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Manual NZCC Repita e Leia Alto na Biblioteca para o Programa ABC  1,2,3 Repita e Leia Alto para Adultos 

Reconhecendo com um triplo obrigado às muitas mãos colaboradoras.

1. Nossas Bibliotecas Com seus acolhedores espaços, funcionários atenciosos e maravilhosa variedade de livros de qualidade. 
Agradecimento especial para a Assessoria de Serviços Multiculturais da Biblioteca, gerentes bibliotecários e 
funcionários de todos os níveis que possibilitam que o nosso programa transcorra suavemente.

2. Leitores Voluntários  e Com seus tempos preciosos e espíritos abertos oferecendo atenção e intensiva tutoria um-a-um, abrindo os seus 
corações para aprenderem sobre outras culturas.

Leitores Aprendizes Com seus entusiamos para abraçar a Língua Inglesa e a cultura da Nova Zelândia.

3. Nossos Financiadores Com cooperação e generosidade: Community Organisation Grants Scheme (COGS); Massey Matters (Waitakere 
City); Lotteries.

Com os fundos para a impressão:

•   Do periódico Jornal Kete-Community.
•   Manuais e livros para a Biblioteca, os Leitores Voluntários e os Aprendizes.
•   Todos os outros materiais de suporte que nós produzimos e fotocopiamos tais como folhas de presença, folhas leia 
alto, documentos de treinamento, folhas de informação etc. Mais financiamento nos permite montar uma nova 
biblioteca com etiquetas de nome, câmeras, equipamento de áudio e bolsas (sacolas) e alugar uma sala  quando não há
espaço na biblioteca para trabalharmos.
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Alegrar-se Alegrando: a alegria de dar alegria – fortalecendo a comunidade através da leitura em conjunto nas 
bibliotecas

Adultos repetem e lêem alto nas bibliotecas

Repetir e ler alto aproxima diferentes culturas nas bibliotecas para mútuos aprendizados e benefícios. O Programa Repita e Leia Alto para Adultos  é
operado por voluntários que dão suporte de diversas maneiras, tais como:

• Voluntariando para traduzir / interpretrar / ler / coletar textos, digitar, editar.
• Voluntariando com doação e com compilação do Jornal Kete-Community.

Repita e Leia Alto é um método baseado em profunda pesquisa validando a eficácia do extensivo método de leitura:

1. Todos os aprendizes sejam eles adultos, bebês, crianças, alunos de ensino médio ou universitário, estejam eles aprendendo sua 
própria ou alguma outra língua, se beneficiam por lerem extensivamente.

2. Mesmo sem alguma língua, uma pessoa pode aprender uma língua começando a partir de livros com uma página e uma palavra e
progredindo passo-a-passo.

3. Ouvindo e pronunciando. Mesmo quando uma pessoa é capaz de ler texto em Inglês de nível universitário, não significa que ela 
possa compreender o Inglês falado, compreender o Inglês coloquial ou fazer-se compreendida através de sua própria fala em 
Inglês. Lendo alto em conjunto, um-a-um, ajuda a desenvolver essas habilidades tremendamente.
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Juntos podemos promover comunidades sustentáveis –  Repetir “Alegrar-se alegrando”

Alegrar-se Alegrando: a alegria de dar alegria, em outras palavras, comunidades sustentáveis. Sustentabilidade é estabelecer um contínuo processo de 
crescimento e aprendizado. Sustentabilidade significa algo que podemos continuar fazendo sem um custo extra. Sustentabilidade é ser capaz de usar os 
nossos recursos já disponíveis de uma forma mais produtiva. Trazendo pessoas para lerem em conjunto, nós podemos fazer um melhor uso dos recursos de 

nossa biblioteca. Inserindo pessoas na comunidade através da biblioteca nós podemos beneficiar nossa comunidade mesmo quando nós somos estranhos. 
Através de repetir e ler alto em conjunto neste modo estruturado, pessoas podem vir a se compreender e construir melhores relações na comunidade.   

Verbalizando a alfabetização cultural, substituindo atitude, mudando o local             

Nós não ensinamos, nós lemos juntos

Programa Repita e Leia Alto é um projeto de comunidade. Por este motivo tomamos muito cuidado com a linguagem que usamos para descrever o que 
fazemos. Por exemplo nós não ensinamos, nós lemos. Como as habilidades básicas que nós usamos são leitura e fala, CCR4U Inc. (Culture Company 
Reading 4U Incorporated) pode tornar acessível nossos recursos humanos para mais pessoas do que nós poderíamos fornecer se estivéssemos somente 
procurando por professores.

