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A leitura, como sabemos, não é só um meio de adquirir
informação; ela ajuda a desenvolver o espírito crítico e

a sensibilidade, além de nos tornar capazes de
considerar diferentes perspectivas de mundo.

 

Listamos algumas estratégias para ajudar você,
querida (o) estudante, a lidar com as tarefas de leitura
dentro de cada disciplina. 



LER COM ATENÇÃO1.

NÃO BASTA S IMPLESMENTE PASSAR OS OLHOS POR UM
TEXTO PARA COMPREENDÊ-LO E  APRENDER ALGUMA COISA
A PARTIR  DESSA LE ITURA.  

Para compreender melhor um texto é importante ler com calma cada parágrafo.

Reler é fundamental para compreender melhor e
também para assimilar melhor o que foi
apresentado. 



2. SINTETIZAR AS IDEIAS PRINCIPAIS

 
Procure identificar os elementos mais importantes do texto.

Se for um texto narrativo, por exemplo, busque palavras ou
expressões que reforcem características e qualidades das
personagens, do lugar descrito.

Se for um texto opinativo, é importante reconhecer as
palavras que ajudam na apresentação do objetivo, do ponto
de vista.



Utilize marcadores de texto para destacar algumas partes do
conteúdo ou sublinhe esses trechos. 

 
Fazer um resumo com as suas próprias palavras,
além de facilitar a compreensão do texto, exercita

as suas habilidades de objetividade e síntese. 
 

Você também pode fazer um pequeno resumo para cada parte do
texto lido.



Uma outra boa estratégia é elaborar questões sobre o texto. 

Para cada parte importante do texto, escreva
uma pergunta que, quando respondida,
resuma o que foi dito ou explicado. 

Dessa forma, cada vez que você ler a
pergunta se lembrará mais facilmente do
conteúdo abordado.



3.    LER ALÉM DO QUE ESTÁ ESCRITO

É importante ler as
entrelinhas. 

A leitura deve ir além das
palavras escritas no texto, deve
ser pautada nas inferências que

realizamos.



Fazer conexões com conhecimentos prévios que você tem, seja
sobre o próprio assunto do texto ou sobre temas relacionados,
auxilia muito a compreensão do conteúdo que está sendo lido. 



4. LER EM VOZ ALTA

Ler em voz alta potencializa a assimilação e memorização do conteúdo do texto, uma
vez que ativa tanto a visão como a audição

Além disso, a concentração geralmente é mais
intensa quando se lê em voz alta. 

Algumas pessoas, no entanto, preferem ler em silêncio.
Portanto, faça o teste e veja o que você prefere.



5. DIVERSIFICAR TIPOS DE TEXTOS

Outra estratégia importante é variar o tipo de texto que se lê,
uma vez que a abordagem de cada um é diferente bem como
seus objetivos. 

Isso ampliará ainda mais seu repertório e sua
compreensão sobre o assunto estudado.



Boas leituras!!!


