos nas fases pré e pós-intervenção em função do nível de
leitura na prova de leitura de textos do Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I
Fases do
estudo

Ano escolar

Préintervenção

1°Ano/2017

Pósintervenção

2°Ano/2018

Independente

Independente/
Instrucional

Instrucional

Instrucional/
Insatisfatório

Insatisfatório

2

10

3

2

0

9

6

1

0

1

9

5

1

2

2

Préintervenção

2°Ano/2017

Pósintervenção
Préintervenção

3°Ano/2018

5

13

0

1

3°Ano/2017

6

7

0

0

2

Pósintervenção
Préintervenção

4°Ano/2018

7

5

0

3

0

4°Ano/2017

5

5

2

3

1

Pósintervenção

5°Ano/2018

10

4

0

2

0

Préintervenção

5°Ano/2017

12

6

0

2

0

Pósintervenção

6°Ano/2018

14

6

0

0

0

0
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Observa-se na tabela 5 que os alunos foram classificados em 5 níveis de leitura. Após a análise
dos dados, os resultados indicam que, no 1º ano 2017/2º ano 2018, 41,17% (7 alunos) avançaram para o
nível de leitura Independente, onde o aluno pode apresentar no máximo 1 erro ao ler o texto.
Classificaram-se com avanço para a fase Independente/Instrucional 23,52% (4 alunos), cujo o limite
para essa classificação é de 4 erros. Avançaram do nível Instrucional/Insatisfatório para o nível
Instrucional 11,76% (2 alunos), considerando que o limite de erros para essa classificação é 5. E, 1 aluno
regrediu da fase instrucional/ insatisfatório, cujo o limite é de 9 erros, para insatisfatório, que representa
o nível de a partir de 10 erros para mais. Em geral para todos os grupos (em função do ano de
escolaridade) houve um avanço expressivo no nível de leitura ao verificar o aumento no número de
alunos que classificaram em nível independente na fase pós-intervenção. Os dados permitem inferir que
houve esta progressão de aprendizagem em leitura se comparadas as fases pré e pós de cada grupo.
Entretanto, a falta de um grupo controle não permitiu verificar se a melhora foi associada
preponderantemente com o programa de leitura compartilhada ou se foi decorrente da progressão da
escolaridade e estimulações de habilidades de leitura inerentes da estimulação do professor em sala de
aula. Estudos anteriores verificaram que, quando a estimulação pedagógica é adequada o número de
erros e o tempo de leitura diminuem conforme a progressão escolar (SCHAWARTZ, GOLDMAN, 1974;
SEABRA, DIAS, 2012; DELISSA, NAVAS, 2013).
De acordo com a tabela 5, no 2º ano 2017/3º ano 2018, 21,05% (4 alunos) passaram de
nível de leitura independente na fase pós intervenção para 42,10% (8 alunos) classificados na fase
independente/instrucional. Os dados revelam uma distribuição maior do número de alunos na fase
independente/instrucional na fase pós, ao mesmo tempo que esse número diminuiu na classificação de
independente. Os dados mais relevantes para o 3º ano 2017/4º ano 2018 foi a melhora de leitura
observada em 13,33% (2 alunos) da amostra classificando na fase independente/instrucional. Estes
dados mostram uma progressão de nível de leitura de textos dos alunos, porém menos expressivo
considerando o número de alunos classificados no nível instrucional/insatisfatório na fase pós, se
comparado às outras turmas nesse mesmo nível. Diferentemente dos alunos do 3º ano, no 4º ano
2017/5º ano 2018, de um total de 16 alunos, 62,5(10 alunos) classificaram no nível de leitura
independente, se comparados à fase pré na qual somente 5 alunos (31,25%) tinham classificado
independente. No 5º ano 2017/6º ano 2018, de um total de 20 alunos, 65% (13 alunos) avançaram para
o nível de leitura independente e 30% (6 alunos) classificaram-se com avanço para fase Instrucional,
não identificado alunos classificados nos demais níveis.
Os resultados na prova de compreensão de textos do ILEF-I são apresentados na tabela 6. Assim
como nas provas anteriores a distribuição do número de alunos na classificação independente na fase
pós-intervenção em todos os grupos de escolaridade aumentou, com exceção do grupo do 3º ano que
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teve uma pequena diminuição. Oito alunos (47,09%) avançaram para o nível de leitura Independente
do grupo do 1º ano 2017/2º ano 2018. No 2º ano 2017/3º ano 2018, manteve-se a mesma quantidade
de alunos, sendo 63,15% (12 alunos) na fase pré e pós. No 3º ano 2017/4º ano 2018, houve a diminuição
de 6,66% (1 aluno) no nível de leitura independente e um aumento de 13,33% (2 alunos) na fase
independente/instrucional. Em relação ao 4º ano 2017/5º ano 2018, 58,33% (7 alunos) avançaram para
o nível de leitura independente. Por último, no 5º ano 2017/6º ano 2018, 45% (9 alunos) avançaram
para o nível de leitura Independente, 30% (6 alunos) passaram do nível independente/ instrucional para
o nível independente, com redução de 10% (2 alunos) do nível instrucional e nenhum aluno classificado
no nível insatisfatório. Os resultados desta tabela 5 são semelhantes aos obtidos nas provas de leitura
de palavras isoladas e de textos, pois revelam um desempenho geral com progressiva redução de erros
entre as fases pré e pós que também podem ser atribuídos ao aumento da escolaridade. Provavelmente
esses resultados indicam que de fato os alunos mostram habilidades adequadas de decodificação
ortográfica na leitura. O desenvolvimento de habilidades de compreensão de leitura é um processo
complexo que demanda do aluno estratégias cognitivas, por exemplo, memória de trabalho e memória
de longo prazo, bem como de outras habilidades metalinguísticas fortemente imbricadas na
aprendizagem de leitura e escrita. Por exemplo, a consciência fonológica, morfológica, sintática e
pragmática (SANTOS, FERRAZ & RUEDA, 2018). De um lado foram observados ganhos em
habilidades de leitura que provavelmente indicam a aquisição de algumas dessas habilidades
metalinguísticas, entretanto, como colocado anteriormente a falta de um grupo controle impossibilita
afirmar que os ganhos possam ter sido derivados exclusivamente do programa de estimulação de leitura
compartilhada desconsiderando a estimulação progressiva que os alunos recebem em termos de
instruções formais.
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Tabela 6. Distribuição do número de alunos nas fases pré e pós-intervenção em função do nível de
leitura na prova de compreensão de textos do Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I

Fases do
estudo

Ano escolar

Préintervenção

1°Ano/2017

Pósintervenção

2°Ano/2018

Independente

Independente/
Instrucional

Instrucional

Instrucional/
Insatisfatório

Insatisfatório

6

1

1

2

7

14

1

2

0

0

Préintervenção

2°Ano/2017

12

2

1

3

1

Pósintervenção
Préintervenção

3°Ano/2018

12

2

3

2

0

3°Ano/2017

10

2

0

1

2

Pósintervenção

4°Ano/2018

9

4

1

1

0

Préintervenção

4°Ano/2017

3

3

3

3

4

Pósintervenção

5°Ano/2018

10

2

1

3

0

Préintervenção

5°Ano/2017

8

8

3

0

1

Pósintervenção

6°Ano/2018

17

2

1

0

0

Na Tabela 7 apresentam-se os dados descritivos comparativos do número de erros
verificados na leitura dos textos do ILEF-I e a comparação destes entre as fases pré e pós na amostra
total. O teste de Wilcoxon, utilizado para comparar número de erros de leitura pré e pós na amostra
total mostrou evidências de diferenças entre as duas fases e, todas as diferenças mostraram significância
estatística. Das três provas, apenas a de leitura de palavras isoladas mostrou que os alunos aumentaram
o número de erros da fase pré para a pós (média de erros da fase pré=1,71 e média de erros da fase
pós=2,00). Nas provas de leitura de textos e a de compressão o número de erros diminuiu.
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Tabela 7: Resultados do teste de Wilcoxon para comparar as medias do número de erros entre as
fases pré e pós de acordo com o instrumento ILEF na amostra total.

Fases do

Prova

estudo

Média de

Desvio

Teste de

Nível de

erros

Padrão

Wilcoxon

significância/Teste
de Wilcoxon1

Pré

Pós

Pré
Pós

Pré
Pós

Prova de
Leitura de
Palavras
Isoladas

1,71

1,04

2,00

1,13

Prova de
leitura de
textos

2,33

1,54

1,18

0,38

Prova de
compreensão

1,61

0,83

1,47

0,88

-4,307

0,001

-2,967

0,003

-4,36

0,01

1

Foram consideradas significativas as comparações que produziram um p-valor < 0,05.

Para avaliar o efeito do programa de leitura compartilhada no desempenho em tarefas de
nomeação de cor, objeto, letras e números do teste TENA foi utilizado o percentil para comparar o
desempenho entre as fases pré e a pós. Na tabela 8 são mostradas as médias de acertos da amostra total
entre as fases. A amostra acertou na maior parte das provas. As médias se comportaram muito próxima
do valor total superior era 50 pontos. Foi conduzido teste t para verificar diferenças do número de
acertos entre as fases, entretanto, não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas.
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Tabela 8. Distribuição de médias de acertos e desvio padrão obtidas nas provas do Teste de
Nomeação Rápida pela amostra total entre as fases do estudo.
Fases do estudo

Média de Acertos (Desvio Padrão)
47,51 (5,68)

Pré_Prova Cor

49,79 (0,51)

Pós_Prova Cor

49,38 (0,93)

Pré_Prova Objeto

49,82 (0,49)

Pós_Prova Objeto

48,98 (4,59)

Pré_Prova Letras

49,92 (0,27)

Pós_Prova Letras

49,58 (0,71)

Pré_Prova Número

49,85 (0,50)

Pós_Prova Número

Nota: perda amostral de 2 crianças que não colaboraram para a realização do teste.

A figura 1 mostra os percentis obtido em tempo de resposta nas fases pré e pós de cada
uma das provas do TENA (cor, número, letras e objeto).

75,69

80,00
70,00
60,00

61,86

74,20

71,40
59,90

59,35

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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69,36

73,49

Figura 1. Médias de Percentil de Tempos de Resposta no Teste de Nomeação Automática Rápida pelos
alunos nas fases do estudo.
Conforme mostrado na figura 1, na amostra total o tempo de nomeação em todas as provas do
teste TENA diminuiu entre as fases pré e pós intervenção, mostrando melhoras na classificação do
percentil em relação ao tempo de resposta. A fim de verificar efeito da leitura compartilhada sobre o
tempo de resposta nas provas, foi conduzido um teste t utilizando o percentil dessa medida. Os
resultados dessa análise são mostrados na tabela 9. Em todas as provas as diferenças de percentil em
relação ao tempo de nomeação foram estatisticamente significantes entre as fases pré e pós. Desse
modo, parece ter havido um efeito para o tempo de nomeação, seja pelo programa de leitura
compartilhada ou pelo efeito escolaridade. Cabe destacar que, apesar da elevada variabilidade de
tempos de resposta no teste TENA (de acordo com os dados de desvio padrão da tabela 9), o tempo de
resposta diminuiu evidenciando que a melhoria no desempenho em nomeação pode estar associada a
um acesso lexical mais eficiente com o decorrer da escolarização e que pode ter sido reforçada com o
programa de leitura compartilhada que foi implementado. Estudos anteriores que testam a importância
do tempo de resposta em provas que demandam nomeação rápida, como é o caso do TENA, têm
mostrado que a velocidade e a precisão ao processar informações (demanda de tarefas de nomeação
rápida) são requisitos importantes para o desempenho em diferentes tipos de tarefas cognitivas e de
linguagem (CARDOSO-MARTINS & PENNINGTON, 2001; LÚCIO, KIDA, CARVALHO et al.,
2017).
Tabela 9. Diferenças entre o tempo de resposta nas fases pré e pós do teste de Nomeação Automática
Rápida em função do percentil.
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Fases do estudo

Pré_Prova
(Percentil)

Cor

Pós_Prova
(Percentil)

Cor

Pré_Prova
(Percentil)

Objeto

Pós_Prova
(Percentil)

Objeto

Pré_Prova
(Percentil)

Letras

Pós_Prova
(Percentil)

Letras

Pré_Prova
(Percentil)

Número

Média de Tempo de
Resposta (Desvio
Padrão)
55,77 (17,04)

Teste t

Valor de p1

-5,766

0,01

-4,978

0,01

-5,562

0,01

-1,979

0,05

45,01 (10,74)

53,29 (14,69)

45,24 ( 9,09)

38,68 (15,68)

27,86 ( 7,25)

37,07 ( 11,78)

31,56 (8,89)
Pós_Prova
(Percentil)
1

Número

Foram consideradas significativas as comparações que produziram um p-valor < 0,05.

Foi avaliado o efeito do programa de leitura compartilhada sobre padrões de funcionamento
emocional e comportamental das crianças de acordo com o relato de pais e de professores. A Tabela
10 apresenta os dados encontrados referente aos escores T das escalas das síndromes do CBCL/6-18
(inventário respondido pelos pais): problemas de atenção, seguir regras, problemas externalizantes
(composta pelas escalas de comportamento agressivo e seguir regras), problemas internalizantes
(composta pelas escalas de ansiedade e depressão, queixas somáticas e isolamento e depressão), e
problemas totais de comportamento. De acordo com as respostas do cuidador responsável, a amostra
total pontuou na faixa de normalidade em todas as escalas (escores T inferiores a 65) (ACHENBACH
& RESCORLA, 2001). E, mesmo na faixa de normalidade, os escores T diminuíram entre as fases. A
maior diminuição foi verificada na escala de problemas totais de comportamento com diferenças
estatisticamente significantes entre as fases (p=0,04), como mostrado na tabela 9.
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Tabela 10. Diferenças entre as fases pré e pós do CBCL/6-18 nas escalas de problemas de atenção,
seguir regras, problemas externalizantes, problemas internalizantes e problemas totais.
Fases do estudo
Pré

Escalas do CBCL/6-18
Problemas de atenção

Seguir regras

49,80
Problemas internalizantes

Pós

Pré
Pós

0,812

0,420

1,683

0,098

1.272

0,209

1,499

0,139

2,074

0,043

48,18
46,86

Pós

Pré

Valor de p

51,01

Pós
Pré

Teste – t

51,39
51,58

Pós
Pré

Escore T

Problemas
Externalizantes

44,08

Problemas emocionais_
comportamentais totais

45,26

42,47

42,80

Para verificar associações entre o número de livros lidos, avaliações do aluno e dos pais
(em relação a compreensão e aspectos motivacionais) com as notas de Português, foram conduzidos
testes de correlação de Pearson. Os resultados dos coeficientes são mostrados na tabela 11.

60

Tabela 11. Correlações entre o número de livros lidos, notas em português e avaliações do aluno e dos pais em relação a compreensão e aspectos
motivacionais da leitura compartilhada.

Variáveis

Número Resultados no
de livros roteiro de
lidos
compreensão de
leitura do aluno
0,35**
,001
85

Autoavaliação do aluno sobre
aspectos comportamentais,
motivacionais e frequência da
leitura compartilhada
0,36**
,001
85

Avaliação dos pais sobre
aspectos comportamentais,
motivacionais e frequência da
leitura compartilhada do filho
0,21*
,047
85

Correlação
p-valor1
Total de
participantes
Resultados no roteiro de Correlação
0,68**
0,61**
1
0,000
,000
compreensão de leitura do aluno p-valor
Total de
85
85
participantes
Autoavaliação do aluno sobre Correlação
0,45**
,000
aspectos
comportamentais, p-valor1
motivacionais e frequência da Total de
85
participantes
leitura compartilhada
Avaliação dos pais sobre Correlação
aspectos
comportamentais, p-valor1
motivacionais e frequência da Total de
leitura compartilhada do filho participantes
Correlação
Nota de
p-valor1
Português na fase pósTotal de
intervenção
participantes
1
Foram consideradas significativas as comparações que produziram um p-valor < 0,05. Duas crianças não responderam ao roteiro de compreensão.
Número de livros lidos

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Nota de
Português na
fase
pósintervenção
0,20
,059
85
0,26*
,016
85
,26*
,016
85
0,28**
,009
85

Os dados da tabela 11 mostram que houve correlações positivas em todas
associações testadas. Em nível moderado e com significância estatística verificou-se este tipo
de correlação entre a pontuação que os alunos obtiveram no teste de compreensão de leitura
compartilhada e a autoavaliação que eles fizeram sobre aspectos comportamentais,
motivacionais e frequência da leitura, bem como com a avaliação dos pais sobre aspectos
comportamentais, motivacionais e frequência da leitura compartilhada do filho (rho=0,68;
p=0,00 e rho=0,61; p=0,00, respectivamente). Com isso observa-se a importância do
envolvimento da criança em hábitos de leitura no contexto familiar e como isso pode aumentar
habilidades metalinguísticas de compreensão de texto destas (SOARES et al., 2004). Outras
correlações em nível fraco foram identificadas entre o número de livros lidos com a pontuação
que os alunos obtiveram no teste de compreensão de leitura compartilhada (rho=0,35; p=0,01),
com a avaliação dos pais sobre aspectos comportamentais, motivacionais e frequência da leitura
compartilhada do filho (rho=0,21; p=0,04), com a autoavaliação que as crianças fizeram sobre
aspectos comportamentais, motivacionais e frequência da leitura (rho=0,36; p=0,01). Também
foram verificadas correlações fracas entre a pontuação que os alunos obtiveram no teste de
compreensão de leitura compartilhada com a nota de português (rho=0,26; p=0,01) e entre esta
última e as autoavaliações e as avaliações dos pais sobre aspectos comportamentais,
motivacionais e frequência da leitura compartilhada (rho=0,26; p=0,01 e rho=0,28; p=0,00,
respectivamente). Os dados são positivos, inclusive as correlações encontradas com as notas de
português mostram os benefícios associados a este tipo de leitura compartilhada, como já
mostrado em estudos anteriores (BAPTISTA et al., 2017; SANTOS et al., 2018).
Provavelmente um aumento de número amostral possibilite a obtenção de coeficientes de
correlação mais robustos. Estudos anteriores que utilizaram a leitura compartilhada
(DICKINSON; SMITH, 1994; FLORES et al., 2013; MILBURN et al., 2013; ROMANOSOARES et al., 2010) mostram a importância dessa metodologia em ambientes escolares.
Assim sendo, os dados do presente estudo mostram uma possibilidade de uso do ler
compartilhado em situação residencial, com o acompanhamento da família. Os dados
evidenciam a necessidade de se medir de forma minuciosa e detalhada os repertórios de entrada
dos participantes em procedimentos de intervenção, tendo este estudo reforçado o fato de que,
o incentivo à leitura compartilhada semanal, pode contribuir com a aprendizagem dos alunos
como todo.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo descrever o desenvolvimento, engajamento e verificar os
efeitos de um programa de leitura compartilhada em contexto familiar sobre o desempenho em
habilidades de leitura, funcionamento emocional e comportamental de um grupo de escolares.
Os principais resultados apontaram que a média de livros lidos pelos alunos foi diferente entre
os anos escolares, sendo os alunos dos 3º e 4º anos efetuaram a leitura de um número médio
maior de livros considerando as médias se comparados com os alunos dos anos restantes. Houve
correlação positiva entre as avaliações dos pais e da própria criança quanto aos indicadores de
frequência de leitura compartilhada com os pais no contexto familiar, bem como dos aspectos
comportamentais, motivacionais. Essa concordância pressupõe que de fato ocorreu a leitura
compartilhada com a frequência desejada para esse tipo de atividade em contexto familiar. Em
geral para todos os grupos (em função do ano de escolaridade) houve um avanço expressivo no
nível de leitura ao verificar o aumento no número de alunos que classificaram em nível
independente na fase pós-intervenção. Foi verificado que houve esta progressão de
aprendizagem em leitura se comparadas as fases pré e pós de cada grupo indicando que os
alunos mostraram aumento em habilidades de decodificação ortográfica na leitura. Entretanto,
uma limitação do estudo foi a falta de um grupo controle não permitiu verificar se a melhora
foi associada preponderantemente com o programa de leitura compartilhada ou se foi decorrente
da progressão da escolaridade e estimulações de habilidades de leitura inerentes da estimulação
do professor em sala de aula. Os dados comparativos do número de erros verificados na leitura
dos textos do ILEF-I entre as fases pré e pós na amostra total evidenciaram diminuição do
número de erros com significância estatística em duas das provas apenas. Já na prova de
nomeação TENA, as médias se comportaram muito próxima do valor total superior era 50
pontos, tanto na fase pré como pós.
Em relação aos efeitos do programa nas medidas comportamentais, a amostra total
pontuou dentro da normalidade nas duas fases do estudo. Contudo, os escores T diminuíram
entre as fases. A maior diminuição foi verificada na escala de problemas totais de
comportamento do CBCL/6-18, com diferenças estatisticamente significantes entre as fases.
Programas como o que foi implementado neste trabalho podem estimular a leitura
compartilhada de livros e o envolvimento dos pais na vida acadêmica dos filhos, bem como
promover condições favorecedoras não só para a aprendizagem e para a aquisição de hábitos
de leitura e desenvolvimento de interações positivas pais-filhos. Para isso, é importante que: o
professor seja o principal agente de estimulação de habilidades de leitura, compreensão e
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reconto e entenda o nível de leitura e compreensão de cada aluno. A escola estabeleça medidas
a fim de minimizar e até extinguir as dificuldades com intervenções precoces. E a família
forneça apoio para o desempenho escolar, por meio do envolvimento dos pais na rotina
acadêmica dos filhos, na organização das rotinas no lar, oportunidades de interação, apoio
emocional, a partir de um ambiente doméstico acolhedor.
Estudos futuros devem ser conduzidos com números amostrais maiores e com grupo
controle para controlar o efeito da variável escolarização na verificação do papel de programas
de leitura compartilhada como este. Também é necessário que os gestores educacionais
estimulem e instruam os pais sobre a importância do incentivo à leitura mediante palestras e
orientações gerais sobre o tema. Desenvolver hábitos de leitura pode fortalecer vínculos
parentais e interações positivas entre pais e filhos.
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Apêndice 1: Slides do treinamento presencial para pais.
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Apêndice 2: Resumo do treinamento aos pais, para os que não compareceram no
treinamento presencial.

Como podemos ajudar os nossos filhos em casa, nas leituras.


Fazendo perguntas do tipo quê, quando, como, onde e pedidos para a criança
relacionar aspectos da história com a experiência dela;



Forneça feedbacks contingentes às verbalizações da criança (elogios, repetições,
modelos de respostas e expansões das respostas da criança);



Aumente progressivamente a complexidade das perguntas, de acordo com o
crescimento do repertório da criança.

Dicas de como ler para os filhos

Importante manter todos os elementos de prosódia (ritmo, teatralidade, entonação, altura,
vozes diferentes para cada personagem, etc.).
Como pedir para a criança que reconte a história?


“Então, qual foi a história que você leu hoje? Você pode contá-la para mim?”.



“Você quer falar mais alguma coisa?”.

Como saber se a criança compreendeu a história?


Perguntar sobre:



A) Personagens principais



B) Cenas principais



c) Desfecho ou final da história



d) Sentimentos que a história despertou, etc.

Como saber se a criança se motivou pela história?


Observar alguns dos seguintes indicadores comportamentais da criança:
86

a) Entusiasmo pela história
b) Curiosidade para saber o final da história ou finais de cenas do livro.
c) A criança interromper a leitura para comentar animadamente sobre a história
d) Pedir para ler de novo a história ou pedir para ler outros livros.
e) Mostrar alegria, etc.

13 dicas para estimular crianças a ler mais

Como convencer os pequenos a largar joguinhos e a TV e abrir um livro:
1. Seja um exemplo, leia;
2. Desligue a televisão;
3. Crie um momento de leitura;
4. Ofereça diferentes tipos de texto;
5. Respeite o gosto do leitor;
6. Monte um cantinho da leitura;
7. Não tem necessidade de cobrar que a criança termine um livro por dia;
8. Castigos não combinam com bom desempenho;
9. Estude a época retratada;
10. Alie com outras diversões;
11. Use a tecnologia a favor dos livros;

Agradecemos a participação!
Patrícia Mitsunari
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Apêndice 3:

Projeto leitura compartilhada
Srs. Pais e responsáveis,
Está

sendo

enviado

na

data

de

hoje

para

casa

o

livro:__________________________________________________________________
_______________________________________________________. Sugerimos que seja
realizada a leitura de ___ páginas por dia, para que o processo de leitura, compreensão e reconto
seja mais efetivo.
A devolução deverá ser realizada na próxima segunda-feira, para que possamos fazer a troca do
livro para a semana seguinte.
Lembrando que é de extrema importância à participação dos senhores durante toda leitura,
incentivando o reconto e verificando a compreensão por parte do aluno (a), bem como responder
o questionário enviado às segundas-feiras sobre esse projeto, para que juntos possamos
trabalhar no intuito de que todos os alunos se desenvolvam o hábito de leitura com qualidade.

Att,
Equipe Planeta Kids

_____/_____/_______

Ciente:_____________________________________
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Apêndice 4: Roteiros de avaliação do aluno em função de aspectos comportamentais,
motivacionais, compreensão e realização de leitura compartilhada.
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Questionário para os pais

Questionário para os alunos

1)Seu/sua filho(a) leu o livro desta semana?

1)Você leu o livro desta semana?
A. Li o livro todo
B. Li boa parte do livro
C. Li um pouquinho do livro
D. Não
li
o

A. Leu toda história
B. Leu boa parte toda história
C. Leu um pouquinho da história
D.
Não
leu

a

( )
E. Não sei
2)Você participou da leitura do seu(sua) filho(a)?
A. Participei

durante

livro

história

toda

( )
2)Como foi a participação da sua família com você?
A. Participou durante toda história
B. Participou em boa parte da história
C. Participou um pouquinho da história
D. Não
participou

história
( )

( )
B. Participei

boa

parte

( )
C. Participei

toda

um

história

3)Você compreendeu a história?
A. Compreendi a história toda
B. Compreendi
boa
parte

( )
D. Não

participei

( )
C. Compreendi um pouquinho da história
D. Não
compreendi
a

( )

( )

3)Você
acha
compreendeu
A. Acho
história

que

seu(sua)

filho(a)
história?

compreendeu

toda

a
que

( )
B. Acho que compreendeu boa parte toda história
C. Acho
que
ele
compreendeu
um
pouquinho
( )
D. Acho

que

não

compreendeu

4)Como foi o seu reconto da história?
A. Ótimo
B. Bom
C. Regular
D. Fraco
5)Como foi sua motivação pela leitura?
A.
B.
C.
D.

Ótimo
Bom
Regular
Fraco

nada
( )

(
4)Como foi
história?
A.
B.
C.
D.

que

da

história

pouquinho

seu(sua)

filho(a) recontou a

Ótimo
Bom
Regular
Fraco
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Apêndice 5: Roteiros de verificação de compreensão de leitura por parte do professor (a
ser respondido pelo aluno de 2º ano em sala de aula)
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Livros paradidáticos do 2º ano
Livro
Roteiro de verificação de compreensão de leitura
Pirata de palavras
1)
O que Heitor fazia no caminho de volta da escola?
a) Voltava cantando
b) Voltava chorando
c) Voltava anotando palavras dos luminosos de propaganda, cartazes e placas
2)O que Heitor dizia para os seus amigos?
a) Eu gosto de ler
b)
Sou pirata de palavras
c)
Sou um leitor nato
3) Quais palavras Heitor juntou no sexto dia?
a) Raça, vidraça, brinquedo e coqueiro
b) Lâmpada, tampa, banco e canto
c) Cofre, porta e bola
4)O que Heitor percebeu no final da historia?

