
#LerEmCasaÉviajarPeloMundo

Olá Pessoal! Sejam bem vindos ao programa:

Crianças de 0 a 3 anos



A literatura infantil é interativa, rica em imagens e sons e, por isso, ensina o bebê a olhar, 

apontar, tocar e responder perguntas, promovendo o desenvolvimento social e a habilidade de pensar. 

Quando ouvem os adultos dizendo palavras diferentes e que não fazem parte do 

vocabulário diário isto está contribuindo para formar grande parte do repertório que a criança terá. 

Ler com o bebê ensina que a leitura é uma habilidade que vale a pena aprender, o texto 

pode ser simples ou mais elaborado; o que importa é que o inspire a fazer uma leitura com vozes, sons e 

expressões faciais marcantes e cativantes. 

Benefícios da leitura para crianças



A performance de leitura

A primeira infância é a fase em que a criança absorve de maneira mais

intensa tudo o que vivencia e os livros são de fundamental importância para que

possa ser incentivada, sempre com o auxílio de um adulto (a mãe, o pai, o irmão mais

velho, os avós, tios ou primos) que apresente a criança o mundo dos livros infantis,

levando-a a compreensão do mundo através das histórias contadas para ela

A leitura feita para o bebê o auxiliará a se desenvolver na linguagem, na

memória e no raciocínio lógico além de estreitar e fortalecer o vínculo emocional entre

ela e o adulto que lê para ela.

Quando brincamos com o bebê e o imitamos em seu balbuciar,

mostramos e valorizamos a sua língua, incluindo palavras e sons que remetem a

nossa infância, nosso repertório.

Porém, precisamos ensinar aos poucos, e com o apoio dos livros de

literatura de boa qualidade, a alcançarem a linguagem coloquial.



Se ler é compreender, construir sentidos e significados, então quando contamos

uma história para a criança estamos oferecendo este exercício para ela.

Mesmo que no início a criança não apresente muita paciência para escutar as

histórias, precisamos ser persistentes e continuar lendo, mantendo uma rotina para que esta

leitura comece a ter significado para a criança. Ao persistir você perceberá que a criança vai

se familiarizar com a leitura, aprendendo novas palavras e aos poucos seu interesse vai

aumentar, levando-a a escuta de histórias maiores, que apresentam personagens e enredos

mais complexos

Mesmo sem estarem alfabetizadas, as crianças de 0 a 3 anos aprendem com os

livros.

A leitura leva aos bebês o incentivo à linguagem, a estimulação sensorial e sua

compreensão de mundo.

Veja um vídeo de como foi feita a leitura para um bebê:

https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/

https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/


Na hora da história abuse das expressões de medo, surpresa,

alegria e admiração, isso facilita que as crianças aprendam as emoções e

consiga reconhecê-las.

Vale aquela paradinha no meio da história para envolver a

crianças com perguntas como “Como chama esse animal?” “Vamos ver a

imagem” ou “O que será que vai acontecer agora?”.

A criança está muito agitada e não está conseguindo ir aos

poucos relaxando para a hora do soninho? As histórias auxiliam a despertar

hormônios do prazer e do relaxamento, quase como uma meditação.

Dicas para uma boa leitura



•Olhe o livro que será lido antes de começar com a criança e procure entender do que a

história se trata;

•Estimule a criança a observar as imagens e, aos poucos, as palavras;

•Leia segurando a criança no colo, no sofá, no chão, onde for mais adequado e

confortável;

•Estimule, bata palmas, sorria, diga “muito bem” para as reações dela;

•Leia exatamente o que está escrito. Esteja preparado para ler e reler os mesmos livros.

As crianças levam tempo para aprender e adoram repetições;

•Leia com atenção, entusiasmo e entonação adequada ao texto;

•Converse antes e depois de ler. Como será o livro? O que será que vai acontecer nessa

história? De que você mais gostou nesse livro?

Orientações



Sugestões da semana

Você encontra o vídeo com a 

tradução da história em libras 

no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura 
de 0 a 3 anos - tradução em 
libras da história A aventura 
de um sapo na festa do céu

Você encontra o vídeo com a 

tradução da história em libras 

no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura 
de 0 a 3 anos - tradução em 
libras da história Voa, João



Libras – animais que aparecem nas histórias

SAPO

PERIQUITO

CORUJA

COELHO

ELEFANTE

RAPOSA



Libras – animais que aparecem nas histórias

GALINHA

MACACO

RATO/ PREÁ MORCEGO

QUATI

JABUTI



URUBU PELICANO

FLAMINGO

PÁSSAROSGAVIÃO

PELICANO

Libras – animais que aparecem nas histórias



Libras – animais que aparecem nas histórias

JOÃO DE BARRO

ABELHA

BEIJA-FLOR



Imitar o sons dos bichos

Propor que imite o som de cada 

bichinho que aparece na história

Instrumento musical com 

sucata

Usando latas, caixinhas, potinhos 

construir instrumentos e fazer um 

som com a família.

