
QUADRO DE REFERÊNCIA DE LEITURA - INFANTIL I 
Expectativas de aprendizagem SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 Identificar o seu nome entre os cartões de chamada. 

 

 Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor. 

 

  Escolher os livros para ler e apreciar. 

 

 Reproduzir o comportamento de leitor. 

 Brincadeiras com os cartões de chamada. 

 

  Escuta de histórias, contos infantis e textos variados. 

 

 Projeto “Leva e Traz”. 

 

  Leitura da rotina na lousa. 

 Participação no canto de leitura e manuseio de livros. 

 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE LEITURA - INFANTIL II 
Expectativas de aprendizagem SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 Identificar os nomes de alguns colegas. 

 

 Ler determinada palavra em uma lista elaborada e memorizada 

(informado pelo professor do que é a lista). 

 

 

 

 Ler textos memorizados ajustando o falado ao escrito, com ajuda do 

professor.  

 

  Leitura dos nomes dos cartões de chamada. 

 

 Leitura de palavras (com escritas bem contrastantes) da lista de 

brinquedos, animais ou outras.  

 Leitura da rotina na lousa. 

 

 

  Leitura de textos que já tem de memória (músicas, parlendas, 

quadrinhas, etc). 

 

 



 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE LEITURA - INFANTIL III 
Expectativas de aprendizagem Situações didáticas 

 Identificar os nomes dos colegas. 

 

 

 Ler determinada palavra em uma lista  (informado pelo professor do 

que é a lista). 

 

 

 Ler textos memorizados ajustando o falado ao escrito. 

 

 Localizar onde está escrita a palavra solicitada pelo professor. 

 Ler  títulos de história. 

 

 

 Recomendar  livros de história. 

  Leitura dos nomes dos cartões de chamada/bingo de nomes dos 

colegas. 

 

 Leitura da rotina na lousa. 

 Leitura de palavras, que tenham inicial e/ou  final semelhantes,  de 

uma lista de brinquedos, animais ou outras.  

 

  Leitura de textos que já tem de memória (sequência de parlendas). 

 

 Leitura de textos da Pasta de Leitura 

 Jogos de Leitura (atividade impressa ou na lousa) onde o professor diz 

qual é a palavra  e a criança localiza onde está escrito. 

 

 Projeto “Leva e traz” 

 

 

 

 

 

 

 