O nariz da Cris – Ilan
Brenman

a) Que história se fazem de lendas e contos
b) Que historias se fazem de artes e música
c)
Que historias se fazem de palavras, ideias, sonhos e fantasias
1)
Qual era a habilidade de Cristina Maria?
a) Ela Sabia Dançar
b) Ela Sabia Cantar
c) Ela sentia o cheiro de tudo antes de todos
2) O que Cristina Maria disse ao pai sobre seu xampu?
a) Pai, adoro o cheiro do xampu
b) Pai, que cheiro ruim tem seu xampu
c) Pai, seu xampu tem cheiro de ovo
3) O que o nariz da Cris detectou no ar?
a) Um cheiro de batatinha frita no ar
b) Um cheiro de tristeza no ar
c) Um cheiro de manga no ar
4) O que o irmão de Cris Falou para ela no final da história?
a) Eu tenho um sexto sentido
b) Eu tenho um pé maior que o outro
c) Sabe Cris, você não é a única da família que tem um dos sentidos apurados

Grandes invenções –
Jozua Douglas

1) Quem é João?
a) Protagonista da história
b) O irmão do protagonista
c) O vilão da história
2) Quem inventou a lâmpada incandescente?
a) Marcelo dos Santos
b) Thomas Edison
c) Jhenri Fortinelli
3) O que Johannes Gutenberg inventou?
a) O Computador
b) A imprensa
c) A calculadora

a)

4) Onde ficava o banheiro antigamente?
No corredor da casa
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Eu fico feliz, você fica
feliz

b)
c)
1)
a)
b)
c)

Do lado de fora da casa
No maior da casa
O que o urso disse ao Arganaz?
Que ele não gostava de flauta
Que ele queria dormir
Que eles poderiam fazer uma troca

2)
a)
b)
c)

Qual foi a proposta de Arganaz?
Você me dá sua flauta e eu dou minha música
Você canta e eu durmo
Você dorme e eu toco

3)
a)
b)
c)

O que o urso e o Arganaz diziam sempre um para o outro?
Eu fico triste e você alegre
Vamos fazer uma troca? Eu fico feliz, você fica feliz?
Eu canto e você chora.

4)
O que o urso deu para Arganaz no final da historia?
a) Uma bola
b) Uma pedrinha da sorte
c) Uma bala
O livro errado

1)
a)
b)
c)

Como é o nome do menino do Livro?
Fabio Arruda
Nicolas Icle
Mateus Henrique

2)
a)
b)
c)

O que o menino tentava fazer e não conseguia?
Ele tentava brincar
Ele tentava cantar
Ele tentava apresentar o livro

3)
a)
b)
c)

O homem que amava
caixas

Qual personagem apareceu sendo carregada na história?
Uma gata
Uma rainha
Uma menina

4)
O que o menino disse no final da história?
a)
Este livro não é sobre elefantes, monstros, piratas, rainhas, ratos, e nem
marionetes, todos vocês estão no livro errado?
b)
Este livro não é de piadas
c)
Este livro não é sobre coelhos
1) O homem que amava caixas tinha um:
a) Cachorro
b) Filho
c) Gato
2)
a)
b)
c)

Por que o homem amava caixas?
Porque ele não gostava do filho
Porque ele queria fazer coisas para seu filho
Porque ele gostava do cheiro delas

3)
a)
b)
c)

O que acontecia quando crianças chegavam?
Elas amassavam as caixas
Elas dormiam nas caixas
Elas brincavam nas caixas

4)
a)
b)

Por que o homem não ligava quando riam dele?
Porque ele era inteligente
Porque ele não gostava delas
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c) Porque ele sabia que seu filho e ele tinham uma maneira especial de
compartilhar o amor um pelo outro
Pirata de palavras

1) O que Heitor fazia no caminho de volta da escola?
a) Voltava cantando
b) Voltava Chorando
c) Voltava anotando palavras dos luminosos de propaganda, cartazes e placas.
2) O que Heitor dizia para seus amigos?
a) Eu gosto de ler
b) Sou pirata de palavras
c) Sou um leitor nato
3) Quais palavras Heitor juntou no sexto dia?
a) Praça, vidraça, brinquedo e coqueiro.
b) Lâmpada, tampa, banco e canto
c) Tesouro, vassoura, panela e capela

O livro secreto das
princesas que soltam
pum.

A árvore magnífica

A princesa e as ervilhas

4) O que Heitor percebeu no final da historia?
a) Que histórias se fazem de lendas e contos...
b) Que histórias se fazem de artes e música...
c) Que histórias se fazem de palavras, ideias, sonhos e fantasias
1 – O que caiu de cima de uma instante quando Laura passava as mãos nos livros?
a) Livros
b) Bolota de poeira
c) Caneta
2 – O que mais chamou atenção de Laura quando ela começou a ler o livro produtor de
bolotas?
a) Em uma história não deve haver vilões
b) Em uma história deve ter uma jovem doceira
c) Um bom conto de fadas precisa de vilões
3 – Do que era feito o cobertor do gigante de “João e o pé de feijão?
a) De pelo de urso
b) Era feito com lã de mil ovelhas
c) Era feito de algodão
4 – Quando a mãe de Laura a chamou preocupada, o que ela disse a sua mãe?
a) Mãe, pedi a hora, fiquei lendo e esqueci
b) Mãe, eu dormi
c) Mãe, eu estava brincando
1 – Por que Bia gostava das ideias de seu pai?
a) Porque eram legais
b) Porque eram boas
c) Porque eram grandes, corajosas, brilhantes e criativas
2 – O que Bia disse a seu pai que eles precisavam?
a) De uma árvore
b) De uma bola
c) De uma casa
3 – Quando o papai teve uma ideia tão grande que não cabia em sua cabeça?
a) No outono
b) No verão
c) No primeiro dia da primavera, bem a tempo do retorno dos passarinhos
4 – Que tipo de árvore Bia plantou?
a) Uma mangueira
b) Uma macieira
c) Uma laranjeira
1 – Qual era a doença de Lulu?
a) Dor de barriga
b) Dor de cabeça
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Bruxa, bruxa, venha à
minha festa

A caixa de lápis de cor

A
revolução
no
formigueiro
(Nye
Ribeiro)

c) Ser princesa
2 – Por que a Lulu era uma princesa?
a) Era alérgica a ervilha
b) Era filha da rainha
c) Era alérgica a doces
3 – Qual foi o prato preparado pela princesa no castelo?
a) Macarronada com bife
b) Uma travessa de repolho ensopado
c) Lasanha
4 – Qual foi a decisão de Lulu ao descobrir que não era uma princesa?
a) Ficou triste
b) Quis ir para casa
c) Ficou feliz
1 – Quem foi o primeiro a ser convidado para a festa?
a) A mãe
b) A vizinha
c) A bruxa
2 – O que disse o duende ao ser convidado para a festa?
a) Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão
b) Obrigado, não poderei ir
c) Obrigado, irei sim, se você convidar o camelo
3 – Quem chapeuzinho vermelho mandou o lobo convidar para a festa?
a) O babuíno
b) As crianças
c) O unicórnio
4 – Quem as crianças disseram para convidar para a festa?
a) A bruxa
b) A pirata
c) O chapeuzinho vermelho
1 – O que o menino estava fazendo?
a) Trabalhando de engraxate
b) Pedindo dinheiro
c) Comprando comida
2 – O que o homem idoso fez ao perceber que não tinha dinheiro para pagar pelo serviço
do menino?
a) Deu-lhe uma bola
b) Deu-lhe uma caixa de lápis de cor
c) Deu-lhe uma camisa
3 – O que aconteceu quando o menino passou a desenhar com os lápis que ganhou?
a) Começou a brincar
b) Começou a brincar e colorir desenhos e coisas
c) Começou a chorar
4 – O que o menino fez para a cidade?
a) Deu tristeza e escuridão
b) Deu muito trabalho para cidade
c) Deu a ela colorido, vida e diversão
1 – Qual era a mania de Sofia?
a) Dormir
b) Saber o porquê disso, o porquê daquilo
c) Falar
2 – Qual é a regra número 2 das formigas operárias?
a) Trabalhar desde cedo para ganhar seu sustento
b) Dormir cedo
c) Cantar
3 – O que a rainha formiga disse para Sofia quando ela chegou com as mãos vazias?
a) Por que está cantando Sofia?
b) Onde você foi Sofia?
c) Onde está sua folha Sofia? ...Bem amanhã você me deve duas folhinhas.
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4 – O que Sofia fez ao formigueiro, quando saiu para conhecer o mundo?
a) Triste
b) Escuro
c) Um dia metade das operárias trabalha e a outra parte vai passear e se divertirem
O lobo voltou

Ninguém é igual a
ninguém

1 – Por que o coelho estava assustado e preocupado?
a) Estava com medo do ladrão
b) Leu uma notícia apavorante no jornal
c) Estava com medo da cobre
2 – Onde estava o cordeiro quando soube da noticia de que o lobo voltou?
a) Na casa do irmão
b) No mercado
c) Perto do Riacho
3- Quem era o menino que chegou a casa do coelho e o que ele disse que faria?
a) Ele era Pedro e disse que iria caçar o logo
b) Era Bruno e que iria se esconder
c) Era Lucas e disse que iria comer
4 – O que aconteceu ao lobo quando o coelho abriu a porta para ver quem batia?
a) Correram
b) Gritaram
c) Saltaram sobre ele
1) O que o menino explica no começo do livro?
a) Como é a rua dele
b) Como é a casa dele
c) Como é sua escola
2) O que Tim queria?
a) Queria brincar
b) Queria correr
c) Queria ser amigo e fazer coisas legais
3) Para onde seria a viagem de Tim?
a) Para os Estados Unidos
b) Para dentro de você
c) Para a casa da vovó

A princesa que tudo
sabia... Menos uma
coisa

4) O que o Tim deixou na despedida?
a) Uma bola de presente
b) Uma carta
1Sobre o que fala o livro?
a) Fala sobre a princesa mentirosa
b) Sobre a princesa que não queria se casar com qualquer um
c) A princesa que estava apaixonada
2Segundo o príncipe galanteador, por que na terra dele, onça pintada não
morde ninguém?
a) Porque é vegetariana
b) Porque não está com fome
c) Porque onça pintada, se fosse de verdade morderia
3O que é o que é: Sou bicudo e amarelo, amarelo, no entanto se me botam na
panela, dou um pulo e fico branco.
a) Pipoca
b) Amendoim
c) Vela
4Qual foi a última pergunta do príncipe para a princesa?
a) Princesa, quer se casar comigo?
b) Princesa, o que você quer saber?
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Nhac (Carolina Rabel)

c) Princesa, o que é que você não sabe?
1 – Que bichinho de estimação é Nhac?
a) Um gato
b) Um hamster
c) Um cachorro
2- Quem apareceu para se tornar seu amigo?
a) um ratinho
b) Um cachorro
c) Um gato
3a)
b)
c)

Por que Nhac não queria ser amigo de coalho?
Porque ele era chato
Porque ele era briguento
Porque ele queria sua comida

4- Por que Nhac pediu desculpas para Coalho?
a) Por brigar com ele
b) Por comer
c) Por não dar um abraço
O coelho e o sapo

O concurso das aves

1a)
b)
c)

Por que o coelho estava zombando do sapo?
O sapo não tinha orelhas, rabo e pelo macio
O sapo não era grande
O sapo era feio

2a)
b)
c)

Como foi que o sapo se sentiu com o comportamento do coelho?
Triste
Feliz
Desanimado

3a)
b)
c)

Qual foi a atitude do sapo quando começou chover?
Ajudou o coelho a se esconder
Nem ligou para o coelho
Deixou-o na chuva

4a)
b)
c)

O que o sapo fez para que o coelho não voltasse a zombar dele?
Brigou com ele
Fez ele dividir a cenoura
Riu da cara dele

1-Qual foi a sugestão do periquito no meio da passarada?
a) Fazer um concurso
b) Sair voando todos juntos
c) Procurar comida
2-O que os animais achavam da sugestão do periquito?
a) Ninguém aceitou
b) Não gostaram da proposta
c) Todos toparam
3- Qual foi a ideia da coruja?
a) Que todos olhassem para o espelho
b) Que todos olhassem para o rio
c) Que todos fossem se arrumar
4-O que a coruja pensou depois que todos os animais foram embora?
a) Achou que só ela era bonita
b) Achou que tinha acabado o concurso
c) Achou que não precisava se olhar no espelho
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A B C, Curumim já
sabe ler

1 – Quais as palavras que estão escritas na página da letra C?
a) Camelo, camisa e cabelo
b) Carinho, carícia e cocada
c) Caracol, cavalo, cebola, coroa e carro
2 – Qual é a cor do ônibus?
a) Amarelo
b) Azul
c) Vermelho
3 – Quantos passageiros estão sentados dentro do trem?
a) 5 passageiros
b) 15 passageiros
c) 25 passageiros
4-Sobre o que fala o livro?
a) A história de curumim
b) Palavras escritas com as letras do alfabeto
c) Fala sobre índios

O presente da vovó
loba

1) O que o lobo faz ao receber o presente da vovó loba?
a) Ele abre o presente
b) Ele sacode o presente e encosta na orelha.
c) Ele deixa o presente de lado e sai.
2) Na terça-feira o lobo é convidado para ir a uma festa de aniversário, chegando lá o
que ele faz?
a) Ele começa a comer doces.
b) Ele começa a dançar.
c) Ele dá o presente que ganhou para o urso.
3) Na sexta-feira quem encontrou o presente abandonado?
a) O Castor
b) O Texugo
c) A Raposa
3) O que aconteceu no domingo de manhã?
a) O lobo foi à igreja
b) O presente voltou
c) O presente quebrou

Entre tanto

1) O que Acácio é de Manoel?
a) Primo
b) Irmão
c) Vizinho
2) Maria é colega de classe de quem?
a) Joaquim
b) Claudionor
c) Gertrudes
3)
a)
b)
c)

Quem joga bola com o Rafa?
Genivaldo
Reginaldo
Agnaldo

4) O último personagem é?
a) Doutor Mário
b) A noiva Beatriz
c) A sogra Lana
O jogo e a bola

1) O gato ouviu e saiu do...?
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a) Mato
b) Lago
c) Árvore
2) O Pato foi dar um chute e a bola?
a) Saiu de lado
b) Ficou parado no lugar
c) Rolou antes
3) Onde eles pararam quando descobriram o que é a bola?
a) Em um riacho
b) Em um lago
c) Em um Ribeirão
4) A bola é um?
a) Cotia
b) Tatu
c) Coelho

Cadê o pintinho

1) Onde tinha um pintinho?
a) Lá na roça
b) Lá em casa
c) Lá na rua
2) Que animal vem depois do pato?
a) A Galinha
b) O Bode
c) O Gatinho
3) Que som faz o porco?
a) Beeé
b) Rom-rom
c) Óinc-óinc
4) Qual é o último animal a entrar na história?
a) O Peru
b) A Gata
c) O Cachorro
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Apêndice 6: Roteiros de verificação de compreensão de leitura por parte do professor (a
ser respondido pelo aluno de 3º ano em sala de aula)
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Livros paradidáticos do 3º ano
Livro
Roteiro de verificação de compreensão de leitura
Mirradinho
1- Por que as outras árvores questionaram à nova árvore?
a) Ela era muito grande
b) Ela era mirradinha
c) Ele não dava frutos
2- Como a árvore se sentia?
a) Feliz
b) Desconfortável
c) Triste
3- O que acontecia eu com a árvore no início da primavera?
a) Alguém lhe apresentaria um parente
b) Ela crescia
c) Nasciam galhos
4- Qual é o nome da árvore?
a) Figueira
b) Manacá-da-serra
c) Jequitibá
Os bolos gigantes

1) Quantos andares de bolos a família fazia?
a) Trinta, quarenta e setenta andares
b) Dez, dois e cinco andares
c) Vinte, trinta e quarenta andares
2) Por que esta família mantinha o segredo do bolo?
a) Eles faziam bolos gigantes
b) O bolo era gostoso
c) Eles não sabiam a receita
3) Qual era a ocupação dos homens quando as mulheres iam fazer o bolo?
a) Lavar a louça
b) Fazer uma cascata de chocolate
c) Ficar esperando as mulheres terminarem

No tempo dos meus
bisavós

4) Quando a família fazia os bolos?
a) Todos os dias de manhã
b) Quando o sol apagava o seu abajur
c) Somente ao meio dia
1) No tempo dos bisavós da menina onde eles guardavam o dinheiro?
a) Em cima da casa
b) Dentro do pote
c) Debaixo do colchão
2) Onde a comida era feita?
a) Na panela elétrica
b) No fogão à lenha
c) No forno
3) Quando chegavam em casa o que eles tinham que abrir?
a) A porteira
b) A garagem
c) O portão
4) Como falavam com alguém pelo telefone da época?
a) Simplesmente ligava
b) Não tinha telefone
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c) Chamava a telefonista
Criança
sorridente, 1- O que aconteceria com Bruna se usasse o aparelho sem precisar?
feliz e contente
a) Iria estragar os dentes
b) Os dentes ficariam desalinhados
c) Teria cárie
2-O que contribuiu para que Bruna nunca tivesse cárie?
a) Ela escovava os dentes direitinho
b) Ela não escovava os dentes
c) Ela só comia doce
3- Por que Bruna queria usar aparelho?
a) Porque achava bonito
b) Porque tinha o dente torto
c) Porque achava engraçado
4) Bruna se convenceu de que não precisava usar aparelho?
a) Sim
b) Não
c) Talvez
Um nome de cabrito

1) Por que a mãe do cabrito não colocou nome nele?
a) Porque ele tinha uma cor esquisita
b) Porque não precisava
c) Porque ele era feio
2) Quais são os animais que o cabrito encontrou pelo caminho?
a) A vaca, a formiga e o galo
b) O leão, o elefante e o jacaré
c) O gato, o cachorro e a borboleta
3) Qual foi o conselho da formiga?
a) Nem se importou com ele
b) Vai procurar por aí
c) Vai falar com a sua mãe
4) Por que o cabrito não aceitou nenhum nome?
a) Porque não gostou
b) Porque achou feio
c) Queria achou que nenhum combinava com ele

Uma ilha a mil milhas
daqui

1) Como era a relação de Marcelo com seus avós?
a) Se sentia muito amado
b) Se sentia odiado
c) Não gostava dos avós
2) O que houve com Marcelo depois de ganhar um computador portátil de seu pai?
a) Esqueceu-se de todos
b) Nada mudou em sua vida
c) Foi brincar com os amigos
3) Como foi que Marcelo perdeu seu computador?
a) Quebrou
b) Deixou cair no mar
c) Esqueceu na casa do amigo
4) Mais tarde Marcelo ganhou outro computador, o que ele fez antes de usá-lo?
a) Queria ouvir primeiro a história dos avós
b) Esqueceu de todos novamente
c) Foi brincar com os amigos
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O papel de todos

1) O que estava acontecendo de diferente naquela cidade?
a) Tudo na cidade era de pedra
b) Tudo era feito de madeira
c) Tudo era feito de barro
2) Qual o local marcado para a explicação do que aconteceu com a cidade?
a) Na praça
b) No campinho
c) Na casa do prefeito
3) Quem era XP1 e Lixpô?
a) Dois cachorros
b) Dois gatinhos
c) Dois monstrinhos alienígenas
4) De qual invenção XP1 e Lixpô estavam falando?
a) A invenção da roda
b) A invenção do fogo
c) A invenção do papel

Manga madura não se
costura

1) Quem estava parado na beira da estrada?
a) O motorista
b) O motociclista
c) O pedestre
2) Para onde vai o barco a vela?
a) Ao porto
b) Às ondas navegando
c) Ao ancoradouro
3) O que acontece com o garoto de gênio forte quando é contrariado?
a) Chora
b) Grita
c) Faz pirraça
4) O galo que brota na testa é o mesmo que canta no terreiro?
a) Sim
b) Não
C) Às vezes

Os porquês do coração

1) Por que os pais de Mabel não responderam todas as perguntas?
a) Porque as perguntas eram difíceis de serem respondidas
b) Porque não queriam
c) Porque não sabiam dar respostas
2) Como era o peixinho de Mabel?
a) Preto com a cauda grande
b) Amarelo e azul
c) Olhos vivos, brilhantes e listras coloridas
3) Por que Mabel pergunta tanto “por que”?
a) Porque existem coisas que ela ainda não sabia e queria saber
b) Por que era só curiosa
c) Só para saber
4) Quando o peixinho de Mabel morreu, foi morar numa caverna. Qual é o nome da
caverna?
a) A caverna assombrada
b) A caverna da saudade
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c) A caverna da felicidade
O melhor da festa

1) Quantas portas tinha a casa do frade?
a) 7 portas
b) 9 portas
c) 10 portas
2) Quem fez o bolo da festa?
a) A senhora de avental manchado
b) O homem de boina preta
c) O moço de barba feita
3) Quais eram os noivos da festa?
a) A moça dos cabelos vermelhos e o moço de barba malfeita
b) A mulher de avental manchado e o homem de boina preta
c) O gato e o rato
4) Quem espantou o rato da festa?
a) A mulher
b) A homem de boina preta
c) O gato

Cachorro tem dia de
cão?

1) Quem é que não tem com quem brincar?
a) O pato
b) O sol
c) O rei
2) Não sou cobra, nem lagarto, nem clarineta, nem trombone. Quem sou eu?
a) Um fio sem telefone
b) Um carro
c) Uma carta de baralho
3) Qual era o desenho que estava no pijama?
a) Um gato
b) Um dragão
c) Um cachorro
4) O que o cão é de noite?
a) Um dragão
b) Um sapo
c) Um leão

O grilinho brincalhão

1) Quem assustava os animais da floresta?
a) Uma borboleta
b) Uma cobra
c) Um grilinho
2) Quais são os habitantes corajosos que enfrentavam o monstro invisível?
a) Coelho, o tigre, o leão e o elefante
b) O sapo, o jacaré e cobra
c) O jabuti, o crocodilo e a borboleta
3) Como era a voz do monstro invisível?
a) Mansinha
b) Grave
c) Assustadora
4) Por que o macaco salvou o grilinho?
a) Para se vingar depois
b) Ficou compadecido
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c) Porque achou graça
Cada bicho em seu
lugar

1) Como era a casa da família da Dona Porca?
a) Suja
b) Limpa
c) Limpa mais desorganizada
2) Para quem foi o convite da Dona Porca?
a) Para os donos da fazenda
b) Para os vizinhos
c) Para os amigos
3) Qual foi a proposta feita por seu Olavo ao porco?
a) Trocar de casa
b) Viajar para longe
c) Andar de bicicleta
4) Como ficou a vida da família de seu Olavo?
a) Passaram a limpar a casa
b) Continuaram sujos e desorganizados
c) Venderam a casa

Tubarão toca tuba?

1) Qual foi a confusão que a bola causou?
a) Ela rolou no parque
b) Ela virou o bule de chá
c) Ela furou
2) O que o soldado irreverente falou para o seu comandante?
a) Não é possível marchar com este sol inclemente
b) Que todos marchem mesmo com sol
c) É possível marchar em qualquer situação
3) Qual foi a proposta do rio para o canário?
a) Pular no rio
b) Para ir embora
c) Fazer um dueto
4) Qual foi a pergunta que a bailarina fez?
a) A peruca do palhaço é de cabelo ou de aço?
b) O sapato do palhaço é de verdade?
c) Quantas bolinhas têm na gola do palhaço?

A floresta misteriosa

1) A mãe de Mariana sabia que ela era muito curiosa e disse:
a) - Vai filha, siga em frente e mata sua curiosidade.
b) - Você não vai a lugar nenhum.
c) - Criança não pode entrar em qualquer lugar sozinha, tem lobo em pele de
cordeiro escondido por aí.
2) Mas Mariana era muito, muito curiosa e vivia procurando coisas diferentes. De
tanto procurar o quê Mariana acabou achando?
a) Uma boneca que estava perdida
b) Uma floresta muito, muito grande
c) Um livro embaixo da cama
3) Mariana encontrou um amigo nesta floresta e logo percebeu que ele perguntava coisas
estranhas. O que Mariana fez?
a) Mesmo desconfiada, continuava amiga dele
b) Fugiu dele e foi conversar com a mãe
c) Ficou de mal dele e foi fazer novos amigos
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4- Qual era o nome desta floresta misteriosa?
a) Encantada
b) Internet
c) Sombria
Desenho
infância

Um
diferente

de
1) Bruno se desenhou primeiro estando:
a) No trânsito
b) Em casa
c) No restaurante
2)
a)
b)
c)

Qual foi a primeira coisa que Bruno desenhou?
As árvores
A casa
Os Animais

3)
a)
b)
c)

O que o Bruno dá para a menina?
Dinheiro
Uma bala
O desenho

4)
a)
b)
c)

Quais eram os personagens?
O Pai, o Bruno e a Menina
A menina e o Bruno
O Bruno e o Pai

brinquedo
1) Por que Tiago queria trocar de “presente”?
a) Pediu para ser filho único
b) Pediu um irmão
c) Pediu um robô
2) O que os pais de Tiago concluíram quando ele brigava com as crianças mais novas?
a) Ele estava com ciúmes
b) Ele estava triste
c) Ele estava com raiva
3) Que nome Tiago deu a boneca?
a) Leonarda
b) Gilberta
c) Ronaldinha
4) O que Isabel fez?
a) Ficou seguindo o irmão
b) Só queria bonecas
c) Quebrou um vagão de trem

Maria
Maria

José

e

Jose
1) Qual é a cor da língua de José Maria?
a) Azul
b) Cor de rosa
c) Amarela
2) Maria José e José Maria inventaram o quê?
a) Uma história de contos de faz de contas
b) Brincar de jogar bola
c) Passear no jardim

106

3)
a)
b)
c)

De tão cansados Maria José e José Maria sentaram onde?
Na cama
No chão
No banco da praça

4) Onde eles estavam quando contaram a quarta parte do livro para sua mãe?
a) Na sala
b) No quarto
c) Na cozinha
O dia em que uma
cidade se desarmou

1) Como era o nome do gato em que Alice estava brincando perto?
a) Fofo
b) Mimi
c) Bolinha
2) Qual foi o plano de João e Alice?
a) Desarmar a cidade
b) Deixar que brinquem com armas e soldados
c) Ir brincar no parque
3) Como recolheram os brinquedos de guerra?
a) Em uma barraquinha
b) Em uma casinha
c) Em uma pracinha
4) Depois que as crianças trocaram seus brinquedos, como João voltou?
a) A comer, a dormir e pular
b) A dançar, a falar e brincar
c) A cantar, a correr e pular

O dia em que uma
cidade se desarmou

1) Como era o nome do gato em que Alice estava brincando perto?
a) Fofo
b) Mimi
c) Bolinha
2) Qual foi o plano de João e Alice?
a) Desarmar a cidade
b) Deixar que brinquem com armas e soldados
c) Ir brincar no parque
3) Como recolheram os brinquedos de guerra?
a) Em uma barraquinha
b) Em uma casinha
c) Em uma pracinha
4) Depois que as crianças trocaram seus brinquedos, como João voltou?
a) A comer, a dormir e pular
b) A dançar, a falar e brincar
c) A cantar, a correr e pular

A velhinha e o porco

1) O que a velhinha pediu ao cachorro?
a) Que latisse para o porco
b) Que empurrasse o porco
c) Que mordesse o porco
2) O que o gato pediu para a velhinha?
a) Um pouco de leite
b) Um pouco de água
c)Um pouco de suco
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3) Qual frase mais se repete no livro
a) “A velhinha andou um pouco, encontrou um cachorro e falou[...]”
b) “A água não a socorreu ”
c) “O porco não quer atravessar a ponte, e eu não posso voltar pra casa”
4) Qual personagem aparece por último?
a) O rato
b) A vaca
c) O cachorro

