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TCHARAMM!! Tu piscou e noixx voltamos! Hahah

Hoje nós vamos concluir nosso estudo sobre as estratégias de leitura, mas antes 

vamos dar uma relembrada

 
 

Bom, na semana passada nós falamos sobre a leitura, falamos sobre sua importância e 

partimos rumo ao nosso tema central, que são 

estratégias são ferramentas que usamos na nossa interação, construção, experiência e manuseio 

de leitor para com o texto, para que possamos entendê

o mais coerente possível.  

Pois bem, essa experiência de linguagem e leitura não é ‘’cada um por si’’, ou seja, não é 

solitária, ela é ativa, interativa e gradativamente construtiva, e acontece no interior de cada um e 

o resultado disso são as habilidades mentais que se desenvolvem e nos dão um desempenho 

leitor efetivo. 

Continuando… você lembra que na aula passada nós também falamos sobre as 

classificações das estratégias? 

 

Parte II  

 

TCHARAMM!! Tu piscou e noixx voltamos! Hahaha.  

Hoje nós vamos concluir nosso estudo sobre as estratégias de leitura, mas antes 

relembrada?!  

Bom, na semana passada nós falamos sobre a leitura, falamos sobre sua importância e 

sso tema central, que são as estratégias de leitura. Como observamos, as 

são ferramentas que usamos na nossa interação, construção, experiência e manuseio 

de leitor para com o texto, para que possamos entendê-lo e interpretá-lo da mel

Pois bem, essa experiência de linguagem e leitura não é ‘’cada um por si’’, ou seja, não é 

solitária, ela é ativa, interativa e gradativamente construtiva, e acontece no interior de cada um e 

o as habilidades mentais que se desenvolvem e nos dão um desempenho 

Continuando… você lembra que na aula passada nós também falamos sobre as 

? Classificamos em: 

 

 

Hoje nós vamos concluir nosso estudo sobre as estratégias de leitura, mas antes 

Bom, na semana passada nós falamos sobre a leitura, falamos sobre sua importância e 

gias de leitura. Como observamos, as 

são ferramentas que usamos na nossa interação, construção, experiência e manuseio 

lo da melhor forma, sendo 

Pois bem, essa experiência de linguagem e leitura não é ‘’cada um por si’’, ou seja, não é 

solitária, ela é ativa, interativa e gradativamente construtiva, e acontece no interior de cada um e 

o as habilidades mentais que se desenvolvem e nos dão um desempenho 

Continuando… você lembra que na aula passada nós também falamos sobre as 



 

 

 
 
 

Cognitivas 

 
 

Metacognitivas

 

*Não se esqueça delas, pois elas são as abordagens que envolvem todo o processo estratégico do 

texto. * 

Refrescou a memória lindeza?!

 
Agora, vamos ver mais alguns exemplos de estratégias de leitura para você arrasar na leitura. 

Partiu viajar em tópicos?!  

➢ Antecipação: São predições que o leitor faz sobre o texto que está lendo, possibilitando

lhe a antecipação do conteúdo, predizendo o que virá no texto, mantendo a atenção no 

objetivo inicial e principal.

 

Operações inconscientes do(a) leitor(a), ou seja, ações que 

ele(a) realiza para atingir algum objetivo de leitura sem 

estar ciente dele. 

Aqui as coisas são apoiadas no conhecimento das regras 

gramaticais e de vocabulário. 

 

Metacognitivas 

Processos realizados com algum objetivo em 

qual o(a) leitor(a) tem controle consciente. Aqui o processo 

envolve a habilidade de monitorar a própria compreensão e 

a habilidade de tomar as medidas adequadas para chegar à 

ideia principal do texto. 

Definir o objetivo de uma determinada l

os segmentos mais e menos importantes de um texto, como 

exemplo, ver o que é mais importante, ver se 

sendo alcançado, ver as falhas na compreensão e corrigi

etc. 

Não se esqueça delas, pois elas são as abordagens que envolvem todo o processo estratégico do 

?!  

Agora, vamos ver mais alguns exemplos de estratégias de leitura para você arrasar na leitura. 

