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Devo deixá-los  
sair à noite?
Tenho dois netos adolescentes 
que habitualmente ficam uma 
semana de férias cá em casa. 
O que se passa é que existem 
sempre conflitos, porque os pais 
não os deixam sair à noite e eles 
teimam em fazê-lo !

Sónia, Porto
Tratando-se de adolescentes, 
é típico que existam conflitos  
intergeracionais sobretudo devido a 
questões de autonomia. Os jovens 
desejam ficar até mais tarde na 
discoteca, ou simplesmente numa 
esplanada com os amigos e os pais 
colocam um travão nesse desejo. A 
oportunidade de ajudar a resolver 
o conflito pode estar acessível 
aos avós. Cabe-lhes a tarefa de 
ouvir ambas as partes e servir de 
intermediários, não cedendo à 
tentação de se colocar a favor de 
um dos lados, o que só aumentaria 
o problema. É sempre possível fazer 
uso das experiências do passado 
e explicar o porquê dos receios 
dos pais. Ainda assim, durante as 
férias, convém não ser inteiramente 
permissivo no que respeita aos 
horários, ou seja, há que manter a 
coerência com as regras que são 
dadas em casa paterna, ainda que 
o jovem fique um pouco aborrecido. 
Claro está que um horário imposto 
a um adolescente é, à partida, uma 
regra para desrespeitar, mas, apesar 
dessa realidade, há que tentar impor 
limites para o bem de todos.
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O interesse pela 
leitura deve ser 

estimulado, desde cedo, 
em casa. Sabia que as 

crianças que gostam de 
ler têm mais facilidade 

na aprendizagem?

•  Dos 15 meses
aos 3 anos

sim, o seu filho 
ainda não sabe ler, 
mas o livro já pode 
entrar no seu mundo. 
Com esta idade, as 
crianças gostam de 
objetos com texturas 
diferentes, com sons e 
cores. Brincar com um 
livro adequado é uma 
atividade importante.

•  Dos 3 aos 
6 anos

Livros cheios de 
desenhos, cores, 
autocolantes e janelas 
são o ideal! O seu 
pequeno vai gostar 
de ouvir histórias 
e de imaginar 
enredos através 
das ilustrações. 
Ajude-o a trabalhar a 
imaginação! 

•  Dos 6 aos 
7 anos

A criança já sabe ler 
algumas palavras 
e até entender 
frases. Devem ser 
escolhidos livros com 
frases curtas e uma 
linguagem simples. vai 
ver que ele vai apreciar 
as histórias que 
possuam noções de 
bem e mal assim como 
de forte e fraco.

•  Dos 7 aos 
9 anos

O seu filho já vai ter 
mais facilidade na 
leitura. vai gostar de 
textos humorísticos, 
cheios de imaginação 
e divertidos que 
apresentem um 
conflito que será 
resolvido no final.

•  Dos 9 aos 
13 anos

Histórias com heróis 
que lutam por um 
ideal e onde estejam 
expostos valores como 
a bondade, coragem e 
amizade vão ser muito 
apreciados. Mitos, 
lendas, aventuras e 
policiais são os mais 
indicados. A linguagem 
já pode e deve ser mais 

o livro Das boas 
maneiras
AuTOr: VáriOS
TexTO ediTOreS
PreçO: € 12,90
um livro de histórias 
divertidas com 
bons exemplos, 
imagens animadas 
e abas para levantar 
e desvendar as 
melhores formas de 
comportamento.
(+ 4 anos)

nerDs: 
os superespiões
AuTOr: michAel 
buckleu
bOOkSmile
PreçO: € 6,99
uma aventura que 
mistura a escola 
e a espionagem. 
Afinal os alunos 
menos populares 
guardam segredos 
alucinantes. 
(+ 10 anos)