Cheiro de mato
1) Como é a vaca?
a) Magra e marrom
b) Esbelta e preta
c) Gorda e Amarela
2) De que as meninas pintam as saias?
a) Amora
b) Jabuticaba
c) Morango
3) A lua minguante brilha feito:
a) O meio da pérola
b) Final do ouro
c) Ponta de diamante
4) Complete a frase: “Manhã triste, céu cinzento [...]”
a) “caiu a chuva, enchendo o riacho”
b) “malas prontas, fim de férias”
c) “cantando os passarinhos, vão dormir em seu ninho”
Cada bicho em seu
lugar

1) O que dona Porca escreveu para Dona Olélia?
a) Uma carta
b) Um bilhete
c) Um recado
2) Como eram Olélia, Olavo e Olavinho?
a) Cheios de energia
b) Cheios de vontade
c) Cheios de preguiça
3) Quantos personagens tem na história?
a) Três personagens
b) Seis personagens
c) Cinco personagens
4) O que Dona Olélia foi perguntar a Dona Porca?
a) O produto para limpar os vidros
b) Como varrer a casa
c) O que ela usa para lavar louça

O Castelo
Hildson

do

Sr.
1a)
b)
c)

O que vovó Bartolo serve antes de contar suas historias?
Chá
Chocolate
Leite

2- O que aparece na árvore no caminho?
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a) Gato
b) Coruja
c) Morcego
3a)
b)
c)

Quem estava contando a história para as crianças?
Papai Geraldo
Tio João
Vovô Bartolo

4- Quando terminou a história, o que o vovô mandou seus netos fazerem?
a) Brincar
b) Tomar banho
c) Dormir

O
jacarezinho
egoísta

1)
a)
b)
c)

Por que os três patinhos foram tomar banho na lagoa?
Gostavam de brincar na lagoa
Não havia mais água em casa
Para desafiar o jacarezinho

2)
a)
b)
c)

Que coisa ruim Dona Pata falou ao Jacarezinho:
– Sua lagoa vai ficar muito suja para sempre
– Esta lagoa não é sua, seu jacarezinho egoísta
– Esta lagoa um dia vai secar, escute bem, esta lagoa ainda vai secar

3)
a)
b)
c)

O que aconteceu com o Jacarezinho quando a lagoa secou?
Ficou Feliz e satisfeito
Chorou e se arrependeu
Ficou chateado

4)
a)
b)
c)

Como é o nome da lagoa?
Lagoa da Amizade
Lagoa Bonita
Lagoa do Jacarezinho

Maria mudança
5)
a)
b)
c)

Como é o verdadeiro nome de Maria?
Maria da Silva Polegada e Meia
Maria da Silva Costa Pena
Maria Mudança

6)
a)
b)
c)

O que Acontece quando Maria quer mudar o livro novamente?
Fica de ponta cabeça
Não acontece nada
Fica de lado

7)
a)
b)
c)

Quem morava na casa com o quintal bagunçado?
Seu Astolfo
Seu Anacleto
Seu Astrogildo

8) O que aconteceu depois que Maria devolveu a bola?
a) Seu Anacleto entrou em casa sem nem olhar para o jardim
b) Viu uma flor, mas nem ligou, deixou as coisas como estavam
c) O seu Anacleto deixou que os vizinhos retirassem o lixo
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A invenção
celeste

de

Com que roupa irei
para a festa do rei

1)
a)
b)
c)

Dia 4 de outubro, é o dia mundial dos...
Criadores
Homens
Animais

2)
a)
b)
c)

Como era o nome do cachorro do vizinho de Celeste?
Caramelo
Chocolate
Biruta

3)
a)
b)
c)

Se Celeste pudesse virar um bicho, qual ela queria ser?
Uma tartaruga
Uma joaninha
Uma formiga

4) O que a professora guardava?
a) Uma foto do Chocolate
b) Um desenho de cachorro
c) Uma foto de bichinho de pelúcia
1) O que vai acontecer com quem for vertido com o mesmo traje real do rei?
a) Ganhará, como prêmio, um dia no palácio
b) Ganhará, como prêmio, as roupas do rei
c) Ganhará, como prêmio, livros
2) Complete: “Na voz de cada cliente
A mesma pergunta”
a) – Com que roupa irei para a festa do rei?
b) – Será que devo ir a tal festa do rei?
c) – Minha roupa ficou linda como a do rei?

A colcha de retalhos

3)
a)
b)
c)

Como foi vestido o animal que foi como o rei da selva?
De toalha
De cueca
De sunga

4)
a)
b)
c)

Quando chegam a festa o que aconteceu?
O rei estava nú
O rei estava dormindo
O rei cancelou a festa

1) Por que Felipe gostava da casa da vovó?
a) Porque ela fazia várias coisas gostosas
b) Porque ela o levava para passear
c) Porque não queria ficar em casa
2) O que a vovó de Felipe estava costurando?
a) Uma roupa
b) Uma colcha de retalhos
c) Um pedaço de pano qualquer
3) Qual era o nome dos outros avós de Felipe?
a) Fernanda e João
b) Antônia e Felipe
c) Maria e Luís
4) Por que a colcha de retalhos não era uma colcha qualquer?
a) A colcha tinha uma história
b) Era uma colcha preta e branca
c) A colcha era do time de Felipe
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As razões do coração

1)
a)
b)
c)

Por que no começo da história, o menino queria chorar?
Porque ele queria ir para a casa do avô
Porque ele queria ir para a casa dos amigos
Porque ele queria ficar em casa

2) Quais eram os nomes dos cachorros da fazenda?
a) Rex, Boomer e Dolbby
b) Sabugo, Mostarda e Dumbo
c) Lua, Maley e Bidy
3) Qual foi o presente que Daniel e seu avô compraram para Carlos?
a) Um brinquedo
b) Uma calça preta
c) Uma calça jeans e uma camisa amarela
4) O que tinha no quarto de Daniel que ele disse que não tinha percebido?
a) Uma cadeira de balanço
b) Um baú de brinquedos
c) Uma bola no canto do quarto

Breno,
esquentadinho

o

1) Complete: Às vezes fico muito bravo, sabe quando parece que o sangue ferve
a ponto de...?
d) Cair todo o cabelo de tão quente
e) Sair fumaça pelas orelhas
f) Soltar fogo pela boca
2) O que aconteceu de diferente quando o time tomou um gol?
d) Ele ficou muito mais bravo
e) Ele não ficou bravo
f) Não viu que eles fizeram gol

Adivinha quanto eu
te amo

3)
d)
e)
f)

Como Breno ficou mais organizado, o que ele encontrou com facilidade?
Suas roupas
Seus amigos
Seus brinquedos

4)
d)
e)
f)

O que fazer quando a raiva bater?
Esperar um pouquinho, dar uma voltinha, respirar fundo e contar até dez
Gritar, chutar, esbravejar e não falar com mais ninguém
Acusar a pessoa que te deixou bravo e dizer que ela esta errada

1) O que o pai disse quando balançava o filho no ar?
d) Eu te amo até as pontas dos meus dedos dos pés
e) Eu te amo até a pontinha da minha orelha
f) Eu te amo até a altura dos meus joelhos
2) O que o coelhinho pensou ao olhar pra noite escura?
d) Daqui até o céu é bem longe
e) Nada pode ser maior que o céu
f) Acho que ninguém alcança o céu
3)
d)
e)
f)

O que respondeu o pai, quando o coelhinho falou que o amava até a lua?
A lua fica bem perto de nós
Poxa mas a lua está muito alta
Poxa isso é longe

4) Depois de deitar o filho o que o pai disse: Eu te amo até a lua...?
d) Ida e volta
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e)
f)
Mãos de vento e
olhos de dentro

Indo duas vezes
Indo e dando uma volta

1) O que Tico fazia todos os dias depois de fazer a lição de casa?
a) Sentava na calçada olhando o céu
b) Jogava bola na rua com seus amigos
c) Ficava em seu quarto assistindo televisão
2) Que deficiência Lia tem?
a) Ela é surda
b) Ela é muda
c) Ela é cega
3) O que Tico fazia com o barro?
a) Brinquedos para levar para a escola
b) Esculturas para Lia
c) Jarras para vender
4) Que presente Lia enviou para Tico?
a) Uma escultura bem bonita
b) Uma música que gostava de ouvir
c) Um caderno com um poema

Kabá Darebu
1) 1- De que povo o Kabá faz parte?
a) a) Xincamitu
b) b) Carariro
c) c) Munduruku
2) 2- Entre Mandioca, cará, batata-doce, milho, açaí, bacaba e cupuaçu, quais eles mais
gostam?
a) a) Cupuaçu
b) b) mandioca
c) c) milho
3)
a)
b)
c)

3- Quem atende os índios quando adoecem?
a) Os médicos com seu estetoscópio.
b) Os pajés com seu maracá.
c) Os enfermeiros com as agulhas.

4)
a)
b)
c)
d)

4- O que são os PARIWAT?
a) Os brancos
b) Os Índios
c) Os negros

Bruna, a tagarela
1)
a)
b)
c)

O que Bruna adorava fazer?
Falar!
Cantar!
Gritar!

2)
a)
b)
c)

Como chamaram Bruna na escola?
Bruna Faladeira
Bruna Tagarela
Bruna Fala Muito

3) Como Bruna ficou na escola depois de falarem para ela parar de Tagarelar?
a) Continuou falando muito
b) Falou só um pouco menos
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c) Ficou no canto quieta e sozinha sem falar muito
4)
a)
b)
c)

Na peça da escola precisavam de um ator que sabia?
Tagarelar
Gesticular
Imitar
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Apêndice 7: Roteiros de verificação de compreensão de leitura por parte do professor
(a ser respondido pelo aluno de 4º ano em sala de aula)
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Livros paradidáticos do 4º ano
Livro
Roteiro de verificação de compreensão de leitura
Tarsila
5- Onde morava Juvenal?
a) Em uma floresta
b) Em uma ilha distante
c) No Pantanal
6a)
b)
c)

Qual era o alimento de Juvenal?
Verduras
Frutas
Semente de girassol

7a)
b)
c)

Quem pintou o quadro:
O vendedor de frutas
Papagaio
Tarsila

4- O quadro é considerado:
a) Uma obra de arte
b) Uma história Infantil
c) Uma lenda

A cura da terra

Palavras de filho

1 – Quem contou a história para Moina:
d) Sua mãe
e) Sua avó
f) Sua madrinha
2 – O que eles cultuam até hoje com as danças sagradas?
d) As tribos
e) Forças ancestrais
f) A chuva
3 – Com o que Moina iria sonhar quando acordou?
d) Viagens
e) Escola
f) Planeta azul
4 – Moina era:
d) Uma menina
e) Uma adolescente
f) Uma jovem
1 – Como João conversou com seu pai?
a) Através de cartas
b) Bate papo
c) Por e-mail
2 – Qual era o relatório que Alberto precisava entregar?
a) Relatório da contabilidade
g) Relatório dos seus sentimentos para o filho
h) Relatório de horas extras
3

– Qual foi o melhor presente que João ganhou do pai?
a) Bicicleta
b) Abraço
c) Carta
4
a)
b)
c)

–Onde estava morando o pai de João?
Na mesma casa que ele
Em outra cidade
Em outro país
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Pensando no X da
questão

1 – Por que o pai de Rafael o acordou às 7 horas?
a) Para ir ao clube
b) Primeiro dia de aula
c) Primeiro emprego
2 – Quem era Jesebel?
a) Sua melhor amiga
b) Um cachorro
c) Uma lesma
3 – Por que Dona Cintia queria preparar guloseimas?
a) Para seu aniversário
b) Para sua recuperação
c) Para um trabalho escolar
4– Com quem Rafael morava?
a) Com os tios
b) Com os pais e o irmão
c) Com os avós

Meu
bicho
estimação

de

1 – De quem é a fala: “Somos bem pequeninos e quem cuida de nós é a Joana”
d) Gatinhas
e) Passarinhos
f) Pulgas
2 – De quem é a fala“Sou enorme e Inês adora passear montada em mim
d) Cavalo
e) Cachorro
f) Camelo
3 – Qual foi o prato preparado pela princesa no castelo?
d) Macarronada com bife
e) Uma travessa de repolho ensopado
f) Lasanha
4
a)
b)
c)

Coração
esquerdo

do

lado

– De quem é a fala “As pessoas me acham muito elegante”?
Gata
Foca
Porca

1- Para onde Diana estava indo?
a) Medico
b) Dentista
c) Parque
2- O que o homem fazia jogado no chão?
a) Estava passando mal
b) Foi atropelado
c) Era um jornalista
3- O que o homem fez quando alguém jogou uma nota no chão?
a) Pegou rapidamente
b) Pegou depois de um tempo
c) Nem se movimentou
4- Quem chamou a ambulância?
a) Diana
b) Pai de Diana
c) Outra pessoa
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Manga Madura não se
costura

1- Quem pediu ajuda para o motorista?
a) Pedestre
b) Criança
c) Macaco
2- Do que o Thomas não consegue escapar?
a) Cachorro
b) Injeção
c) Confusão
3- Porque a moça sobe as escadas correndo?
a) Para atender o telefone?
b) Para pegar uma encomenda
c) Para pegar uma arara

4- O general não manda em...?
a) Soldados
b) População
c) Frigideira
O mistério da bola de
espinhos

1- Em que bosque nasceram os coelhos?
a) Bosque dos jatobás
b) Bosque primavera
c) Bosque das flores
2- Por que Tongo se perde?
a) Fugiu de casa
b) Estava brincando de esconde-esconde
c) Errou o caminho de volta para casa
3- Qual animal era melhor amigo do coelho?
a) Cachorro
b) Ouriço
c) Coelha
4- Por que o coelho voltou para casa?
a) Para visitar a mãe
b) Porque estava com medo
c) Para contar que o ouriço não era um animal ruim

O aniversário de Cícero
1- Qual era a profissão de Cícero?
a) Advogado
b) Professor
c) Coletor de lixo
2- O que foi comemorado no almoço especial para Cícero?
a) Aniversário de Cícero
b) Casamento de Cícero
c) Formatura de Cícero
3- O que Cícero comia todos os dias na marmita?
a) Só arroz
b) Arroz, feijão e carne
c) Arroz, feijão, carne e salada
4- Por que Cícero sentiu-se mal quando chegou em casa?
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a) Porque estava cansado
b) Porque não viu ninguém em casa
c) Porque a casa estava cheia de amigos para seu aniversário
Os incríveis
1- Onde Vivian e Juliana se tornaram amigas?
a) Parque
b) Escola
c) Shopping
2- Por que eles eram chamados de incríveis?
a) Porque eram campeões no futebol
b) Porque eram campeões no vôlei
c) Porque eram campeões no cabo de guerra
3- Qual tipo de guerra os amigos de Vivian fizeram?
a) Ursos de pelúcia
b) Presentes
c) Bilhetes e cartinhas
4- O que dizia o desenho preferido de Vivian?
a) Nós te amamos
b) Sabemos que você vai vencer
c) Estamos a sua espera
E
algo
aconteceu
naquele dia

1- O que foi que Nicholas encontrou no chão?
a) Uma nota de R$50,00
b) Uma nota de R$10,00
c) Uma nota de R$5,00
2- O que tinha embrulhado no papel alumínio?
a) Lanche
b) Bolo
c) Biscoito
3- O que Nicholas fez com a nota que encontrou?
a) Gastou
b) Devolveu
c) Jogou fora
4- O que tinha dentro do envelope que Nicholas recebeu de sua tia?
a) Uma carta
b) R$50,00
c) Um bilhete e uma nota de R$50,00

O Castelo
Hildson

do

Sr.