São predições que o leitor faz sobre o texto que está lendo, possibilitando

lhe a antecipação do conteúdo, predizendo o que virá no texto, mantendo a atenção no 

objetivo inicial e principal.  

 

leitor(a), ou seja, ações que 

ele(a) realiza para atingir algum objetivo de leitura sem 

Aqui as coisas são apoiadas no conhecimento das regras 

Processos realizados com algum objetivo em mente, sobre o 

qual o(a) leitor(a) tem controle consciente. Aqui o processo 

envolve a habilidade de monitorar a própria compreensão e 

a habilidade de tomar as medidas adequadas para chegar à 

Definir o objetivo de uma determinada leitura; - Identificar 

os segmentos mais e menos importantes de um texto, como 

exemplo, ver o que é mais importante, ver se o objetivo está 

as falhas na compreensão e corrigi-las, 

Não se esqueça delas, pois elas são as abordagens que envolvem todo o processo estratégico do 

Agora, vamos ver mais alguns exemplos de estratégias de leitura para você arrasar na leitura. 

São predições que o leitor faz sobre o texto que está lendo, possibilitando-

lhe a antecipação do conteúdo, predizendo o que virá no texto, mantendo a atenção no 



 

 

 

➢ Inferência: o leitor complementa

conhecimento próprio e linguístico e aos esquemas que já possui, ou seja, pelo seu 

raciocínio ele deduz. Entretanto, cuidado

informações podem estar explícitas quanto 

 

➢ Verificação: é a confirmação ou não das antecipações e das inferências antes realizada

verificação se constrói no texto 

 

➢ Associação e comparação:

ter que buscar os nossos conhecimentos e ativá

acontecer o tempo todo.

 

➢ Reavaliação de Hipóteses:

pensado, é necessário que depois da leitura n

reformuladas, para confirmação ou não.

 

➢ Controle de velocidade:

ter controle sobre ela, e o leitor se 

compreensão, seja mais rápido ou mais devagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos fazer um link importante, antes de prosseguir no conteúdo?!

Sabemos que alguns de vocês vão 

entretanto, também vã

logo, terão que fazer os exercícios, correto? 

É possível fazer uma associação com as estratégias de leitura em Língua Inglesa. 

No inglês se usa o Scanning

possam auxiliar na resposta. Já 

etc. Querendo ou não, você também faz isso em Língua Espanhola.

o leitor complementa a informação dada pelo texto, recorrendo ao seu 

conhecimento próprio e linguístico e aos esquemas que já possui, ou seja, pelo seu 

raciocínio ele deduz. Entretanto, cuidado na hora de interpretar o texto, 

informações podem estar explícitas quanto implícitas. 

é a confirmação ou não das antecipações e das inferências antes realizada

verificação se constrói no texto de modo automático durante a leitura.

Associação e comparação: como já falamos a leitura não é sozinha, para associar 

ter que buscar os nossos conhecimentos e ativá-los para fazer as comparações, e isso vai 

acontecer o tempo todo. 

Reavaliação de Hipóteses: essa estratégia serve para confirmar ou rejeitar o que já se foi 

pensado, é necessário que depois da leitura nossas hipóteses sejam reavaliadas e 

reformuladas, para confirmação ou não. 

Controle de velocidade: quando se atinge uma autonomia maior na leitura, se aprende a 

ter controle sobre ela, e o leitor se adéqua a velocidade que maior lhe convém para sua 

compreensão, seja mais rápido ou mais devagar.  

Vamos fazer um link importante, antes de prosseguir no conteúdo?!

Sabemos que alguns de vocês vão fazer a prova de Língua Inglesa

entretanto, também vão participar das aulas de Língua Espanhola, por gostar da língua, 

logo, terão que fazer os exercícios, correto?  

É possível fazer uma associação com as estratégias de leitura em Língua Inglesa. 

Scanning para fazer uma leitura detalhada, buscando detalhes que 

possam auxiliar na resposta. Já no Skimming você se atenta ao título, falsos cognatos e 

. Querendo ou não, você também faz isso em Língua Espanhola.

Viu como as coisas conversam? 

 

a informação dada pelo texto, recorrendo ao seu 

conhecimento próprio e linguístico e aos esquemas que já possui, ou seja, pelo seu 

na hora de interpretar o texto, pois as 

é a confirmação ou não das antecipações e das inferências antes realizadas, a 

de modo automático durante a leitura. 

como já falamos a leitura não é sozinha, para associar vamos 

los para fazer as comparações, e isso vai 

essa estratégia serve para confirmar ou rejeitar o que já se foi 

ossas hipóteses sejam reavaliadas e 

quando se atinge uma autonomia maior na leitura, se aprende a 

a velocidade que maior lhe convém para sua 

Vamos fazer um link importante, antes de prosseguir no conteúdo?! 

fazer a prova de Língua Inglesa no ENEM, 

o participar das aulas de Língua Espanhola, por gostar da língua, 

É possível fazer uma associação com as estratégias de leitura em Língua Inglesa. 

, buscando detalhes que 

a ao título, falsos cognatos e 

. Querendo ou não, você também faz isso em Língua Espanhola. 



 

 

Agora que vimos uns termos mais 

vamos a algumas dicas de experiências dos nossos profxs, para quando você se deparar com um 

texto: 

A. Leia de forma geral  

B.  Leia novamente de forma específica 

C.  Releia-o novamente  

D.  Ative o seu conhecimento interno 

E.  Pense no contexto  

F.  Deduza  

G.  Ache palavras-chave  

H.  Visualize  

I. Avalie seu próprio entendimento 

J.  Questione o texto  

K.  Faça pausas  

L.  Faça paráfrases  

M.  Veja sua velocidade  

N.  De atenção às maiores informações do texto 

O.  Leia as questões e volte ao texto de forma direcionada 

P.  Cuidado com palavras que generalizam 

Q.  MARQUE A ALTERNATIVA E ARRASE!!

 

ns termos mais ‘’técnicos’’ por assim dizer, sobre as estratégias de leitura, 

vamos a algumas dicas de experiências dos nossos profxs, para quando você se deparar com um 

Leia novamente de forma específica  

 

Ative o seu conhecimento interno  

 

Avalie seu próprio entendimento  

 

De atenção às maiores informações do texto  

Leia as questões e volte ao texto de forma direcionada  

Cuidado com palavras que generalizam  

MARQUE A ALTERNATIVA E ARRASE!! 

 

 

assim dizer, sobre as estratégias de leitura, 

vamos a algumas dicas de experiências dos nossos profxs, para quando você se deparar com um 



 

 

           

 

 

A gente sabe que a aula de hoje está um pouco 

colocar em prática o que aprendemos?!

  

 

 

 

 

 

 

 

Resolvemos trazer um 

Vamos desenvolver a questão e apontar cada 

chegássemos ao resultado correto. Dessa forma, vocês vão ser como as estratégias funcionam 

quando resolvemos qualquer questão referente a texto (seja ele escrito ou não) no ENEM. Vocês 

podem até ter pensado ao longo da aula que “nunca utilizaram essas estratégias” e sim, nós 

podemos garantir que pelo menos uma delas vocês utilizaram alguma vez na vida (eu arrisc

dizer que em MUITAS vezes na vida, kkkk!!! O tempo todo.) A leitura está aqui, não lemos só 

textos, lemos a VIDA.  

 

 

 

 

 

 

Vocês devem estar pensando “

Calma fera, já vai terminar. Fica de boas aí!!!

           Pensou que tinha acabado, né?! 

HAHAHAH, só que não. 

A gente sabe que a aula de hoje está um pouco “pesadinha”, para suavizar isso, que tal 

colocar em prática o que aprendemos?! 

Resolvemos trazer um exemplo, referente a uma questão do ENEM do ano de 

Vamos desenvolver a questão e apontar cada estratégia que foi utilizada na leitura dela, para que 

chegássemos ao resultado correto. Dessa forma, vocês vão ser como as estratégias funcionam 

qualquer questão referente a texto (seja ele escrito ou não) no ENEM. Vocês 

podem até ter pensado ao longo da aula que “nunca utilizaram essas estratégias” e sim, nós 

podemos garantir que pelo menos uma delas vocês utilizaram alguma vez na vida (eu arrisc

dizer que em MUITAS vezes na vida, kkkk!!! O tempo todo.) A leitura está aqui, não lemos só 

 

 

Vocês devem estar pensando “ba, mas isso não vai terminar nunca

Calma fera, já vai terminar. Fica de boas aí!!!