a voar bem alto
AuTOr: TiTAniA  wOOdS
bOOkSmile
PreçO: € 6,49
A fada Twink vai 
começar as aulas  
na academia. 
Apesar de ansiosa, 
tem medo de não 
fazer amigos, das 
saudades da família 
e de não conseguir 
aprender a voar.
(+ 7 anos)

agatha mistery 
e o enigma Do faraó
AuTOr: Sir STeVe 
STeVenSOn
PlAneTA
PreçO: € 9,90
Agatha desvenda os 
segredos dos faraós 
no vale dos reis. 
uma coleção 
para quem gosta 
de mistérios, história 
e aventuras 
(+ 7 anos)

geno: o segreDo
De maDame crikken
AuTOr: mOOny wiTcher
VOgAiS
PreçO: € 11,99
um jovem com o 
poder de mover 
objetos com a mente 
e de ler pensamentos 
é enviado para uma 
escola especial onde 
vai descobrir que não 
está sozinho.
(+ 11 anos)

Ler estimula a imaginação, 
amplia os conhecimentos e 

facilita a socialização. Com tan-
tos benefícios, do que está à espera 
para pôr o seu filho a ler? Cultivar 
hábitos de leitura não é uma tare-
fa exclusiva dos professores, nem 
deve começar apenas quando se 
aprende a ler. Em casa, os pais têm 
o papel fundamental de incluir os 

livros na rotina dos pequenos des-
de cedo e de ir estimulando este 
hábito, não só porque lhes abre 
novos horizontes como irá ser uma 
ajuda na aprendizagem. A partir 
do momento em que a sua criança 
adquire este hábito, dificilmente 
o perderá. Veja como cativá-lo e 
escolha a obra que melhor se adap-
ta à sua idade.

filhos Leitura, uma atividade   
simples que vale ouro

o Diário De um 
vampiro banana 2
AuTOr: Tim cOllinS
bOOkSmile
PreçO: € 12,99
Nigel Mullet é um 
vampiro. O jovem 
que vai ter sempre 
15 anos escreve 
um divertido diário 
onde relata as suas 
façanhas no liceu e 
desgostos amorosos.
(+ 11 anos)

a verDaDe  
Dos factos
AuTOr: guy cAmPbell 
e PAul mOrAnd
TexTO ediTOreS
PreçO: € 9,90
um divertido 
e instrutivo livro 
que revela e prova 
que muitos factos 
que são tidos como 
verdadeiros afinal 
não o são.
(+ 7 anos)

princesa poppy 
e o clube Das amigas
AuTOr: JAney lOuiSe JOneS
bOOkSmile
PreçO: € 6,99
uma bonita história 
sobre o valor da 
amizade e que fala 
sobre a coragem  
que por vezes é 
preciso ter para 
proteger quem mais 
gostamos. 
(+ 4 anos)

deixe-os 
descobrir novos 
mundos e 
aventuras

•  leve o seu filho 
a passear a uma 
biblioteca ou a uma 
livraria. estes espaços 
têm secções dedicadas 
aos mais novos, cheias 
de cor, desenhos e 
brinquedos lúdicos que 
atraem a atenção.

•  conte-lhe uma história 
na hora de ir para a 

cama. Faça perguntas 
e deixe o seu filho ter 
uma papel participante 
no desenrolar dos 
acontecimentos. 

•  Tenha em atenção o 
que ele gosta. não o 
obrigue a ler algo que 
ele não quer, só porque 
acha que tem mais 
qualidade. 

•  lembre-se de que 
deve ser um exemplo 
para ele! não precisa 
de ter sempre 
um livro na mesinha 
da cabeceira, mas  
é importante possuir, 
pelo menos, jornais 
e revistas atualizadas 
em casa e à 
disposição de todos.

Um livro,   Um amigo

O ministério da educação lançou  
em 1997 o projeto ler + com o objetivo  

de aumentar a literacia em Portugal. Saiba mais em:

www.planonacionaldeleitura.gov.pt
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