1- O que vovó Bartolo serve antes de contar suas historias?
d) Chá
e) Chocolate
f) Leite
2- O que aparece na árvore no caminho?
d) Gato
e) Coruja
f) Morcego
3- Quem estava contando a historia para as crianças?
d) Papai Geraldo
e) Tio João
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f)

Vovô Bartolo

4- Quando terminou a história, o que o vovô mandou seus netos fazerem?
d) Brincar
e) Tomar banho
f) Dormir
Dona Felicidade

1- Dona Felicidade colocava comida para......
a) Os gatos
b) Os cachorros
c) Os pássaros
2- O que Dona Felicidade fazia com os pássaros depois que cuidava dos
machucados?
a) Prendia na gaiola
b) Soltava
c) Deixava em seu Jardim
3- Quem era a companhia de Dona Felicidade?
a) Sua neta
b) Os pássaros
c) Seus filhos
4- Com quem Dona Felicidade morava?
a) Com pássaros
b) Com filhos
c) Sozinha

Ri melhor quem ri no
fim

1- Por que caçoavam da Anta da mata?
a) Porque estudava com a vó
b) Porque era pesada
c) Porque era suja
2- A Anta, o burro e o jumento e o cavalo foram perseguidos pelo...?
a) Leão
b) Macaco
c) Onça pintada
3- Quem pediu para que a Anta fosse professora de seus filhotes?
a) A elefanta
b) A cobra
c) O tamanduá
4- O que aconteceu com a anta na mata?
a) Foi expulsa
b) Continuaram rindo
c) Virou professora

Balanço dos sonhos

1- Por que o menino ia para a cama depois de balançar?
a) Para dormir
b) Para sonhar
c) Para descansar
2- Por que o menino não gostava muito de falar com as pessoas?
a) Porque se achava muito inteligente
b) Porque ele achava que as pessoas eram bichos
c) Porque eram muito adultos
3- Qual história o menino escreveu?
a) Super heróis
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b) Balanço mágico
c) Menino de rua
4- Depois de seu sonho o que ele aprendeu?
a) Que deve apenas falar com crianças
b) Que não deve falar com adultos
c) Que não deve ser igual, somos diferentes e isso é legal
A escada transparente

1- Qual era o bolo preferido de Filomena?
a) Chocolate
b) Coco
c) Bolo de cenoura
2- Por que Vô Quinho estava triste?
a) Seu cavalo morreu
b) Iria mudar de cidade
c) Ficou viúvo
3- Quem via as escadas?
a) Toda família
b) Vovô Quinho
c) Sofia
4- Como Vô Quinho superou a dor da perda?
a) Ficando trancado
b) Mudando de casa
c) Recebendo carinho

No país do voalá

1- Como se chama o país?
d) PURQUAPÁ-VOALÁ
e) VOALÁ-PURQUAPÁ
f) VOALÁ e PURQUAPÁ
2- Complete a frase: “Terminou com o tra-la-la [...]”
d) “aqui e acolá”
e) “logo aqui e logo ali”
f) “longe e pertinho”
3d)
e)
f)
4d)
e)
f)

Como é o nome do soberano que acabou com o bafafá?
Binó
Tomé
Ruá
Do que o país escapou?
De um picolé
De um peteleco
De um pontapé

Vovô conserta tudo
5)
d)
e)
f)

Como é o nome da irmã do menino?
Antônia
Manuela
Gabriela

6)
d)
e)
f)

O que aconteceu com o pinheirinho no inverno?
Continuou como estava
Ficou cheia de folhas
Ficou feia

7) O que Bruno e o pai pintaram para fazer a grama?
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d) Milho
e) Arroz
f) Ervilha
8)
d)
e)
f)
Jeito de ser

O que vovô falou sobre buscar sempre com alegria?
“A tristeza afasta os anjos”
“Quando estamos muito tristes tudo fica triste”
“Ficar feliz é sempre a melhor opção”

1) Se você fosse uma casa que tipo de casa gostaria de ser?
a) Uma casa grande
b) Uma casa alegre
c) Uma casa antiga
2) Se você fosse um bicho que tipo de bicho gostaria de ser?
a) Um bicho bravo
b) Um bicho manso
c) Um bicho feliz
3) Se você fosse uma árvore que árvore seria?
a) Uma árvore pequena
b) Uma árvore bem alta
c) Uma árvore que dá sombra
4) Quem faz estas perguntas?
a) A autora do livro
b) A mulher de chapéu
c) A homem com o violão

Apelido não tem cola

1) Sobre o que é o livro?
a) Como é bom ter uma família
b) Que não é bom ter família
c) Que a menina vive sozinha
2) Por que não podemos dar apelidos aos colegas?
a) Porque entristece o colega
b) Porque o colega fica muito alegre
c) Porque o colega adora apelidos
3) Por que Lívia estava chorando?
a) Porque ela é chorona
b) Porque ela achou que tinha as pernas tortas
c) Porque ela quis
4) Qual o significado da frase: “ Essa minha neta torta”?
a) Não é neta de verdade
b) A neta é toda torta
c) A neta é chorona

O
gigante
preguiçoso

1) Um pai tinha dois filhos, como o livro destaca o nome deles?
a) Pedro corajoso e João medroso
b) Pedro acanhado e João melão
c) Pedro sem medo e João Brincalhão
2) Pedro andou por longos dias e longas noites e foi parar muito longe. Qual o nome do
lugar onde ele foi parar?
a) País de gigantes
b) País das Grandes Montanhas
c) País das serras
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3) O pai dos meninos deu a eles dois sacos para cada, o que havia dentro dos sacos?
a) Ouro e diamante
b) Prata e diamante
c) Ouro e muito dinheiro
4) O que um dos filhos usou para se proteger contra o mau cheiro do lugar onde o gigante
estava?
a) Usou folhas de hortelã
b) Usou folhas de erva doce
c) Usou folhas de canela- sassafrás
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Apêndice 8: Roteiros de verificação de compreensão de leitura por parte do professor
(a ser respondido pelo aluno de 5º ano em sala de aula)
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Livros paradidáticos do 5º ano
Livro
Roteiro de verificação de compreensão de leitura
A
cidade
que
mudou de nome
1) Por que você acha que a cidade de Trovoada tinha esse nome?
a)Porque ninguém era feliz e não tinha amigos
b)Porque a cidade tinha muitos trovões
c) Porque era uma cidade muito feia e não fazia sol
2)

Conhecendo as características da Luísa, associe às suas ações:
a) Quando ficava de cara feia, começava a ventar
b) Quando estava contente, o sol aparecia
c) Quando chorava começava a chover sem parar
3) Conhecendo as características do Felipe, associe às suas ações:
a) Quando chorava começava a chover sem parar
b) Quando ficava de cara feia, começava a ventar
c) Quando fica bravo o céu escurece como se fosse noite
4)
a)
b)
c)

Um urso branco em
Nova York

1)
a)
b)
c)

O que significa a palavra “Estresse”?
Agitação, nervoso ou conjunto de reações
Sem paciência e dores na cabeça
Alegria constante e agitação
O velho esquimó chamava o urso por outro nome, escreva qual é o nome?
Kim
Nanute
Nanuq

2) Quantos quilômetros por dia o urso caminhou durante sua viagem?
a) Vinte quilômetros
b) Trinta quilômetros
c) Quarenta quilômetros
3) Os dias passavam e o urso ainda tinha muito para aprender. Assinale o que ele
ainda tinha que aprender?
a) Caçar, pescar, lutar e sobreviver
b) Andar, pescar, lutar e sobreviver
c) Comer, pescar, lutar e sobreviver
4) Em qual hemisfério vivem os ursos polares?
a) Hemisfério sul
b) Hemisfério norte
c) Hemisfério leste.
Advinha só
1) Qual é o pássaro que é verde como o mato e mato não é, fala como gente e gente,
não é?
a) Periquito
b) Papagaio
c) Pardal
2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)

Que tipo de ameaça João enfrentou ao atravessar a floresta?
Gigantes, animais ferozes e plantas venenosas
Animais ferozes, plantas venenosas e dragões
Animais ferozes, plantas venenosas e pântanos mais do que encharcados

Quantos degraus João subiu até chegar ao topo do castelo?
1843 degraus
1844 degraus
1845 degraus
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4)
a)
b)
c)

Qual o nome da primeira namorada do João?
Joana
Maria
Josefa

Ganga Zumba

No tempo de meus
bisavós

De olhos
abertos

1)
a)
b)
c)

Quem é Zambi?
O espírito
O supremo
O menino

2)
a)
b)
c)

Quem é Ganga Zumba?
O rei menino amado
A África
O feiticeiro

3)
a)
b)
c)

Onde o menino Ganga Zumba colocou as mãos sujas de terra?
Cesto de bananas
Cesto de milho
Cesto de café

4)
a)
b)
c)

O que Zambi tirou de seu manto?
Uma barra de ouro
Diamante negro
Búzio de cristal

1)
a)
b)
c)

Antigamente, onde a maioria das pessoas guardava o dinheiro?
Em baús.
Debaixo dos colchões.
Em cofres.

2)
a)
b)
c)

Qual a frase que o fotógrafo dizia na hora de tirar a foto?
Fala abacaxi...
Olha o passarinho...
Fala xiiiii...

3)
a)
b)
c)

O que é um “cuco”?
Relógio digital
Relógio grande de madeira onde saia um passarinho.
Rádio- relógio.

4)
a)
b)
c)

Quais eram os meios de transportes naquele tempo?
Carro e moto.
Bicicleta e moto.
Cavalos e charretes.

bem
1) O pai não queria presentes. Assinale o que ele queria?
a) Bolo de chocolate
b) Bolo de abacaxi
c) Bolo com mousse
2) Por que a menina ficava brava quando se olhava no espelho?
a) Deixava-a mais gorda e baixa
b) Deixava-a magra e velha
c) Deixava-a magra como vassoura
3) O que a mãe da garota leva para as crianças da creche comer?
a) Prato de doces e salgados
b) Prato de bolos de chocolate
c) Pratos de biscoitos
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4) Qual o nome do menino que era cego?
a) João
b) Otávio
c) Rafael
A verdade é de
todos

1) Qual o nome do Rei?
a) Rufo
b) Absael
c) Absalim
2) De repente tudo começou a ir de mal a pior em Absalândia. Assinale o que ocorreu no
reino?
a) Não encontrava um pássaro digno
b) O reino estava falido, o rei gastou todo o dinheiro com suas coleções
c) O pássaro da Verdade tinha sido roubado
3) Para quem os reinos pediram ajuda quando estava indo de mal a pior?
a) Para o rei Absael
b) Para o rei Absalim
c) Para outros reinos

Histórias africanas
para
contar
e
recontar

4) Milasba é um reino, assim como o reino de Absalândia. Qual é a situação financeira
dos dois reinos?
a) Milasba é rico e Absalândia é pobre
b) Milasba é rico e Absalândia é rico
c) Milasba é pobre e Absalândia é rico
1) Você já conhece estes nomes abaixo, que indicam reunião, coleção de animais ou
objetos? Escolha a opção correta que se refere a: ÁLBUM, ALCATEIA E
CARDUME.
a) Fotos, lobos e ovelhas
b) Fotos, peixes e mapas
c) Fotos, lobos e peixes

2) Pesquise no livro palavras usadas pelo autor para mostrar as características deste ser,
na história: Morcego.
a) Rato, nojento e asqueroso
b) Ave, bicho estranho e corpo semelhante ao de rato
c) Ave, asqueroso e bicho estranho
3) Quem ganhou do Leopardo na corrida?
a) Macaco
b) Hiena
c) Girafa
4) Qual era o grande sonho do autor quando era menino?
a) Ser astronauta
b) Viajar
c) Virar escritor
Loucoliques
1)
a)
b)
c)

Explique de acordo com o livro o que significa Limerique?
Poema monoestrófico
Conjunto de versos
Estrofes rimadas

2)
a)
b)
c)

A língua inglesa Limerick possui dois significados. Assinale quais são eles?
Poesias com rimas
Uma forma poética de poesia e o nome de um condado na Irlanda.
Uma estrofe com cinco versos e musicalidade.
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O dia não está para
bruxa

3)
a)
b)
c)