 

 

“pesadinha”, para suavizar isso, que tal 

, referente a uma questão do ENEM do ano de 2015. 

que foi utilizada na leitura dela, para que 

chegássemos ao resultado correto. Dessa forma, vocês vão ser como as estratégias funcionam 

qualquer questão referente a texto (seja ele escrito ou não) no ENEM. Vocês 

podem até ter pensado ao longo da aula que “nunca utilizaram essas estratégias” e sim, nós 

podemos garantir que pelo menos uma delas vocês utilizaram alguma vez na vida (eu arrisco 

dizer que em MUITAS vezes na vida, kkkk!!! O tempo todo.) A leitura está aqui, não lemos só 

mas isso não vai terminar nunca?”. 

Calma fera, já vai terminar. Fica de boas aí!!! 



 

 

Exemplo: 

 

Bora pra resolução da questão?!

 

 

  

 

 

 

 

Em primeiro lugar nos 

poderia vir com o texto que está na nossa frente. O 

encontrar algo sobre 

estratégia, acho que f

Depois nós fizemos uma 

o tema. O que podemos inferir sobre o tema?

mulher é uma realidade, presente na nossa sociedade, seja violência física, 

patrimonial, sexual e etc.

Bora pra resolução da questão?! 

lugar nos antecipamos, ou seja, já fomos tirando conclusões do que 

poderia vir com o texto que está na nossa frente. O título

encontrar algo sobre violência contra a mulher. Utilizar o título tam

estratégia, acho que famos disso na primeira aula, né? 

s fizemos uma inferência. Utilizamos nosso conhecimento de mundo e sobre 

O que podemos inferir sobre o tema? Podemos inferir que a violência contra a 

mulher é uma realidade, presente na nossa sociedade, seja violência física, 

patrimonial, sexual e etc. 

 

 

, ou seja, já fomos tirando conclusões do que 

título já nos indica que vamos 

Utilizar o título também é uma 

. Utilizamos nosso conhecimento de mundo e sobre 

Podemos inferir que a violência contra a 

mulher é uma realidade, presente na nossa sociedade, seja violência física, psicológica, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de ler o texto e ativarmos nossas estratégias, partimos para o 

alternativas de resposta.  

Ainda não estudamos 

resolver esta questão. No texto, logo

inferir (olha a gente aqui usando outra 

neste dia (“mas professora, que dia?” O dia do “amor, di

14 de fevereiro, só no Brasil que a data é diferente,  

esquecendo os grandes índices de violência contra a mulher no país, como se naquele dia, as 

pessoas simplesmente esqueces

Logo, a alternativa CORRETA

amorosas, neste dia, é tentar 

relações. 

Nós, como professores

para as questões, já que possuímos uma maior familiaridade com a língua, no entanto, para um 

Logo depois 

O texto deixa muito claro o seu tema abordado, a violência contra a mulher

o Valentine's Day

14 de fevereiro) como contexto

agredidas todos os dias 

Dessa maneira, 

correta. Assim, já confirmamos nossas 

 
Depois de ler o texto e ativarmos nossas estratégias, partimos para o enunciado

estudamos expressões, mas acreditamos que pelo contexto 

er esta questão. No texto, logo no início a expressão “puro floro”

(olha a gente aqui usando outra estratégia, haha) que o autor qui

neste dia (“mas professora, que dia?” O dia do “amor, dia dos namorados”, mundialmente é dia 

, só no Brasil que a data é diferente,  12 de julho) parece que “

esquecendo os grandes índices de violência contra a mulher no país, como se naquele dia, as 

pessoas simplesmente esquecessem o todo por trás de muitas relações por aí.

CORRETA é a alternativa C. Fingir que tudo são flores nas relações 

amorosas, neste dia, é tentar camuflar, ou seja, disfarçar o que de fato acontece em muitas 

professores de Língua Espanhola, partimos primeiro para o texto e depois 

para as questões, já que possuímos uma maior familiaridade com a língua, no entanto, para um 

Logo depois verificamos se tudo que inferimos estava correto, e de fato estava. 