Leitores Voluntários e Leitores Aprendizes se unindo para aprender mutuamente

Programa ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto para Adultos aproxima Leitores Voluntários e Leitores Aprendizes. Nós não os chamamos professores e alunos 
porque todos estamos aprendendo sobre nós mesmos e nossas culturas neste processo de leitura em conjunto.

A leitura é uma atividade dinâmica e vibrante. Aprendendo como adulto é como prolongar nosso tempo de criança quando aprender era divertido e sem 
esforço. Como crianças podemos ter brincado por nós mesmos, porém - mais frequentemente do que não - nós nos juntávamos para brincar. Estarmos juntos 
com nossas diferenças é imprevisível e excitante. Quando juntos repetimos e lemos alto os Leitores Voluntários se divertem aprendendo sobre pessoas de 
outras culturas tão como os Leitores Aprendizes se divertem lendo os livros.

Recursos sustentáveis

A Companhia de Cultura da Nova Zelândia começou o seu trabalho em Waitakere sabendo do compromisso da prefeitura com a sustentabilidade. Alinhado 
com esse compromisso nós lhe pedimos para manter quaisquer papéis dados por nós a você, nós queremos que você os guarde se você quiser guardá-los para 
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você mesmo. Contudo se tais papéis não forem algo que vocês queiram guardar, nós o encorajamos a devolvê-los para que possamos reutilizá-los. Se você 
imaginar alguma maneira em que possamos trabalhar com uma simplicidade que respeite os frágeis recursos da nossa mãe Terra ou os limitados recursos de 
nossa economia global por favor nos ajude com sua sabedoria.

Alfabetização cultural atuando através das etapas de substituição de atitude, mudança de local  - para compartilhamento do nosso 
local

Programa A BC 1,2,3 Repita e Leia Alto para Adultos  também serve para apoiar alfabetização cultural para ambos Aprendizes e Voluntários. As 
contribuições para o Jornal Kete-Community são particularmente úteis para aumentar a alfabetização cultural na comunidade. Uma comunidade 
culturalmente alfabetizada será uma competente comunidade. Uma competente comunidade sabe como se unir e atingir progresso. Uma competente 
comunidade será uma confiante comunidade. Uma confiante comunidade sabe que fará progresso quando houver união.

1,2,3 Passo-a-passo para repetir e ler alto juntos                                                                                                

1.  Primeiro passo do método 1,2,3 se refere a ouvir ao Leitor Voluntário

O primeiro passo se refere ao Leitor Voluntário lendo para o Leitor Aprendiz e o Leitor Aprendiz ouvindo ao Leitor Voluntário.

Em outras palavras o Leitor Aprendiz está ouvindo ao Leitor Voluntário. O Leitor Voluntário está lendo para o Leitor Aprendiz. Durante a primeira leitura, o 
Leitor Aprendiz pode precisar interromper para perguntar e ganhar compreensão ou esclarecimento. Se isso acontece duas ou três vezes por página, é melhor 
escolher um livro mais fácil e começar o processo de novo.

Uma vez que o Leitor Aprendiz esteja confiante e compreenda o livro, ele pode pedir ao Leitor Voluntário que leia o livro mais uma vez para ele. Isso garante
que o Leitor Aprendiz possa entender o significado e a mensagem do livro quando este é lido para ele sem interrupção. O Leitor Aprendiz pode usar esse 
tempo para ouvir ao som e fluência da língua enquanto lida pelo Leitor Voluntário que é um local.

O processo “ouvir de alguém/ler para” serve para capacitar olhos, ouvidos e mente para se coordenarem ao mesmo tempo para que a leitura se torne uma 
experiência interna, não apenas um hábito de repetição. Por isso é vital que o livro seja fácil o suficiente. Após o Leitor Aprendiz ter atingido esse estágio, 
que pode ser repetido tantas vezes sejam necessárias, então progredirá para o próximo estágio que é ler juntos ao mesmo tempo.
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2.  O segundo passo do método 1,2,3 se refere ao Leitor Voluntário lendo com o Leitor Aprendiz

A leitura em conjunto é atingida propriamente quando o Leitor Aprendiz sente que ele pode ler com (e não somente acompanhar) o leitor local. Novamente, 
isso é repetido tantas vezes sejam necessárias para que o Leitor Aprendiz sinta-se confiante. Portanto, o Leitor Aprendiz, e não o Leitor Voluntário, decide 
quando ele está pronto para mover para o próximo passo. Para ele ser tornar um independente Leitor usando este processo, é importante que o aprendizado 
seja dirigido pelo “estudante” e não dirigido pelo “professor”.

3.  O terceiro passo do método 1,2,3 significa lendo por  si próprio

O terceiro passo é quando o Leitor Aprendiz lê por si próprio sob a supervisão do Leitor Voluntário que pode confirmar e validar a pronúncia da língua. 
Assim como nos passos anteriores, essa leitura por si próprio pode ser repetida tantas vezes o Leitor Aprendiz julgue necessário, até que o Leitor Aprendiz 
esteja capacitado para repetir o processo independentemente sem supervisão.

Escolhendo livros para ajudar na aprendizagem de língua

Aprenda de uma forma descontraída

A Companhia de Cultura da Nova Zelândia Limitada estimula os Leitores Aprendizes a aprenderem de uma forma descontraída quando o aprendizado é mais 
fácil de ser absorvido. Sugerimos a leitura de livros que sejam fáceis de ser lidos, com palavras com um alcance compreensível. Lendo livros infantis com 
gravuras (uma sentença por página) é uma boa opção de começo. Há livros com gravuras com diferentes níveis de linguagem. Isso pode rapidamente ser 
trabalhado pelo Leitor Aprendiz, tão familiar e coloquial como o idioma falado no dia-a-dia. As gravuras ajudam um a ver a mente do outro e cria uma ponte 
sobre falhas de comunicação. As estórias dão um valioso contexto sobre a forma como uma cultura diferente da sua pensa.

Aprenda passo-a-passo

Livros infantis geralmente não oferecem níveis de linguagem então aconselhamos Leitores Aprendizes a pegá-los um por vez, abri-los e verem se são 
apropriados para eles. Isso leva tempo mas é um processo válido. Livros bilingues podem ser particularmente úteis neste estágio.
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Além do estágio da primeira língua

Quando o Leitor Aprendiz está confortável e familiar com livros infantis com gravuras, a Companhia de Cultura da Nova Zelândia Limitada o estimulará a 
mover para outros livros infantis passo-a-passo. Escolher livros sobre assuntos que o Leitor Aprendiz gostaria de ler em sua língua materna, por exemplo 
culinária, ciência, poesia, ficção, etc.

Livros com nível de linguagem

Os livros da New Reader podem, nos seus níveis mais fáceis, ter uma linguagem artificial na qual a linguagem não combina com aquela usada na vizinhança 
e no dia-a-dia da comunidade. Contudo é válido trabalhar com eles porque na medida que os níveis avançam as conversas se tornam realmente úteis.

Os livros de não-ficção da New Reader em geral têm muitos novos vocábulos e senteças não-coloquiais. Apesar disso, se o Leitor Aprendiz é familiar com os 
tópicos de não-ficção em sua língua materna, o esforço pode valer a pena.

Em geral, nós encorajamos o Leitor Aprendiz a ler os mesmos livros que qualquer pessoa (de língua autêntica) assim que possível, já que seu estilo de 
linguagem será mais natural (reconhecível em sua vizinhança).
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A seção multicultural

A seção multicultural é útil em oferecer

   Dicionário com gravura

   Livros na língua materna

   Os livretos da New Reader são nivelados por dificuldade e o número de palavras usadas. Eles são 
rotulados NR.

   CDs combinados com livros – lendo alto os livros falados em diferentes níveis de velocidade – É 
de grande valor começar com velocidade baixa, repetindo e a aumentando na medida em que a 
competência e a confiança permitirem.

Programas de linguagem

A biblioteca tem alguns programas de línguas completos, todos com exercícios e fitas ou CDs. Este estilo estruturado de aprendizado realmente é atrativo 
para alguns Leitores Aprendizes. Estimula o Leitor Aprendiz a olhar na seção de não-ficção da biblioteca, com numeração 400, onde todos os livros de 
línguas são mantidos. Peça ajuda a um bibliotecário. Voluntários podem ajudar o Leitor Aprendiz a saber as palavras que eles precisam usar para pedir ajudar 
aos bibliotecários.

Livros com gravuras

Livros com gravuras podem ser um prazer a ser curtido por crianças e adultos. Eles são particularmente úteis para ilustrar o significado cultural das palavras, 
que podem apoiar quaisquer definições de dicionários. Livros com gravuras podem vir com poucas ou muitas palavras. Livros com gravuras podem ser 
encontrados em básicos e avançados níveis de linguagem.

Cultive habilidades de biblioteca para buscar Áudio-livros e CDs

Na seção multi-cultural há livros especialmente lançados em CDs (livros combinados com CDs) para o processo de prática de pronúncia e de audição.

Áudio-livros podem ser encontrados em diferentes seções da biblioteca, são exemplos - CDs nos versos de livros infantis, fitas com livros de aprendizagem 
de línguas, livros feitos para deficientes visuais. Cultive habilidades de biblioteca para buscar os livros em apropriados níveis de linguagem; Eles já são bons 
se apenas forem ouvidos. Mas melhor ainda se eles podem ser combinados com o áudio e as palavras escritas – ouça e olhe ao mesmo tempo e leia alto.
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Filmes

Filmes são disponíveis para locação, eles são úteis para praticar audição e visualização num contexto de linguagem falada. Esteja consciente de que filmes 
podem ser assistidos e curtidos mesmo quando o Leitor Aprendiz não consegue entender todas as palavras. Leitores Aprendizes podem assistir repetidamente 
assim como a leitura repetida, para reforçar compreensão e aprendizado. Filmes são também úteis para se tornar familiar com diferentes sotaques.

Sobre os bibliotecários Bibliotecários são altamente treinados e para assisti-lo em muitos coisas, incluindo obtenção de um cartão de biblioteca, procura 
de livros e referência para materiais de leitura.
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Usando a biblioteca com respeito

Vindo em grupo

Quando há espaço nós gostamos de vir juntos com um grupo na primeira e na última sessão do período. Nessa hora podemos compartilhar experiências e 
ajudar outros, particularmente com intérpretes e outros auxiliares. É de responsabilidade dos Voluntários garantir que cada participante esteja informado sobre
saídas de emergência, caso seja necessário evacuar o prédio. Também é importante que nosso grupo não interfira com o uso da biblioteca por outras pessoas. 
Se por algum motivo o grupo é muito grande ou desorganizado então é uma regra nossa desmanchar o grupo e continuar trabalhando um-a-um.

Leitura para um grupo pelo Voluntário

Quando o grupo quer participar repetindo juntos uma estória linha por linha se beneficiando de um texto escrito, nós insistimos que sempre devemos respeitar
a lei de direitos autorais. No caso de repetir e ler alto juntos textos escritos a Companhia de Cultura da Nova Zelândia Limitada permite que apenas usemos 
nossas estórias pessoalmente escritas no Jornal Kete-Community. Quando o bibliotecário lê para nosso grupo a lei pode ser diferente.

Lendo um-a-um

Uma das principais atividades do Programa Repita e Leia Alto é a leitura um-a-um. Isso pode ser feito silenciosamente pela biblioteca sempre cooperando 
com os funcionários.
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Pesquisa sobre gratidão

Em 1998, Dra. Kerry Howells, enquanto era uma Professora Assistente de Filosofia na Bond University em Queensland estabeleceu em sua 
universidade um curso de Aprendizado Integrado para estudantes de diferentes matérias. Este curso foca no aprendiz ao invés de focar no assunto.

O curso combina técnicas como mapeamento da mente, habilidades de memória e mudança íntima de 
atitude. “Se os estudantes são apenas ensinados sobre um princípio de mudança de atitude e não 
requisitados de colocá-lo em prática e refletir sobre isso, eu tenho descoberto que os efeitos são 
frequentemente de curta duração ou mínimos. Eu portanto peço aos alunos para praticarem 
diariamente durante a semana um particular aspecto de mudança de atitude, para escrever uma 
reflexão em um jornal duas vezes durante aquela semana, e para gravar as mudanças que  isso fez em 
seus aprendizados em suas outras matérias”. A prática diária de mudança íntima de atitude se constitui 
em:

o   conscientização
o   aprender é doar (e não receber)
o   gratidão

o   tratar preciosamente os materiais
o   palavras positivas
o   audição profunda

                Através de extensivas avaliações que a universidade promove em seus cursos, os funcionários sabem que este curso de Aprendizado Integrado é 
classificado como um dos melhores em quaisquer matérias de ciências humanas. Em geral os estudantes escrevem que eles recomendam qualquer 
estudante na universidade para fazer esse curso. Este é o motivo porque a Companhia de Cultura da Nova Zelândia segue o modelo estudante-
dirigido, a prática de mudança de atitude e o aprendizado integrado que é baseado em doar e não receber.
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Registro de leitura

            Nome do livro Ler /
Ouvir

para/de

Ler

com

Lido

por

Ler

1

Ler

2

Ler

3

Objetive ler 10 milhões de palavras e aprenda uma língua
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Quadro de Acompanhamento Positivo

Data Você leu com fluência e 
com alegria

Você pronunciou 
consoantes e dígrafos 
com clareza

Você pronunciou as 
vogais como um falador 
nativo

Você disse as palavras 
com expressão

Você pegou o ritmo e 
fluidez da sentença

Objetive ler 10 milhões de palavras e aprenda uma língua
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Jornal Kete-Community, compartilhando nossas estórias – a alegria da comunidade – conectado em casa.

Deixe que o verdadeiro valor de qualquer um brilhe pelo mundo.

Por quatro períodos durante sete semanas em um ano, uma equipe de adultos se forma por poucas horas na 
biblioteca para repetir e ler alto em conjunto. Para celebrar esta comunidade a Companhia de Cultura da Nova 
Zelândia (CCNZ) oferece aos Leitores Voluntários e Leitores Aprendizes a oportunidade de contribuir para o 
Jornal Kete - Community da CCNZ publicado pela IT's Accessible Trust no site www.repeatreadaloud.co.nz. O
Kete, através de reflexões, comentários e estórias coleciona e mantém o aprendizado e alegria culturais que 
acontecem durante esse precioso tempo. Nós estimulamos as contribuições para o Kete quando repetimos um dos
temas do Kete no início das sessões de encontro.

O Jornal Kete - Community oferece aos participantes do Programa ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto para Adultos uma plataforma para 
expressarem suas iniciativas, dar suas opiniões ou deixar um registro de seus trabalhos. CCNZ também fornece uma fonte ilimitada de 
fotocópias para os grupos do Repita e Leia Alto sem infringir a lei de direitos autorais. Em geral é oferecido a cada Leitor Aprendiz poucas 
horas em poucos dias da semana por somente um período. Isto porque CCNZ deseja ser um fornecedor para o maior número de Leitores 
Aprendizes e contar com novos Leitores Aprendizes em cada período, em geral é assim que funciona cada período. Os Leitores Voluntários, 
porém, podem repetir o Programa diversas vezes. Eles nos contam que estão continuamente aprendendo cada vez que participam. Kete 
tecido com palavras para: colecionar, publicar, fotocopiar, gravar, contar nossas estórias, compartilhar receitas, mostrar nossos 
trabalhos em fotos, dividir nosso aprendizado, traduzir, celebrar nossas línguas, unindo a comunidade através do site do Kete acessado 
de casa. Kete são publicados no site  www.repeatreadaloud.co.nz  pelo trabalho de IT's Accessible Trust. (nota do tradutor: “Kete” em 
Maori significa cesto).
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Sessão Um – Tema Kete para repetir junto
“Seja absolutamente grato por tudo, dia e noite.”

Na formação da Equipe (e reforçado na primeira sessão), uma equipe de Leitores Voluntários se encontrará, preparará o programa e 
apoiará dez novos Leitores Aprendizes para:

• Repetirem e lerem alto juntos o Tema Kete dessa sessão.
• Serem bem-vindos à biblioteca.
• Começarem um programa do período.
• Tornarem-se familiar com o protocolo de participação e procedimentos de 

emergência.
• Aprenderem os fundamentos do Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Serem apresentados para o Jornal Kete-Community e o trabalho do IT's 

Accessible Trust.

Para iniciar a Sessão Um, após repetirem o Tema Kete juntos, Leitores Voluntários e Leitores Aprendizes se unirão numa prática de 
gratidão para melhorar o aprendizado e para criar uma vibração positiva de trabalho. Eles expressarão alto uma gratidão pela 
preciosidade da biblioteca, dos livros, das pessoas e do meio-ambiente. Por cerca de uma hora o grupo repetirá e lerá alto em 
conjunto textos digitados, uma estória ou contribuição de um anterior Jornal Kete – Community.

A Acessando e Adultos Fácil 1

B Beneficiando
Repita e Leia Alto

Divertido 2

C Comunidade Juntos Grandes expectativas 3



Repeat Read Aloud in the Library Manual NZCC for the ABC  1,2,3 Repeat Read Aloud Programme  for Adults      17   

Sessão Dois – Tema Kete para repetir junto

Pessoas de todas trajetórias de vida precisam se dar as mãos e trabalhar para limpar o meio-ambiente.
Nós precisamos estabelecer uma sociedade cuja fundação seja a reciclagem.

Na Sessão Dois praticando o 4R, Reduzindo, Reciclando, Reparando e Reutilizando e a sustentável prática de repetir será 
discutida. Nós iremos:

• Repetir e ler alto juntos o Tema Kete dessa sessão.
• Compartilhar dicas sobre a prática dos 4R.
• Ler juntos “Pense como um adulto, aprenda como uma criança”.
• Praticar a escolha de um apropriado livro.
• Compartilhar experiências sobre gratidão. Contribuições para o Jornal Kete - 

Community serão estimuladas para opcionais exercícios [N.T.: lições de casa].
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Sessão Três – Tema Kete para repetir junto

Um dia começa com cumprimentos. Quando trocamos cumprimentos podemos atravessar cada dia
alegremente.

Na Sessão Três nós iremos:

• Repetir e ler alto juntos o Tema Kete dessa sessão.
• Praticar a pronúncia correta de nossos nomes.
• Consolidar a prática de pronúncia (por exemplo, através de jogo de ritmo e som).
• Ler um-a-um usando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos exercícios opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz irão praticar o sorriso na comunidade e relatar na próxima sessão.
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Sessão Quatro – Tema Kete para repetir junto
É um desafio treinar nós mesmos. Cultivar a auto-confiança.

Na Sessão Quatro nós podemos

• Repetir e ler alto juntos o Tema Kete dessa sessão.
• Discutir sobre de onde nós viemos.
• Estimular Leitores Aprendizes a fazer perguntas.
• Ler um-a-um usando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos exercícios

opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados para treinar e superar um desafio nessa semana.
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Sessão Cinco – Tema Kete para repetir junto
Palavras têm o poder de expressar a atitude mais íntima de uma pessoa.

Na Sessão Cinco nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete desta sessão.
• Compartilhar uma ou duas coisas sobre nós mesmos.
• Atuar em algum papel demonstrando o poder das palavras.
• Estimular Leitores Aprendizes a ler com expressão.

Discutir a diferença que o tom faz no significado.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e

Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido

de nossos exercícios opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a reconhecer as vibrações dos diferentes tipos de palavras que 
contribuem para o Jornal Kete- Community.
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Sessão Seis – Tema Kete para repetir junto
A maneira como você projeta as palavras tem um tremendo poder de mudar não somente o seu próprio

destino mas também o dos outros.

Na Sessão Seis nós podemos                 

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão e registrá-lo num gravador.
• Introdução do Quadro de Acompanhamento Positivo.
• Identificar palavras de estímulo que fortalecem e melhoram o aprendizado.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos 

exercícios opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a escrever sobre uma positiva experiência para trazer ao Jornal Kete-
Community na próxima sessão.     
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Sessão Sete – Tema Kete para repetir junto
“Faça o seu melhor” é uma regra essencial para agradar.         

                      

Na Sessão Sete nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão e duas
rimas de berçário.

• Ouvir ao som e ritmo de rimas de berçário.
• “Pensar como um adulto. Aprender como uma

criança.”
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3

Repita e Leia Alto.
• Usar os padrões de linguagem das rimas de

berçário para construir as sentenças do dia-a-dia.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham

surgido de nossos exercícios opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a escrever uma memória da infância para trazer ao Jornal Kete - 
Community na próxima sessão.
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Sessão Oito – Tema Kete para repetir junto
Pessoas com diferentes personalidades e características co-existem no mundo.      

                      

Na Sessão Oito nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão.
• Introduzir a Coleção Multicultural e outras úteis coleções da biblioteca. 