Quantos versos há em uma estrofe do Limerique?
Quatro versos
Cinco versos
Seis versos

4)
a)
b)
c)

Qual o nome do responsável pela popularização dessa forma poética?
Tatiana Belink
Luciano Tasso
Edward Lear

1) O que o sapo Moacir procurava no reino de Montezumba?
a) Uma cura
b) As lindas princesas
c) Os reinos dos reis
2) O que aconteceu com o sapo Moacir no meio do caminho quando voltava para casa?
a) Se transformou em um mostro asqueroso
b) Se transformou em um velho
c) Se transformou em um príncipe
3) O que o filho do rei fez que o deixou cheio de orgulho?
a) O filho preferiu ser deserdado, do que aprender matemática
b) Resolveu estudar muito
c) Tornou-se o melhor em matemática
4) O que Vladimir fez ao perceber o constrangimento da professora?
a) Propôs que todos fizessem a prova
b) Propôs que a prova fosse cancelada
c) Propôs que a prova fosse modificada

Nós
1) O que Mel tinha de diferente e o que a deixava magoada?
a) Cabelos compridos e embaraçados
b) Nariz grande e fino
c) Era rodeada de borboletas
2) Um dia foi diferente. Assinale o que aconteceu de estranho com Mel.
a) Seu dedinho tinha dado nó
b) Seu nariz cresceu
c) As borboletas sumiram
3) Aonde Mel foi para fugir das pessoas?
a) Para uma fazenda
b) Para as colinas
c) Para o pico da montanha

As reportagens da
Penélope

4) Qual o nome da cidade onde Mel foi morar?
a) Pamonhas
b) Merengue
c) Montanhas
1) De acordo com o livro qual é o significado de foca na linguagem jornalística?
a) Foca cor-de-rosa
b) Repórter iniciante
c) Repórter inexperiente
2) Depois de um tempo, o que a Penélope se tornou? Assinale a resposta correta.
a) Grande jornalista
b) Mãe de família
c) Apresentadora
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3) Penélope fez várias reportagens inusitadas, assinale em uma das alternativas abaixo, a
que contenha os títulos de duas reportagens feitas por ela:
a) Tudo que é bom dura pouco e assinatura falsa anula transação
b) Moradores deixam o castelo e o castelo é vendido para os sete anões
c) A boneca Guilhermina e a boneca Emília para de falar
4) Qual o nome da filha de Penélope?
a) Ana
b) Clara
c) Nina
E algo aconteceu

Na terra do sonho

1)
a)
b)
c)

Segundo livro, onde Sandra encontrou sua amiga?
Praça
Shopping
Restaurante

1)
a)
b)
c)

Que tipo de doença o pai da amiga de Sandra tinha?
Diabetes
Alzheimer
Pressão alta

2)
a)
b)
c)

Quantas fatias de bolo Isabel tinha e quantas ela comeu?
Tinha 4 e comeu 2
Tinha 3 e comeu 2
Tinha 5 e comeu 2

3)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

Que horas Nivaldo o pai de Nicolas chegou do trabalho?
20:00 horas
21:00 horas
22:00 horas
Quem estava fazendo aniversário?
Super- Zapa
Bizuca
Bizuza

2)
a)
b)
c)

O que o aniversariante ganhou de presente?
Um jogo
Um brinquedo
Um computador

3)
a)
b)
c)

Qual o nome do jogo que o garoto queria ganhar em seu sonho?
Zip- zap
Super- Zapa
Come- Come

4) Qual o nome que as pessoas costumavam chamar a Unidade Central de
Processamento?
a) Capital de processamento
b) Capital do Mundo do Computador
c) Capital da unidade Central
Juntos
ótimos

somos

1)
a)
b)
c)

Segundo os amigos, como é o comportamento de Max?
Fala muito
Fala pouco
Fala normalmente

2) Na aula de Inglês qual o nome da professora?
a) Karol
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b) Katia
c) Karina

Abobrinha

3)
a)
b)
c)

Qual número que estava errado no desenho de Max?
Doze
Quatorze
Quinze

4)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

O que significa “Be quiet!” De acordo com a fala de Max?
Silêncio
Parem
Solta
Qual o verdadeiro nome do Doutor Abobrinha?
Pompeu Pompilio Pomposo
Pompeu Pedro Pomposo
Pompeu Pomposo Pompilio

2)
a)
b)
c)

Qual era a fama de Pompeu na escola?
O mais brincalhão
O mais esperto
O mais mentiroso

3)
a)
b)
c)

Assinale que ele fazia e falava para ter esta fama?
Inventava histórias malucas quando não fazia a lição.
Inventava histórias engraçadas.
Fazia toda a lição sem mentiras.

4) Segundo o sonho do Doutor Abobrinha, ele mudou de cor várias vezes. Cite quais
foram estas cores?
a) Azul, vermelho, rosa e amarelo.
b) Roxo, preto, verde e azul.
c) Verde, azul, amarelo e rosa.
A cura da terra

1) O que a vovó responde quando a menina pergunta “- Vovó, por que eu sou criança?”
a) Você é a Transformação
b) Você é a pureza do mundo
c) Você veio para transformar a vida
2) Quando a aldeia foi tomada por mentira, maldade e vícios, o que os homens deixaram
de praticar?
a) Fidelidade e amizade
b) Colaboração e bondade
c) Bons modos e respeito

A
escada
transparente

3)
a)
b)
c)
4)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

Como ficaram as crianças em meio a tanto sofrimento?
Trabalhavam bastante
Escondiam-se de todos
Choravam muito
Segundo o livro, “é através dos sonhos que a gente...”
Cria, recria e promove a cura da Terra
Constrói, inventa e melhora o planeta azul
Modifica os costumes para melhorar o mundo
Que mania tinha a família?
De esticar os nomes
De colocar pequenos nomes
De não mudar os nomes

2) O que esta família estava sentindo?
a) Tristeza e saudade
b) Solidão e angustia
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c) Confusão e raiva

O sumiço da lua

Viva a liberdade

Um
diferente

brinquedo

3)
a)
b)
c)

Para onde a escada transparente subia?
Para um mundo parecido com o mundo daqui de baixo
Para um mundo transparente e colorido feito arco-íris
Para um mundo bem diferente do nosso

4)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

O que Vó Ninha fazia quando a menina há viu?
Dançava feliz da vida no mundo novo
Corria e pulava feito criança
Jogava os remédios e rasgava as receitas
Como era o nome verdadeiro de Tri?
Miranda
Roberta
Gisele

2)
a)
b)
c)

Quem era Ferdinando?
Um Touro
Um Bode
Uma Zebra

3)
a)
b)
c)

Quem era Capéi?
A lua
O sol
As estrelas

d)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

Como Capéi voltou ao céu?
Subindo uma escada
Subindo pela pipa
Voando com a coruja
Qual era a maior ameaça para os animais da floresta?
O Leão
O homem
O Tigre

2)
a)
b)
c)

Qual era o nome da floresta?
Floresta do Amor
Floresta da Paz
Floresta encantada

3)
a)
b)
c)

Qual foi a brilhante ideia que os amigos Alce e o raposo tiveram?
Realizar uma grande festa
Realizar uma reunião
Realizar uma grande guerra

4) Qual foi o verdadeiro plano para tirar o tigre do poder?
a) Usar a violência
b) Fazer barulho e assustar o Tigre
c) Chamar outros grandes animais da floresta
1) Por que Tiago queria trocar de “presente”?
a) Porque queria ser filho único
b) Porque queria ter um irmão
c) Porque queria um robô
2) O que os pais de Tiago concluíram quando ele brigava com as crianças mais novas?
a) Ele estava com ciúmes
b) Ele estava triste
c) Ele estava com raiva
3) Que nome Tiago deu a boneca?
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a) Leonarda
b) Gilberta
c) Ronaldinha

Os porquês do coração

4) O que Isabel fez?
a) Ficou seguindo o irmão
b) Só queria bonecas
c) Quebrou um vagão de trem
1) Por que os pais de Mabel não responderam todas as perguntas?
a) Porque as perguntas eram difíceis de serem respondidas
b) Porque não queriam
c) Porque não sabiam dar respostas
2) Como era o peixinho de Mabel?
a) Preto com a cauda grande
b) Amarelo e azul
c) Olhos vivos, brilhantes e listras coloridas
3) Por que Mabel pergunta tanto “por que”?
a) Porque existem coisas que ela ainda não sabia e queria saber
b) Por que era só curiosa
c) Só para saber

A ilha do mistério

4) Quando o peixinho de Mabel morreu, foi morar numa caverna. Qual é o nome da
caverna?
a) A caverna assombrada
b) A caverna da saudade
c) A caverna da felicidade
1) Na quinta página do livro aparece a imagem de uma praia, qual o nome dela?
a) Praias das palmeiras
b) Praia dos coqueiros
c) Praia das araras
2)
a)
b)
c)

Como é a imagem na ilustração da pagina do vulcão?
Campos verdes e floridos
Campos devastados e destruídos
Campos florescendo e úmido

3)
a)
b)
c)

Quando passar pelo deserto da morte o que o explorador precisara levar?
Sandália e café
Sapatos grossos e bastante água
Uma bolsa bem grande

4)
a)
b)
c)

O que cerca este local esplendoroso?
Mar
Montanhas
Areias do deserto
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Apêndice 9: Roteiros de verificação de compreensão de leitura por parte do professor
(a ser respondido pelo aluno de 6º ano em sala de aula)
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Livros paradidáticos do 6º ano
Livro
Roteiro de verificação de compreensão de leitura
A casa do dilúvio
1) Quantos irmãos tem Tilico?
a) 3 irmãos
b) 5 irmãos
c) 4 irmãos

A verdade é de todos

2)
a)
b)
c)

Qual era a profissão do pai de Tilico?
Sapateiro
Padeiro
Pescador

3)
a)
b)
c)

Por quanto tempo durou a chuva sem nenhuma interrupção?
Três dias e três noites
Três dias e duas noites
Cinco dias

4) O que acontece com a casa de Tilico?
a) Virou uma espécie de barco
b) Desabou com a enchente
c) Não aconteceu absolutamente nada
1) Qual era a maior ameaça para os animais da floresta?
a) O Leão
b) O homem
c) Tigre
2) Qual era o nome da floresta?
a) Floresta do Amor
b) Floresta da Paz
c) Floresta Encantada

Eu no espelho

3)
a)
b)
c)

Qual foi a brilhante ideia que os amigos Alce e o raposo tiveram?
Realizar uma grande festa
Realizar uma reunião
Realizar uma grande guerra

4)
a)
b)
c)

Qual foi o verdadeiro plano para tirar o tigre do poder?
Usar a violência
Fazer barulho e assustar o tigre
Chamar outros grandes animais da floresta

1) Como Sara sentia-se no dia a dia?
a) Ela sentia-se a mais feia das meninas
b) Sara sentia-se a mais inteligente
c) Sentia que todos olhavam para ela
2) Na Escola o que acontecia com sara quando Fernando e Frederico passavam?
a) Eles a ridicularizam em público
b) Eles a cumprimentavam com educação
c) Eles ajudavam Sara em tudo
3) Qual foi a punição para João Pedro e Fernando por agredirem um ao outro?
a) Foram suspensos das aulas por uma semana
b) Foram expulsos da escola
c) Tiveram que fazer um trabalho em equipe
4) O que aconteceu com os amigos: Fernando e Frederico no final da história?
a) Mudaram de cidade
b) Foram expulsos da escola
c) Pediram desculpas para a colega Sara
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Chá com bafafá e bolo
de fubá

1) Como interpretar essa frase do narrador retirada do livro: “Marcelo queria virar um
avestruz e enfiar a cabeça no chão”?
a) Marcelo adorava imitar animais
b) Marcelo ficara tímido com a situação em que se encontrava
c) Marcelo estava demonstrava felicidade
2 ) Por que Aninha desejava que seu chá fosse servido no quintal?
a) Porque achava simplório oferecer chá na cozinha
b) Porque queria conversar com Marcelo
c) Porque desejava que sua mãe a visse pela janela
3) Qual foi o presente que Marcelo levou para Aninha e sua mãe?
a) Bolinhos de chuva
b) Bolo de fubá
c) Flores

A história vazia da
garrafa vazia

4) Por que no meio do chá eles tiveram que levar tudo para a cozinha?
a) Porque começou a chover
b) Porque caiu patê em sua camisa
c) Porque seus colegas da escola viram os dois
1) Ao sair a mando de sua mãe, onde Gabriela encontrou seu pai?
a) Encontrou o pai no meio do caminho
b) No bar abraçando uma garrafa vazia
c) Dormindo no bar
2) O que aconteceu quando Gabriela encontrou seu pai?
a) Ela o abraçou
b) Ela dormiu nos braços do pai
c) Ela retirou a garrafa dos braços do pai
3) No sonho em que Gabriela teve, como era seu pai?
A) Ele estava caído no chão
B) Ele ria e ela ouvia o riso do pai
c) Seu pai estava triste

Vulgar, o Viking e a
excursão
escolar
assustadora

4)No final da historia a família volta pra casa:
a) Feliz e esperançosa
b) Com um nó na garganta
c) Vazia de tristeza
1) Qual era a espécie do monstro que Vulgar luta com sua espada?
a) Um jacaré gigante
b) Um enorme dragão
c) Uma serpente marinha
2) Qual era o nome de seu melhor amigo?
a) Knut
b) Viking
c) Harald
3) O que fizeram os amigos Vulgar, Knut e Freya, ao ver que os trolls estavam
aproximando-se?
a) Subiram em árvores
b) Gritaram de medo
c) Correram até a cidade
4) O que o professor Otto foi fazer na Dinamarca?
a) Guerrear
b) Conquistá-la
c) Fugir
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Patacoadas

