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RÚBRICA
‘Lagoa a Ler’
Este mês o livro
recomendado é …

situações, atitudes e emoções.
Deste modo, este mês recomendamos a exploração
de uma história, que está acessível a todos e que tem um
tema bastante atual, que mudou os nossos dias e as rotinas das crianças.
Tudo a postos?

D.R.

Título: A minha avó tem coronavírus!
Editor: Ideias com História
Recomendado para crianças e jovens
Livro em PDF através do link: https://bit.ly/3dgsHnk
Porquê este livro?
Tendo em conta a situação atual que vivenciamos (COVID-19), considerou-se importante este livro pois pretende explicar a crianças e jovens como podem lidar com
a pandemia, adaptar-se a novas rotinas e situações inesperadas.

Ao ler um livro com uma criança, uma das coisas mais
importantes a fazer é incentivar a compreensão da história, a compreender para além das palavras que aparecem
nas páginas. A criança precisa de ser capaz de entender o
significado daquilo que não está especificamente escrito,
ou seja, é importante que ela consiga “ler nas entrelinhas"
para realmente entender o que está a acontecer e porquê.
O facto da criança se identificar com a história proporciona uma melhor compreensão da mesma e ainda permite
que transponha para a sua realidade refletindo acerca de

Resumo:
Esta história, é contada pelo António, um menino que
descobre que a sua avó está infetada pelo coronavírus,
depois de ter voltado de uma viagem.
Como será que o António e a família vão lidar com a
situação? Como se sentirá a sua avó? O que poderá fazer
o António e os seus pais para apoiarem a avó e em simultâneo manterem-se protegidos do COVID-19?
Um livro gratuito em PDF, direcionado para crianças e
jovens, que pretende ajudá-los a lidarem com uma situação nova e inesperada, que obriga a novas rotinas diárias.

Temas a abordar:
• Emoções
• Empatia
• Importância da Prevenção
• Estratégias para lidar com uma situação inesperada
Depois da leitura…
• Realize perguntas de compreensão (Quais as personagens? O que aconteceu? Como se sentiu?)
• Peça à criança que conte a história por palavras
suas recorrendo às imagens
• Perceba se a criança se identifica com a história
• Ordene os vários acontecimentos com a criança
• Selecione algumas palavras da história, diga o
nome e peça à criança que as repita, para trabalhar a
memória auditiva.
Este livro merece: (Peça para pintar o número de estrelas que considera que esta história merece. A classificação irá ajudar a perceber qual o tipo de leitura que
agrada mais à criança)

1 estrela – não gostei nada; 2 estrelas – não gostei;
3 estrelas – gostei mais ou menos; 4 estrelas – gostei;
5 estrelas - adorei
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