O texto deixa muito claro o seu tema abordado, a violência contra a mulher

Valentine's Day, o famoso “dia dos namorados” no restante do mundo

14 de fevereiro) como contexto para adentrar o tema. M

agredidas todos os dias por seus companheiros, no Peru e no mundo.

Dessa maneira, associamos o texto sobre violência contra a mulher de maneira 

rreta. Assim, já confirmamos nossas hipóteses. 

 

enunciado da pergunta e as 

 

, mas acreditamos que pelo contexto conseguimos 

” é utilizada, podemos 

, haha) que o autor quis dizer que no Peru, 

a dos namorados”, mundialmente é dia 

parece que “tudo são flores”, 

esquecendo os grandes índices de violência contra a mulher no país, como se naquele dia, as 

muitas relações por aí. 

ingir que tudo são flores nas relações 

o que de fato acontece em muitas 

 

de Língua Espanhola, partimos primeiro para o texto e depois 

para as questões, já que possuímos uma maior familiaridade com a língua, no entanto, para um 

se tudo que inferimos estava correto, e de fato estava.  

O texto deixa muito claro o seu tema abordado, a violência contra a mulher, e usa 

” no restante do mundo (dia 

para adentrar o tema. Muitas mulheres são 

e no mundo. 

o texto sobre violência contra a mulher de maneira 



 

 

estudante de língua estrangeira para 

partir para o texto, já indo focado na resposta da questão. É uma boa estratégia, mas cuidado, ela 

também pode te pregar peças. Sendo assim, 

Não se preocupem, as estratégias são 

dificilmente, arriscamos dizer que 

elas, elas são para nos auxiliar nas leituras.

Pode parecer muita coisa (e é hahah), mas quando você dominar todas es

você vai ver que as coisas vão ser muito mais práticas e vão te facilitar muito. 

A gente sabe que o ENEM adora um textão, mas não se esqueça q

palavra, pode ser visual, como, imagem, gráfico, tabela, ou talvez, tirinhas, q

imagens, etc. Nesse sentido é importante ressaltar, que o ENEM é uma prova multimodal e quem 

for leitor com maior capacidade de análise, observação e interpretação

pontuação. 

Esperamos que tenham entendido, fiquem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ante de língua estrangeira para o ENEM também é interessante ler primeiro o enunciado e 

partir para o texto, já indo focado na resposta da questão. É uma boa estratégia, mas cuidado, ela 

também pode te pregar peças. Sendo assim, ¡atención niño! 

Não se preocupem, as estratégias são técnicas utilizadas para vocês para ler um texto, 

dificilmente, arriscamos dizer que é praticamente impossível vir questões exclusivamente sobre 

elas, elas são para nos auxiliar nas leituras. 

Pode parecer muita coisa (e é hahah), mas quando você dominar todas es

você vai ver que as coisas vão ser muito mais práticas e vão te facilitar muito. 

gente sabe que o ENEM adora um textão, mas não se esqueça q

ser visual, como, imagem, gráfico, tabela, ou talvez, tirinhas, q

imagens, etc. Nesse sentido é importante ressaltar, que o ENEM é uma prova multimodal e quem 

for leitor com maior capacidade de análise, observação e interpretação

 

Esperamos que tenham entendido, fiquem bem, fiquem maravilhosos e até a 

próxima! 

¡DALE! 

 

o ENEM também é interessante ler primeiro o enunciado e 

partir para o texto, já indo focado na resposta da questão. É uma boa estratégia, mas cuidado, ela 

utilizadas para vocês para ler um texto, 

vir questões exclusivamente sobre 

Pode parecer muita coisa (e é hahah), mas quando você dominar todas essas ferramentas 

você vai ver que as coisas vão ser muito mais práticas e vão te facilitar muito.  

gente sabe que o ENEM adora um textão, mas não se esqueça que texto não é só 

ser visual, como, imagem, gráfico, tabela, ou talvez, tirinhas, que mesclam textos e 

imagens, etc. Nesse sentido é importante ressaltar, que o ENEM é uma prova multimodal e quem 

for leitor com maior capacidade de análise, observação e interpretação, consegue uma boa 

bem, fiquem maravilhosos e até a 
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