1) De acordo com o livro, a personagem principal diz que havia um pomar na casa de seus
avós e que não precisavam comprar algumas frutas, pois eles tinham em casa, quais frutas
eram essas:
a) Maças e figos
b) Figos, pêssegos e laranjas
c)
Laranjas
e
pêssegos
2) Como podemos descrever as características físicas da bisavó da personagem principal?
a) Baixinha e de cabelo branco
b) Alta e de cabelo branco
c)
De
vestido
branco
como
a
neve
3) Para as bandeirantes, o que significavam as palavras Salomé e Barnabé?
a) Dois grupos diferentes de escoteiros
b) Dois membros do acampamento
c)
Vaso
sanitário
e

chuveiro

4) Qual foi a tarefa dada à personagem, quando esta ofereceu ajuda a família que morava
em Farmville nos Estados Unidos?
a) Lavar a louça do café
b) Alimentar os porcos
c) Tirar a poeira dos armários
Silêncio de filha

1) Na Historia de Juliana qual objeto que tem o nome “ PSIU”?
a) Seu casaco xadrez
b) O diário
c) Seu silêncio
2) Qual o presente que Juliana e sua mãe Marta deram para Marina como pedido de
desculpas?
a) Um Diário
b) Um Casaco
C) Um bolo com recheio de creme
3) Na historia, a mãe de Juliana dizia que a felicidade era:
a) Uma Colcha de momentos felizes
b) Saber perdoar
c) Sentir a sensação de paz

Pisando na bola

4) Qual a profissão de Juliana quando tornou-se adulta?
a) Escritora
b) Jornalista
c) Poetisa
1) Quais eram os prêmios da competição em que participavam Matheus e Rafaela?
a) Um home theater, e a quitação da anuidade escolar
b) Um vídeo game de última geração e a quitação da anuidade escolar
c)
A
anuidade
escolar
2) De acordo com o livro “Pisando na bola”, qual era a resposta da charada que o avô de
Rodrigo fizera “O que é o que é quanto mais cresce, mais se quer esconder”?
a) A Paisagem
b) A mentira
c)
Uma
competição
3) Diante de uma situação como aquela, como Rodrigo tentou ajudar o amigo Matheus?
a) Pediu para o amigo desistir da competição
b) Pediu para o amigo contar para o professor
c)
Não
fazendo
nada
a
respeito
4) Qual foi o objeto encontrado pelo professor Pedro em seu armário?
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Anel que tu me deste

a) Um chaveiro com o nome de Matheus
b) O caderno de Matheus
c) Um bilhete deixado por Rodrigo
1) Em qual ocasião Letícia ganhou o anel?
a) Em um noivado
b) Em seu aniversário
c) Na sala de aula
2) Porque seu colega de sala “Ceroula” havia mudado de cidade?
A) Seu pai arrumou um emprego melhor em outra cidade
B) Ceroula havia sido expulso da escola
C) Ele estava com vergonha
3) No estojo de Letícia havia a frase “aqui jaz”, qual o seu significado em relação a seu
anel?
a) Seu anel havia sumido
b) Pois o anel havia quebrado
c) Porque ela decidiu não mais usar o anel
4) Afinal quem deu o presente tão amado por Letícia?
a) Sua tia Lila
b) Seu colega Guilherme
c) O garoto Bernardo
1) De acordo com o livro “Lendas indígenas” como foi criado o ser humano?
a) De um pedaço de pau
b) Da Terra
c) Do rio

Lendas indígenas

2) Como o índio Botoque conheceu o fogo?
a) No alto do penhasco
b) Na casa da onça
c) Em sua aldeia
3) No conto “Como os patos aprenderam a nadar”, como o pato e seus amigos aprenderam
a nadar?
a) O amigo Kanassa os ajudou
b) Aprenderam com sua amiga saracura
c) “Foram se movimentando sobre a água. Perceberam que não afundavam e começaram
a gostar”
4) Como Tori e Koddo decidiram que seria a vida do ser humano?
a) O homem terá a pele macia, semelhante a de koddo
b) O homem não teria dor nem preocupações
c) O homem teria uma vida longa assim como a vida de Tori
Alto
baixo
sussurro

num

1) De acordo com a leitura do livro, como nasce a música?
a) No mar de sons conhecidos e desconhecidos, buscamos ordem e harmonia
b) No mar de confusões de sons
c)
No
barulho
infinito
de
tudo
o
que
nos

cerca

2) De acordo com o livro a casa sinfônica situa-se às margens do Lago Michigan, por que
a casa leva esse nome?
a) Por conter apresentações de músicas
b) Por ser construída de forma que o vento passe por suas paredes e produz sons
c)
Por
ser
uma
casa
que
abriga
vários
músicos
3) Qual o animal mais barulhento do planeta?
a) O camarão- de- estalo
b) O golfinho
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c) A baleia-azul
4) As línguas são diferentes umas das outras, de acordo com a leitura do livro, podemos
dizer que existem quantos idiomas no mundo?
a) Aproximadamente quinhentos
b) Mais de setecentos
c) Cerca de sete mil
O mar de Cecília

1) No mar de Cecília, a espuma da maré deixa:
a) Conchas lindíssimas
b) Recados de amor
c) Peixes pequenos
2) Como descrever o real sentimento do mar de Cecília?
a) É alegre
b) É triste
c) É absoluto
3) Onde Cecília teve que ir para poder ver todo o mar?
a) À praia
b) Ao último andar
c) À rua
4) Qual é a palavra que representa o “mar de poesia” que Cecília foi ver?
a) A palavra é amor
b) A palavra é sorte
c) A palavra é vida

Circo faz conta

1) Para quem é dedicada essa obra?
a) Para os artistas de circo e todas as suas famílias
b) Para o povo
c) Para os políticos, os artistas de circo e ao povo
2) De acordo com a leitura do livro, quem denuncia os donos do circo?
a) Os trapezistas
b) Ninguém
c) Os palhaços
3) O que foi preciso para iniciar o circo de faz de conta no meio do quintal?
a) Um lençol, pregadores e varal
b) holofotes picadeiros e acrobatas
c) Chamar os animais

Lua dourada

4) De acordo com o livro, de que é formada a coleção do palhaço?
a) De risos, olhares brilhantes e momentos felizes
b) Figurinhas invisíveis
c) Piruetas
1) Onde que o pai do menino Chico conheceu Ana Silvia?
a) Na floresta
b) Na sala de jogos
c) Na piscina do hotel
2)
a)
b)
c)

Por que o pai de Chico achou que Ana Silvia fosse um menino?
Por usar calça e ter cabelo curto
Por ser brava
Por saber jogar xadrez

3) Como é descrita a Lua Dourada no livro?
a) Lua cheia, enorme e descomunal
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b) Lua crescente, dourada e brilhante
c) Lua mágica e brilhante
4)
a)
b)
c)
Contos de amor dos
cinco continentes

Na frase “A historia é só minha ora”, como podemos interpretá-la?
O garoto apenas enrolara o pai
O garoto não queria contar nada ao pai
Estava satisfeito e não havia nada a contar

1) Quem era conhecido como refúgio de Wahwee?
a) O implacável senhor das profundezas, porém semelhante a um humano
b) Um ser totalmente diferente ao ser humano
c)
Um
lugar
muito
conhecido
da
Tailândia
2) Por que Yennenga, vestia-se e lutava como um homem?
a) Por que seu pai que era Rei havia ordenado
b) Porque Yannenga decidiu desde criança que seria soldado
c) Porque o reino precisava de mais guerreiros
3) Qual o nome da flor que simboliza a religião predominante na Tailândia?
a) Margaridas
b) Flor de Lótus
c) Rosa de Saron
4) O que representam Flor de Salgueiro e Nuvem branca, nessa história?
a) Duas espécies de flores
b) Um casal de andorinhas silvestres
c) Um casal de indígenas da América do norte

A história de João grilo
e dos três irmãos
gigantes

O beija-flor e o
girassol

1)
a)
b)
c)

Quais as características que descrevem o personagem?
Esfomeado e sossegado
Batalhador e valente
Trabalhador e forte

2)
a)
b)
c)

Qual foi o mal-entendido meteu que João Grilo em uma enrascada?
Fez uma placa em que dizia ser guerreiro
Matou mais de quinhentos mosquitos
Dormia sossegado

3)
a)
b)
c)

Qual foi o motivo que fez o Rei ir parar na prisão?
João fez esse pedido a uma fada
Rei era injusto
O povo o colocou lá

4)
a)
b)
c)

O que João grilo teve de usar para derrotar os gigantes?
Uma pedra
Esperteza
Uma espada

1)
a)
b)
c)

O que aconteceu que Dodô perdeu sua casa?
Uma chuva muito forte alagou o ninho
Uma ventania arremessou o ninho para longe
Um incêndio queimou a árvore e o ninho

2)
a)
b)
c)

O que Dodô fez para ajudar Gil Girassol?
Pegou água no rio com o bico
Furou uma mangueira com o bico
Cantou
a
cansanção

3) O Gil Girassol fez para ajudar Dodô?
a) Uma tala em sua asa com galho e cipó

138

da

chuva

b) Procurou o medico dos jardins para curar a asa
c) Mexeu na asa ate que parasse de dor
4) Depois de tanta tristeza e sofrimento o que aconteceu entre Dodô e Gil Girassol?
a) Moraram juntas no ninho de Dodô
b) Ficaram colegas, mas quase não se viam
c) Uma amizade cheia de carinho e amor

Que amores de sons

1)
a)
b)
c)

A mulher pensava em canções feitas de:
Batidas
Barulhinhos
Batuques

2)
a)
b)
c)

O que ajudava o homem a colecionar barulhinhos?
Uma lupa
Um relógio
Um chaveiro

3) Quando o Homem encontrou a mulher como ela estava?
a) Cantando alegremente
b) Chorando tristonha
c) Recitando versinhos
4)Pelo
que
a)
b)
c) Pelo silêncio
A senhora verdade
e a dona história

o

homem

e
a
Pelos
Pelos

mulher

1)
a)
b)
c)

Que decisão a senhora Verdade tomou?
De se aproximar dos homens
De arrumar vários amigos
De fuçar sozinha para sempre

2)
a)
b)
c)

O que as pessoas na praça fizeram com a senhora verdade?
Ignoraram
Pediram para sentar
Expulsaram

3)
a)
b)
c)

Como a senhora verdade sabia quem era a dona História?
Pelo rosto delicado e tamanho
Por suas roupas e maquiagens
Pelo penteado extravagante

se

conhecerem?
sons
cheiros

4) O que fez a dona História com a senhora Verdade?
a) Cobriu com seus tecidos coloridos, penduraram lhe lindos brincos, passou-lhe batom
e um lindo penteado
b) Colocou-lhe algumas roupas rasgadas, e colares e muita maquiagem
c) Falou para voltar a praça como estava e dizer quem era sem vergonha ou medo

Detetive Cecília e a
águia de bronze

1)
a)
b)
c)

Qual era o nome da amiga de Cecília?
Maria
Mariela
Mariana

2) O que tinha de estranho na agenda do sindico?
a) Estava cheia de compromissos
b) Não havia nada escrito
c) Continha muitas anotações
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3) No capitulo “8. MAL-ENTENDIDOCOISA NENHUMA!” a estátua teria sumido
apenas para?
a) Uma limpeza
b) Roubada para sempre
c) Não tinha saído do lugar

Viva a liberdade

A
cidade
que
mudou de nome

4)
a)
b)
c)
1)
a)
b)
c)

O que aconteceu com Lopes?
Foi preso
Fugiu para longe
Continuou em seu lugar
Qual era a maior ameaça para os animais da floresta?
O Leão
O homem
O Tigre

2)
a)
b)
c)

Qual era o nome da floresta?
Floresta do Amor
Floresta da Paz
Floresta encantada

3)
a)
b)
c)

Qual foi a brilhante ideia que os amigos Alce e o raposo tiveram?
Realizar uma grande festa
Realizar uma reunião
Realizar uma grande guerra

4) Qual foi o verdadeiro plano para tirar o tigre do poder?
a) Usar a violência
b) Fazer barulho e assustar o Tigre
c) Chamar outros grandes animais da floresta
1) Por que você acha que a cidade de Trovoada tinha esse nome?
a) Porque ninguém era feliz e não tinha amigos
b) Porque a cidade tinha muitos trovões
c) Porque era uma cidade muito feia e não fazia sol
2) Conhecendo as características da Luísa, associe às suas ações:
a) Quando ficava de cara feia, começava a ventar
b) Quando estava contente, o sol aparecia
c) Quando chorava começava a chover sem parar
3) Conhecendo as características do Felipe, associe às suas ações:
a) Quando chorava começava a chover sem parar
b) Quando ficava de cara feia, começava a ventar
c) Quando fica bravo o céu escurece como se fosse noite
4) O que significa a palavra “Estresse”?
a) Agitação, nervoso ou conjunto de reações
b) Sem paciência, dores na cabeça
c) Alegria constante e agitação

Do outro lado do
muro

1)
a)
b)
c)

O que Ricardo trouxe ao ver que o amigo gostava tanto de avião?
Um jato
Um aeromodelo
Uma aeronave

2)
a)
b)
c)

O que é um Brevê?
Tipo carta de motorista para pilotos
Tipo documento de carro mais de avião
Equipamentos para voar
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O Pequeno Príncipe

3)
a)
b)
c)

O que o pássaro representa?
O sonho do piloto
A vontade de voar
A liberdade

4)
a)
b)
c)

O que Ricardo achou da casa de Chico?
Pequena
Espaçosa
Grandona

1) Qual o nome do asteróide que trazia O Pequeno Príncipe?
a) 325
b) B612
c) B325
2) O que existia no Planeta do Pequeno Príncipe, que não existia em nenhum outro
lugar?
a) Um cogumelo
b) Uma árvore rara
c) Uma única flor
3)
a)
b)
c)

Qual foi o sétimo Planeta que o Pequeno Príncipe visitou?
Mercúrio
O Sol
A Terra

4)

O que aconteceu no seu Planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor...Logo
penso...
a) Sim, O Pequeno Príncipe se distraiu, deixou a redoma aberta.
b) O carneiro saiu sem ruído, durante a noite e atacou.
c) Aí está um grande mistério
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