Cantiga

Em família cantar a música do sapo

Sugestão de música do sapo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE

Sugestões de atividades após a leitura do livro: 

A aventura de um sapo na festa no céu

Dobradura

Usando um pedaço de papel (dobradura, 

revista, panfleto...) e confeccionar um sapo 

pula-pula.

Passo a passo de dobradura de sapo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvTisVz4lTQ

Você encontra o vídeo com a 

tradução da música em libras 

no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura de 
0 a 3 anos - tradução em libras 
da música O sapo não lava o pé

Ao realizar as atividades não se
esqueça de registrar e
compartilhar em sua rede social.
#LerEmCasaÉViajarPeloMundo

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=OvTisVz4lTQ


Sugestões de atividades após a leitura

Voa, João:

Pipa

Confeccionar uma pipa de papel, amarrar a 

uma linha para que a criança possa fazê-la 

voar (como o passarinho) no quintal de casa.

Sugestão para confecção da pipa:
https://www.youtube.com/watch?v=pqhkP_MAofw

Cantiga

Explorar o tema da história com a cantiga 

“Voa passarinho”

Música  Voa Passarinho: 
https://www.youtube.com/watch?v=hgFfC4cCnec

Brincando com sombras

Reproduzir um pássaro de sombra 

na parede usando as mãos, 

lanterna ou a própria luz da casa.

Voa Voa Passarinho
(Mundo Bita)

Voa, voa, passarinho voa

Corta os ares deste céu azul anil

O sol te aquece as costas

Enquanto plana em pleno vento norte

Repousa num fio a assoviar
À tardinha ainda há quem voe

Perfurando as nuvens feitas de algodão

Sobrevoar as casas, subir, descer

Girar, dar piruetas

Voltar para o ninho e descansar

Voa, voa, vai lá no céu

Que nem avião de papel

Sobe, sobe feito um balão

A vida é pura diversão

Voa, voa, vai lá no céu

Que nem avião de papel

Sobe, sobe feito um balão

A vida é pura diversão

Voa, voa, passarinho…

Você encontra o vídeo com a 

tradução da música em libras 

no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura de 
0 a 3 anos - tradução em libras 
da música Voa Passarinho

Registre esse momento de
atividades e compartilhe em sua
rede social.
#LerEmCasaÉViajarPeloMundo

https://www.youtube.com/watch?v=pqhkP_MAofw
https://www.youtube.com/watch?v=hgFfC4cCnec
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR899BR899&hl=pt-BR&biw=1366&bih=576&sxsrf=ALeKk023QUDBW-39PKrHCdvGMzGBkTJfzg:1589320564986&q=Mundo+Bita&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy-zNDOoWMTK5Vual5Kv4JRZkggAyjvW5R4AAAA&ved=2ahUKEwjO6da9qK_pAhWUI7kGHUDBCtAQMTAAegQIDhAF


Quando esse período de isolamento social passar, continue incentivando

esse hábito para os pequenos, a leitura não precisa acontecer só na hora de ir dormir.

A família pode aproveitar momentos de descanso, hora do banho,

momentos de espera para uma consulta médica ou no ponto de ônibus. Até a hora da

refeição pode ser mais animada com um livro, principalmente se as crianças estão na

fase de introdução alimentar. Uma dica é ter o cuidado de atentar para a escolha do

livro, optar por um assunto adequado para a idade é fundamental para que haja

interesse.

Diversas pesquisas comprovam que as crianças que tem a oportunidade

de ouvir uma história contada por seus pais terá mais facilidade na aprendizagem, na

fala, no reconhecimento das emoções, além de desenvolver criatividade, imaginação,

cultura, conhecimento e valores!

Continue lendo para as crianças



Fontes de pesquisa

http://www.amaecoruja.com/2016/11/menos-play-e-mais-era-uma-vez-a-importancia-da-leitura-na-infancia/

https://quindim.com.br/blog/leitura-para-bebes/

https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/

https://www.youtube.com/watch?v=hgFfC4cCnec

https://www.youtube.com/watch?v=pqhkP_MAofw

https://www.youtube.com/watch?v=OvTisVz4lTQ

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE

https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/

http://www.primetimecd.com.br/mobile/bercario/58/11/14/Qual_%C3%A9_a_import%C3%A2ncia_de_ler_para_os_beb%C3%AAs?

http://www.amaecoruja.com/2016/11/menos-play-e-mais-era-uma-vez-a-importancia-da-leitura-na-infancia/
https://quindim.com.br/blog/leitura-para-bebes/
https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/
https://www.youtube.com/watch?v=hgFfC4cCnec
https://www.youtube.com/watch?v=pqhkP_MAofw
https://www.youtube.com/watch?v=OvTisVz4lTQ
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.dicasdemulher.com.br/6-beneficios-da-leitura-para-seu-bebe/
http://www.primetimecd.com.br/mobile/bercario/58/11/14/Qual_%C3%A9_a_import%C3%A2ncia_de_ler_para_os_beb%C3%AAs?


* Professores da Rede Municipal de Ensino

* Supervisores de Ensino

* Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE)

nape@educacaotaubate.sp.gov.br

Organizado por:




