
A literatura é essencial para a formação cidadã dos jovens. Ela é capaz de agregar  
valor e experiência à vida das crianças, além de despertar empatia, sentimento de  

pertencimento social e de ajudar na superação de questões pessoais. Muitos jovens  
se identificam com as personagens e suas histórias e, a partir disso, podem aprender  

a encarar melhor seus próprios conflitos e os sentimentos do próximo.

Entretanto, estimular a leitura diante de tanta informação e tecnologia pode ser um  
desafio. Pensando nisso, desenvolvemos um Termômetro Literário para ser impresso  

e preenchido junto aos alunos à medida que avançam em suas leituras. 

Imprima o termômetro e divirta-se com essa atividade.

Termômetro 
Literário



Objetivo:

Dica do  
Coletivo

Exemplo

Levando em consideração  
a faixa etária dos alunos,  

defina com a turma um  
número de páginas ou de 

obras a serem lidas e preen-
cha o termômetro de acordo 

com o desenvolvimento  
do objetivo.

Instruções
Este é um termômetro intera-
tivo, então sugerimos que  
a impressão seja feita  
em formato A3.
 
A proposta desta atividade é  
incentivar a leitura conjunta  
em sala de aula. Estabeleça 
um objetivo com a turma, 
que pode envolver a leitura 
de várias obras ao longo  
do ano letivo ou de uma  
obra específica.  

Então, encoraje os alunos  
a preencher de maneira  
conjunta as gradações  
do termômetro conforme  
avançam no objetivo proposto.

leitura da obra Uma viagem à lua

Desfecho

35 páginas lidas

25 páginas lidas

15 páginas lidas

5 páginas lidas



Objetivo:

Termômetro Literário



CONHEÇA NOSSO PORTAL!

Sobre nós

O Coletivo Leitor é um portal  
on-line da SOMOS Educação que 
tem como objetivo estabelecer 
um diálogo permanente a respei-
to da leitura. Produzimos conteú-
dos relevantes a fim de orientar  
e incentivar profissionais da  
educação e disseminar  
a literatura em sala de aula.  
Assim, dialogamos sobre a  
importância da leitura para o  
desenvolvimento cognitivo e  
socioemocional das crianças  
e jovens. Em nosso espaço  
virtual, publicamos semanal 
mente textos que abordam  
assuntos de interesse de profis-
sionais que trabalham com livros 
e também dos apaixonados  
por literatura.  

Oferecemos dicas e orientações 
sobre como os professores  
podem disseminar a literatura  
em sala de aula, abordamos a  
importância da leitura no  
desenvolvimento da criança e  
do jovem, entre outros temas  
que se tornam determinantes 
para a formação do adulto.  
Além disso, no tópico “Nossos 
Livros” você encontrará o nosso 
coletivo de selos - Ática, Atual, 
Caramelo, Formato, Saraiva e  
Scipione. Os nossos livros estão 
classificados por ano escolar, 
perfil do aluno, gênero literário, 
temática, segmento e compe-
tências gerais da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

https://www.coletivoleitor.com.br/?utm_source=conteudo&utm_medium=pdf&utm_campaign=termometro-literario

