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RODA DE BIBLIOTECA 
Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1 

 
 

       Uma importante atividade no projeto de formação de leitores – e na prática de alfabetização – 

acontece semanalmente na sala de leitura. Este é um espaço cuidadosamente preparado para acomodar 

boas rodas de histórias e de apreciação das leituras realizadas, com cantos em que as crianças, em 

pequenos grupos, partilham livros preferidos, comentam sobre enredos e personagens e têm livre acesso 

ao acervo selecionado para leitores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. 

 

       Ali as crianças vivenciam os diferentes procedimentos de um leitor: escolhem um livro, comentam 

suas leituras, compartilham impressões e gostos, recomendam livros para os colegas (da própria turma e 

de outras), ouvem histórias, escolhem uma obra para empréstimo. 

 

No dia dessa atividade, depois de finalizada a roda de leitura, escolhem um livro para levar para casa e 

compartilhar com seus familiares. Esse material fica sob os cuidados da criança e deve ser devolvido na 

semana seguinte. 

 

Dia de roda na biblioteca e troca de livro: 

1º ano A: quinta-feira 

1º ano B: terça-feira 

 

      Das famílias, esperamos que valorizem esse momento, mostrando à criança apreço pela leitura como 

forma de entretenimento, de prazer, de construção de saberes sobre o mundo imaginário ou real. 

       É muito importante também orientá-las sobre como e por que zelar pelos livros emprestados da 

biblioteca, destacando a importância da devolução do livro no dia combinado. A fim de dar à criança o 

papel de responsável pelos afazeres escolares, estará sinalizado na agenda, conforme o combinado em 

cada grupo, o dia da devolução/troca do livro. A criança só poderá realizar outro empréstimo se não houver 

nenhuma pendência em seu nome. 

         Listamos algumas sugestões para favorecer a participação ativa da família nesse processo de formação 

de leitores: 

 

 Converse com seu filho ou sua filha sobre o livro escolhido; pergunte-lhe como e por que o escolheu, 

o que já conhece do mesmo autor ou da mesma autora, quais personagens são seus preferidos, o 

que um título ou toda a capa de um livro pode sugerir mesmo antes de conhecermos o enredo etc.; 

 

 As crianças são sempre convidadas a falar sobre os livros escolhidos na biblioteca, para que possam 

elaborar e expressar suas impressões e experiências de leitura. Então, ler com elas, ler para elas 

ou incentivá-las a ler por elas mesmas o livro levado para casa é um sinal de valorização da prática 

de leitura e uma forma de garantir a elas uma boa participação na próxima roda de leitura na 

biblioteca; 



 

 Se a criança levou um livro muito grande e não foi possível lê-lo em uma semana, é possível fazer 

a renovação do empréstimo. Oriente-a nesse sentido; 

 

 Frequentem Clubes de Leitores (mesmo os virtuais), que são espaços de promoção de leitura e 

contação de histórias para crianças e fazem muitas indicações de boas leituras; incluam livrarias 

nos roteiros dos passeios simples e prazerosos. 

      Convidamos pais, mães e todos os familiares a juntarem-se à escola nesta tarefa de formar leitores 

literários que, para além do uso instrumental da leitura, encontrem nessa prática uma possibilidade de 

exploração do mundo, de contato com o desconhecido, de significação e ressignificação de sua existência; 

leitores que, quando distantes da literatura, sintam uma saudadezinha, uma falta a ser preenchida por 

mais e mais e mais histórias. 

 

Desejamos a todos um final de semana em companhia de ótimas leituras! 
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Coord. de Educação Infantil e 1º Ano F1 
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