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Origem da leitura em voz alta.

“(...) a palavra silenciosa na página era considerada imóvel e morta,

enquanto que a palavra dita em voz alta tinha asas e podia voar.”







A leitura silenciosa surge no século IX

quando algumas ordenações começaram

a exigir o silêncio durante o trabalho no

“scriptorium”.



Origem dos concursos

e festivais de leitura

em voz alta:

- A leitura coletiva em voz alta;

 - Saraus, reuniões e cultos;

 - Concursos e festivais de leitura em

voz alta na escola.



Pintura de um sarau no século XIX.



Sarau realizado em 2017, Belo Horizonte.



Os benefícios da leitura em voz alta



Conhecer a língua – Ao realizar a leitura em voz alta, estamos

proporcionando a nós mesmos o conhecimento da nossa própria língua.

Aprendizado da leitura – A prática da leitura em voz alta, no ensino

primário, tem um papel muito importante no aprendizado.

Aproximação ao universo da leitura – Quem tem o contato com a leitura

em voz alta acessa um mundo de possibilidades, pois ao escutar uma

história, a imaginação pode se fazer presente nos espectadores. 



Ajuda na concentração – A leitura em voz alta colabora para que o leitor

fique mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. 

Autoconfiança e expressão – Ajuda na autoconfiança e no próprio

conceito, já que a pessoa poderá se identificar com as personagens

quando se interpretam os diálogos. 

Melhora a função respiratória – Para que seja um bom leitor ou orador, é

necessário que se saiba administrar a respiração. 



Como os concursos funcionam?
 





Aplicando a leitura em

voz alta em sala de aula:

- A importância da leitura em sala de aula;

- Por que e como fazer?

- Métodos  de ensino da leitura;

- Aplicativos e redes sociais a favor da leitura.



A Aplicação da leitura e da escrita na

construção do saber

Ler textos adequados a sua idade de forma autônoma;

Estabelecer inferências;

Que tenham preferências pela leitura;

Exprimir opiniões;

Que aprendam progressivamente a utilizar a leitura com fins de

informação e aprendizagem.

São objetivos prioritários da Educação Fundamental a leitura e a

escrita e espera-se que ao final desta etapa, os alunos possam:



Baseia-se na tradição oral para a transmissão de vivências e saberes culturais

de uma comunidade. O mestre griô é reconhecido por, coletivamente,

transmitir ensinamentos de geração em geração, com uma identidade própria

de um povo, e inclusive com uma potência expressiva pedagógica em tais

ensinamentos. ;Quando dizem que você é um griô, significa que você se

comprometeu a guardar as histórias, a guardar uma genealogia, e viver como

um registro vivo, com instrumentos, elementos e rituais de iniciação.

O griô:



Como tornar a

experiência de

leitura mais rica?

Tenha

disponibilidade.

Entregue-se 

à história.

Cuidado com

interrupções.

Explore novos

formatos.


