
Olá Pessoal! Sejam bem vindos ao programa:

#LerEmCasaÉviajarPeloMundo

Crianças de 0 a 3 anos



Você sabe qual a importância da leitura para crianças?

É pela leitura que a criança desenvolve a criatividade,
a imaginação e adquire cultura, conhecimento e valores.

Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se
torna mais preparado para os estudos, para o trabalho e para
a vida.
Isso quer dizer que o contato com os livros pode mudar o
futuro de cada criança.

A leitura feita pelos pais para os filhos deve ser
sempre um momento prazeroso para ambos, assim o hábito
da leitura poderá permanecer no futuro. Trazendo benefícios,
tanto para os filhos, quanto para uma interação de qualidade
na família



Alguns benefícios da leitura

Reforça o vínculo familiar Estimula a criatividade 
e a linguagem

Auxilia no processo 
de alfabetização

Estimula a criatividade

Torna a criança mais atenta às
emoções das pessoas que convive



Dicas para inserir a leitura na rotina dos pequenos

Comece cedo! 
Quanto menor a 
criança começar a 
ter contato com a 
leitura, melhor. 
Porém nunca é 

tarde para 
começar.

Leia cada vez 
mais

Assim a chance da 
leitura se tornar 
uma de suas 
atividades 
preferidas 
aumentará.

Prepare um 
ambiente.

Pode ser bem 
simples, mas 

cheio de amor, 
tranquilidade, 

aconchegante e 
silencioso.

Responda as 
dúvidas.

Esteja aberto para 
responder as 

perguntas, por mais 
desconcertante 

que seja, responda 
com calma.

História da 
criança

Deixe que ela 
manuseie os livros 

e conte as 
histórias da sua 
maneira. Ouça 
com atenção e 
entusiasmo!



A importância da poesia na infância

A criança pode ter contato com a poesia de
diferentes maneiras n vida. Elas estão presentes nas canções,
brincadeiras, parlendas, livros e histórias. A leitura de poesias
ou poemas, carrega consigo um conhecimento de mundo e
desperta a sensibilidade das crianças, por meio de uma
leitura leve, ritmada e prazerosa.

A leitura de poesias deve ser estimulada, pois é
importante para a formação da criança. Afinal manifesta
sentimentos, emoções, experiências, momentos, sensações,
ideias e lições de forma graciosa. É uma bela forma de
expressão. Esse estilo de leitura precisa apresentar
experiências do cotidiano e conhecimentos valorosos para a
criança.

Idade ideal para ler poemas

Desde a barriga da mamãe. Mas, é
preciso levar em consideração a classificação
da poesia. Conforme a criança se desenvolve,
pode-se ir elevando o nível de dificuldade e
interação com a leitura.

Objetivos da poesia

A poesia tem por objetivo o poder
de promover para a criança, a oportunidade
de expressar ou compreender algum
momento que esteja passando. Por isso, tem
um apelo voltado para a formação do
indivíduo.

Promover a percepção do mundo
que cerca o leitor é, sem dúvida, um dos
principais objetivos da poesia.

Poesias



Poemas da semana

Amarelinha
(Maria da Graça Rios)

O Girassol
(Vinícius de Moraes)

Mas antes assista um vídeo com dicas simples e 
bacanas para contar histórias para as crianças. 

Assistam!
https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U

https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U


Amarelinha
(Maria da Graça Rios)

Maré mar
é maré
mare linha
sete casas a pincel.
Pulo paro
e lá vou
num pulinho
segurar mais um ponto
no céu.

Sobre a autora

Maria da Graça Rios

Maria da Graça Rios é uma
escritora e acadêmica
brasileira, autora de várias
obras infantis como Chuva
choveu e Abel e a fera.
Em Amarelinha, o sujeito
poético cria vários jogos de
palavras a partir do nome da
brincadeira famosa.
Na composição, o eu-lírico
parece ser uma criança que
está brincando de amarelinha
e vai descrevendo os seus
movimentos, até o final do
jogo.

Você encontra o vídeo com a tradução do poema em libras no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura de 0 a 3 anos - tradução em libras do 

poema Amarelinha



Se a criança já estiver
andando, faça uma
amarelinha no chão para
brincarem juntos, pode usar
fita ou até mesmo aproveitar
o desenho dos pisos. Explore
os números, peça que a
criança pule com os 2 pés em
cada casa. Divirtam-se!

Para os pequenos que ainda não
andam é possível construir uma
amarelinha sensorial, usando
materiais que temos em casa: lixa,
tampinhas, espumas...
Colar em folhas e deixar que a
criança explore com as mãos.
Atenção, é fundamental a
supervisão de um adulto.

Fazer a leitura do poema com
frequência. Ao terminar
converse um pouco sobre o
tema, tente outras rimas para
algumas palavras, assim estarão
fortalecendo a relação entre
vocês.

Um programa para toda a
família. Segue um link para
assistirem juntos a história
da turma da Mônica:
Amarelinha Radical.
https://www.youtube.com/
watch?v=lq_YRsYoYPg

Sugestões de 
atividades após a 
leitura do poema 

Amarelinha

Registre seus momentos de leitura e atividades e compartilhe 
nas redes sociais com a #LerEmCasaÉViajarPeloMundo

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


O Girassol
(Vinícius de Moraes)

Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel.
Roda, roda, roda carrossel
Gira, gira, gira girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol.

Vinicius de Moraes (Marcus
Vinicius de Moraes), nascido no
Rio de Janeiro no dia 19 de
outubro de 1913, foi
um poeta, dramaturgo, jornalista,
diplomata, cantor e compositor br
asileiro. Sua obra é vasta,
passando pela literatura, teatro,
cinema e música. Ainda assim,
sempre considerou que a poesia
foi sua primeira e maior vocação,
e que toda sua atividade artística
deriva do fato de ser poeta.

Sobre o autor

Vinicius de Moraes

Você encontra o vídeo com a tradução do poema em libras no Youtube 

*Para procurar digite: Leitura de 0 a 3 anos - tradução em libras do 

poema O Girassol



Sugestões de 
atividades após a 
leitura do poema 

Girassol

Fazer a leitura do
poema com frequência.
Ao terminar converse
um pouco sobre o
tema, tente outras
rimas para algumas
palavras, assim estarão
fortalecendo a relação
entre vocês.

Produzir uma arte
explorando o girassol
e sua cor amarela.
Pode ser usado, tinta,
papel picado,
colagens...Abusem da
criatividade e
interação!

Se a criança já estiver
andando brinquem de
roda segurando as
mãos. Caso a criança
ainda não ande
brinque com ela no
colo, estimulando com
músicas e
movimentos.

Registre seus momentos de leitura e atividades e compartilhe 
nas redes sociais com a #LerEmCasaÉViajarPeloMundo



Fontes de pesquisa:

https://portaldologosofico.com/blogs/news/a-importancia-da-poesia-na-infancia

https://blog.ataba.com.br/por-que-e-tao-importante-ler-poemas-para-criancas-2/

https://lunetas.com.br/entenda-10-motivos-da-importancia-de-ler-poemas-para-as-criancas/

https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U

https://portaldologosofico.com/blogs/news/a-importancia-da-poesia-na-infancia
https://blog.ataba.com.br/por-que-e-tao-importante-ler-poemas-para-criancas-2/
https://lunetas.com.br/entenda-10-motivos-da-importancia-de-ler-poemas-para-as-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U


* Professores da Rede Municipal de Ensino

* Supervisores de Ensino

* Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE)

nape@educacaotaubate.sp.gov.br

Organizado por:




