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   Alguns Bons motivos para ler para      

      as crianças 
 
 

 A leitura ritmada e compassada, 
desde a gestação, ajuda o bebê a se 
acalmar, faz com que ele identifique os 
sons, traz aconchego e segurança para 
que ele comece a explorar o mundo a sua 
volta.  
 
 Estimula a criatividade; 

 
 É modelo de leitor, expressividade e 
oralidade, dando a possibilidade de 
imaginar e criar. 

 
 Fortalece o vínculo – a linguagem 
sempre foi essencial para que nos 
mantivéssemos unidos. Essa experiência 
coletiva e comunitária deixa marcas 
profundas na formação das crianças. 

 
 Dá autoconfiança – “A contação traz 
benefícios também para nós adultos, 
como maior autoconhecimento e 
confiança na nossa capacidade de narrar. 
Ao transmitir isso para seu filho, você 
oferece novas perspectivas e contato 
com culturas diversas que vão contribuir 
para formar, no futuro, um adulto leitor, 
mais tolerante e preparado para enfrentar 
problemas usando a criatividade”. 
 
 
Adaptação do texto: 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/no
ticia/2018/11/3-beneficios-de-contar-
historias-para-criancas.html 

 

Como ler para os pequenos? 

 

 Se possível, leia antes a história para 

entender e compreender a narrativa, 

se preparando inclusive para 

entonação de voz, quando o texto 

pedir. (Exemplo: imitar as vozes dos 

animais, lobo mau, chapeuzinho 

vermelho, mudando o tom de voz.) 

 Escolha um local tranquilo, bem 

iluminado para fazer a leitura. 

 Use um tom de voz agradável ao 

fazer a leitura. 

 Leia pausadamente, dando tempo de 

seu filho entender o que está 

contando. 

 Mostre a ele as figuras, durante a 

leitura, para entender melhor cada 

situação. 

 Seja fiel ao que está escrito, nunca 

mude ou invente partes da história, 

lembre-se que a intenção é levar a 

criança a consolidar o entendimento 

da informação contida no livro. 

 Clique para ver um vídeo, muito 

interessante, com mais dicas para 

fazer leituras com bebês: 

 

 

 

Por que as crianças, até uma certa idade, 
adoram ouvir sempre as mesmas 
histórias? 
 

Muitas vezes, os pais se irritam com essa 
preferência infantil. Mas o fato é que seus 
filhos precisam da repetição, por um 
motivo muito simples é uma parte 
importante do aprendizado de crianças, 
sobretudo as menores. É assim que elas 
dão sentido ao que aprenderam - e 
encontram conforto e segurança. 

 

As crianças aprendem e consolidam a 
informação por meio da repetição e 
precisam ver e rever até consolidar seu 
entendimento. 
Precisam nutrir um sentimento de 
previsibilidade. Elas possuem uma 
lembrança não só da relação de objetos 
presentes em um determinado ambiente, 
como também de narrativas e imagens que 
guardam na memória.  
A criança cria uma expectativa de que aquilo 
que guardou na memória poderá acontecer 
de outra maneira, mas ela não deseja que 
isso aconteça. Portanto, você precisa 
fortalecer esse senso de previsibilidade, 
repetindo leituras, jogos e brincadeiras para 
que a criança confirme que aquilo não se 
modificará com o passar do tempo. Quando 
você lê uma história para seu filho e no dia 
seguinte a relê, ele vai inevitavelmente 
comparar sua última leitura com a 
lembrança que guardou daquela do dia 
anterior e ficará tranquilo ao perceber que 
nada mudou. 
Mantenha a prática de reforçar certas 
repetições, fortalecendo assim o sentimento 
de previsibilidade, segurança e estabilidade 
durante a infância que é fundamental para 
um crescimento sadio. 
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Sugestão da semana 

 Mostre as figuras para os 
bebês e vá nomeando-as; 

 
 Imite os sons de cada figura; 

 Pode-se criar pequenas histórias 

com as figuras; 

 

 Relacione as figuras com 

situações que a criança já 

conhece; 

 

 Cantar uma música que envolva 

as figuras também é uma opção 

divertida; 

 

 Repetir a leitura outros dias, isso 

possibilitará aumentar o 

vocabulário, a fixação e a 

compreensão das palavras; 

 

 Uma dica: o adulto pode usar 

figuras de revistas, encartes, fotos 

e até mesmo alguns objetos para 

mostrar e nomear para as 

crianças; 

 

 Sempre que possível mantenha 

contato visual; 

 

Fichas para leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Queridos pais e responsáveis 

 

Vamos falar da importância da leitura 

para o desenvolvimento das crianças. 
Vivemos em um mundo cheio de telas, 
celulares, tablets, jogos de vídeo games, 
controles e gadgets, onde a leitura e 
contação de histórias são muitas vezes 
deixadas de lado.  
Apesar de parecer uma simples 
atividade, a leitura contribui muito para o 
desenvolvimento infantil e, quando feita 
em família, fortalece o vínculo entre pais 
e filhos.  
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