Um bibliotecário pode estar disponível para dar a sua Equipe uma volta 
pela biblioteca falando em Inglês ou em outras línguas.

• Tentar ler alto em outra língua.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos 

exercícios opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a compartilhar o Método 1,2,3 com outros em suas famílias e em 
suas comunidades locais.
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Sessão Nove – Tema Kete para repetir
Todos têm uma opinião válida.       

                      

Na Sessão Nove nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão.
• Oferecer nossas opiniões sobre o programa e preencher formulários para avaliá-lo.
• Encorajar o Leitor Aprendiz a preparar uma opinião sobre o livro que ele tem lido.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos exercícios 

opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a trazer um livro favorito para compartilhar na próxima sessão.
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Session Dez – Tema Kete para repetir
Aprender é um processo gradual feito passo-a-passo.

                      

Na Sessão Dez nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão.
• Reconhecer que o programa é um processo feito passo-a-passo.
• Oferecer opiniões sobre um livro favorito.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos exercícios 

opcionais.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão encorajados a trazer uma favorita receita da sua cultura para compartilhar na 
próxima sessão.
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Sessão Onze – Tema Kete para repetir junto
           Seja o primeiro a se esforçar, se você esperar por outros então o progresso será mais difícil.

           

Na Sessão Onze nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão.
• Tirar uma foto do grupo e nos despedir daqueles que não puderem vir na Sessão 

Doze.
• Compartilhar uma receita favorita das nossas diferentes culturas.
• Ler amostras de embalagens de alimentos e receitas dos livros de trabalho.
• Ler um-a-um utilizando o Método ABC 1,2,3 Repita e Leia Alto.
• Compartilhar quaisquer experiências que tenham surgido de nossos exercícios 

opcionais.
• Informar a comunidade sobre o trabalho da IT's Accessible Trust. Apoiá-los a 

acessar a comunidade contribuindo para os seus próprios Ketes e tendo a IT's 
Accessible Trust publicando os Ketes on-line.

Ambos Leitor Voluntário e Leitor Aprendiz serão requisitados a trazer canções, poemas, rimas de berçário ou estórias de suas 
culturas para compartilhar com o grupo na nossa próxima e última sessão.
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Sessão Doze – Tema Kete para repetir junto
           Se a sua jornada na vida é afortunada ou não, isto é grandemente determinado pela forma como

você usa as palavras.
           

Na Sessão Onze-A ou Doze nós podemos

• Repetir e ler alto o Tema Kete dessa sessão.
• Trazer algo do qual você se orgulha – por exemplo, compartilhar uma estória, poema 

ou canção da sua infância ou de uma outra cultura.
• Tirar uma foto do grupo e nos despedir e agradecer.
• Organizar o seu Kete.
• Anunciar as datas de início e horários para o próximo período.

Muito obrigado pelos seus esforços e contribuições. Estamos ansiosos para vê-los no próximo período. O Jornal Kete - Community
estará disponível na primeira Sessão do próximo período.
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Sumário de exercícios opcionais

A Acessar a comunidade e reforçar o aprendizado de língua através da leitura em voz alta de livros que são agradáveis de 
serem lidos.

B Beneficiar a comunidade. Beneficiar a multi-alfabetização. Compartilhar a cultura de cada um através da leitura e 
conversa em conjunto.

C Comunidade. Tecer um Jornal Kete-Community on-line compartilhando nosso aprendizado com outras comunidades e 
conectados a partir de casa.

A Acessando e Adultos Fácil 1

B Beneficiando
Repita e Leia Alto

Divertido 2

C Comunidade Juntos Grandes expectativas 3



Repeat Read Aloud in the Library Manual NZCC for the ABC  1,2,3 Repeat Read Aloud Programme  for Adults      29   

Sumário para mais exercícios opcionais

1 Ler sobre gratidão e então escrever sobre como você a pratica. 7 Escreva uma maneira como você pratica o “faça o seu melhor”.

2 Registrar rapidamente maneiras que você usa para reduzir, reciclar e
reparar.

8 Descreva o que o faz especial.

3 Praticar o sorriso e o cumprimento – qual foi o retorno? 9 Todos têm uma opinião válida – O que você pensa sobre isso?

4 Treinar e se desafiar, como foi essa experiência? 10 Compartilhar conosco algo do qual você tem orgulho (exemplo,
progresso).

