
 

No dia 1º de fevereiro de 2019 comemoraremos o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, 
um evento criado para celebrar essa prática simples que pode trazer tantos benefícios! 
Vamos unir os falantes da Língua Portuguesa nas celebrações deste dia? Quantas 
pessoas nós conseguiremos envolver na semana de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 
2019? 

Como participar? 

Leitura em Família: 

Que tal convidar sua família para dar uma pausa nas atividades e correria e desfrutar 
de um momento juntos, sem celulares, apenas com a imaginação e boas conversas? 

 Escolha uma história interessante 
 Marque um dia e horário para que todos possam se preparar para o momento 
 Prepare o local 
 Leia a história ou livro com bastante expressividade 
 Conversem sobre qual parte mais gostaram, o que pensaram sobre as atitudes 

das personagens e o que fariam se estivessem no lugar delas 

Leitura em grupos pequenos:  

Já pensou como seria bom reunir seus amigos para algo bem diferente: compartilhar 
leituras em voz alta? 

 Marque um dia e horário 
 Convide os amigos a trazerem um texto ou 

livro que gostam e poderiam compartilhar 
com os demais 

 Prepare o local (quem sabe até algum 
lanchinho para depois da leitura?) ou 
escolham um local como um café ou 
parque 

 No dia, peça a cada participante que leia 
seu texto e comente por que o escolheu 

 Aproveitem para conversar sobre a 
história ou texto e o que pensaram enquanto ouviam 

Poste sua foto com a hashtag 
#DiaMundialDaLeituraEmVozAlta 



Leitura na biblioteca, escola ou organizações: 

Que voluntariar-se para ler para um grupo de pessoas em 
alguma biblioteca, escola, asilo ou ONG's próximas? 

 Converse com os responsáveis e apresente sua 
ideia de um momento de leitura em voz alta 

 Marque o dia e horário 
 Escolha um lugar apropriado, silencioso e com 

poucas distrações 
 Escolha uma história interessante e que seja 

adequada para a idade dos participantes 
 Receba todos os participantes com alegria e deixe 

que tomem seus lugares 
 Leia a história com entusiasmo e expressividade 
 Converse sobre o que eles mais gostaram e o que 

pensaram sobre as personagens 
 Registre sua participação no nosso desafio :) 

Leitura de escritos autorais: 

Em família, no trabalho, ou com seu grupo de amigos, que 
tal marcar um evento para leitura das histórias ou 
reflexões escritas por cada um? 

 Convide as pessoas que você sabe que gostam de 
escrever 

 Peça que escolham um dos seus textos para compartilhar com os demais 
 Marquem um dia, horário e local 
 Peça que cada um leia suas produções para os demais 
 Procure criar um clima de apreciação mútua e incentivo 
 Conversem sobre os autores e livros que mais inspiram cada um 
 Registrem sua participação em nosso desafio :) 

 

Para registrar sua participação ou ver como participar da Maratona de Leitura dos Clássicos, 
visite: http://educarcomsapiencia.com/dia-mundial-da-leitura-em-voa-alta 

 

 

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DA  
LEITURA EM VOZ ALTA: 

 

- Proporciona momentos de 
interação real e 
fortalecimento dos vínculos 

- Possibilita a ampliação do 
vocabulário 

- Trabalha a habilidade de 
atenção e concentração 

- Enriquece a imaginação (as 
boas histórias proporcionam a 
base da imaginação moral que 
precisamos) 

- Desenvolve a habilidade de 
comunicar-se em público 

- Permite o aprimoramento do 
raciocínio lógico e 
argumentação. 


