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•Para leres tens de conhecer as letras. 
•Quantas letras tem o nosso alfabeto? 
•Não sabes o que é o alfabeto? 
•O alfabeto completo da língua portuguesa 
é composto por 26 letras, divididas em 
vogais e consoantes. As diversas letras do 
abecedário podem ser escritas de forma 
minúscula ou maiúscula.



No alfabeto tens: as vogais

A, E, I, O, U
E as consoantes 

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, W, X, Y, Z.

Juntando as vogais com as consoantes consegues 
construir todas as palavras que quiseres. 



Podes começar por pensar no 
nome dos teus colegas de sala e 
fazer um jogo: 

Quantos nomes começam pela 
palavra A? E pela letra B?...



Se achas que é muito fácil, podes 
tornar este exercício “mais 
complicado”. 

Junta os amigos para jogarem 
contigo…



Ler desperta para diferentes habilidades: 

•Linguagem; 
•Maior vocabulário;
•Criatividade;
•Descoberta do mundo 
imaginário…



Como é que consigo exercitar a memória?

Ao leres cada mais, cada vez 
palavras mais complexas, dás 
menos erros. 
Pensas na palavra e ela 
“aparece-te” na tua memória e 
assim é exercitada 



De que forma enriquece o meu vocabulário?

•O facto de estares em contacto 
com novas palavras a todo o 
momento, o teu cérebro vai 
registando-as;
•Ao alargares o teu vocabulário 
(souberes mais e novas palavras), 
melhoras a forma como comunicas. 
•Consequentemente exprimes 
melhor as ideias. 



Desenvolves o pensamento crítico:

Imagina que consegues desvendar 
o mistério da história que estás a 
ler, antes do escritor a dizer aos 
leitores. Traçaste o fim da história. 
Só quer dizer que tens um 
pensamento ágil e criativo. 

P A R A B É N S



Reduz o stress:

Tu não tens stress mas, algumas vezes 
estás com alguma preocupação, porque 
algo que não dominas vai acontecer. 
Por exemplo: uma ficha na escola, a avó 
que vai ser operada…

Se fores buscar o livro que gostas, desvias 
o foco do “teu problema” para a história… 
assim, abstrais-te do que te aborrece, 
ficando a pensar na realidade de forma 
mais positiva. 



Bibliotecas

•Biblion + Theca
•Biblion = livro
•Theca = depósito

Portanto, biblioteca é 
um local onde se 
guardam livros, revistas, 
jornais…
Já foste a alguma 
biblioteca? 



A pessoa que está na Biblioteca chama-se 
BIBLIOTECÁRIO.
Na verdade os livros estão organizados por temas e 
subtemas.
Por exemplo: livros infantis de animais

livros juvenis de ação



Na tua escola há biblioteca?

A maior parte das escolas tem 
biblioteca.
Agora há novas regras para 
frequentar uma biblioteca, devido 
ao COVID-19. 
Há professores que optam por ter 
um cantinho da leitura na sala.





Livro



Síntese

-Vogais e consoantes;
-Alfabeto;
-Juntando letras, fazes palavras;
-Ideias para jogares com as letras;
-Objetivos da leitura: 

desenvolver a linguagem, o vocabulário,
a criatividade e o imaginário;

- Bibliotecas;
- Cantinho da Leitura;
- Constituintes do livro.