5 Listar formas/palavras para positivamente falar consigo e com 
outros.

11 Compartilhar uma favorita rima de berçário, receita ou algo 
parecido.

6 Como a projeção de palavras positivas tem mudado a sua vida? 12 Favor terminar a nossa jornada cultural colocando no  Kete: 
“Lembrar o Dia do Tratado de Waitangi 6 de fevereiro”.
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Glossário de Termos da Companhia de Cultura da Nova Zelândia CCNZ

CCNZ Ltda prefere usar CCNZ Ltda evitar usar

Leitor(a) Voluntário(a) ou Voluntário(a) Professor(a)

Leitor(a) Aprendiz or Leitor(a) Estudante, Migrante, Imigrante,

•Nota – muitos de nossos Voluntários são imigrantes e muitos Leitores vivem aqui 
por décadas mas continuaram isolados por causa da língua

Comunidades que Ingressam, comunidades de 
língua

Imigrantes (muitos de nossos imigrantes falam inglês desde nascença. Muitos imigrantes vivem 
aqui por décadas. Muitos imigrantes têm maior grau de instrução do que aqueles que falam 
inglês).

Comunidade Receptora Eles / nós / outros

Multi - alfabetização Alfabetização significa mais que gramática

Comunicação e alfabetização “Você é um analfabeto se não tem gramática?.” ou “Você é alfabetizado quando tem gramática mas
não sabe como se relacionar com pessoas vivendo em sua comunidade.”

Alfabetização e Comunidade Encontrando – lendo, trabalhando com pessoas em sua comunidade local. Sabendo como nutrir um
sentimento de bem-estar de comunidade.
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Alfabetização digital Aceitando e vindo para conhecer e usar o que a tecnologia tem para melhorar as nossas vidas.

Alfabetização cultural Tendo alguma idéia sobre uma cultura que nós não conhecemos e nunca conheceremos.

Competência e confiança Uma coisa é ser competente e outra é ter confiança. Quando comunidades podem tornar-se 
confiantes em suas competências, quando competências são reconhecidas e afirmadas, então 
comunidades podem torna-se não somente multi-culturais mas também multi-alfabetizadas.

Expandindo alfabetização para Multi-cultural  Multi-alfabetizado  

Multi-cultural Caminhando, trabalhando, lendo alto, pensando sobre as mesmas linhas (exemplos - Temas Kete, 
Tratado de Waitangi, Código de Trânsitos) com ou sem compreensão.

Multi-alfabetizado Incluindo: Alfabetização e comunidade, alfabetização cultural, alfabetização digital, competência e
confiança.

Linguagem e biblioteca A linguagem da biblioteca

Linguagem como um processo vivo e dinâmico Linguagem pode ser vista como estática, como sendo definitivamente certa ou errada. 
Alfabetização não e´ linguagem em si. Linguagem pode ser usada ou construída “para colocar 
pessoas em seus lugares”. Nós encorajamos linguagem para ser usada para comunicar, para melhor
entender e beneficiar a comunidade. “Bem-vindo ao meu lugar, vamos fazê-lo o nosso lugar.”
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Apêndices Page

Appendix

Quer iniciar um programa? Três cenários para inspirar sua iniciativa (Asiático, do Pacífico, Linguagens 
institucionais)

I

Hora de Jornal Kete-Community e de leitura em grupo: aproximando a multi-alfabetização. II

A qualidade do Um-a-um. Etiquetas de Nomes: As diferentes cores. Etiquetas de Nome na conclusão III

Alegrar Alegrando – Planejamento do Projeto: Preparar. Estabelecer Formação de Equipe. Preparar para 
Sessões. Visão Geral sobre Sessões. Avaliações. Kete.

IV

A Sacola de Biblioteca: O Escritório. O que há na Sacola. Como usar a Sacola da Biblioteca. v

Formação de Equipe: Introdução: Compartilhar o objetivo da Equipe; Tipos de provas para as Equipes. Exemplo 
de Agenda para Formação de Equipe.

VI

Tratado de Waitangi: lendo alto promovendo unidade na diversidade cultural: celebrando um povo. VII

Por que?  ”Por que temos 1,2,3? Por que temos uma Formação de Equipe? Por que repetimos os Temas Kete 
antes de cada sessão? Por que temos uma página na internet? Por que temos “Quadro de Acompanhamento 
Positivo? Por que isto é tão difícil?”

VIII
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