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•  Contar histórias para as crianças, neste momento de 
quarentena, deve ser tratado com as famílias como 
uma pausa no dia, e não uma obrigação a ser cumprida. 

•  Incentive as famílias a contarem as histórias  
do modo delas.

As famílias foram incentivadas a apreciar esse vídeo,  
que retrata a experiência de uma contação de história  
em uma creche no Maranhão, e a proporcionar momento 
semelhante em casa com a criança.  

ASSISTA AO VÍDEO E LEIA O CARD.

Algumas dúvidas podem surgir caso as famílias desenvolvam essa 
situação em casa, como por exemplo:

MINHA CRIANÇA AINDA É BEM PEQUENA. FAZ 
SENTIDO CONTAR UMA HISTÓRIA PARA ELA? 

Desde o nascimento, a criança se interessa pela voz 
humana, sobretudo quando essa voz é de pessoas 
que próximas. O tom de voz e o contato por meio das 
palavras fortalecem o vínculo entre a criança e quem 
compartilha a história. Mesmo que ainda não saiba se 
expressar oralmente, a criança escuta, se mantém atenta 
às expressões das pessoas e às narrativas que lhe são 
apresentadas. Portanto, além de fortalecer o vínculo, 
contar uma história é uma oportunidade de desenvolver 
a imaginação, o conhecimento dos textos presentes na 
cultura e o mergulho no universo das palavras. 

QUE HISTÓRIAS PODEM SER MAIS INTERESSANTES 
PARA CONTAR? 

Muitas histórias podem agradar as crianças pequenas, 
como “O Lobo Mau e os Três Porquinhos”, “Chapeuzinho 
Vermelho”, “O Lobo e os sete cabritinhos”, enfim, os 
contos tradicionais. No entanto, é interessante que as 
famílias também sejam incentivadas a contar aquelas 
que marcaram suas memórias quando crianças. Assim, 
certamente o modo como elas serão compartilhadas 
despertará muito afeto. A escolha de textos interessantes 
colabora muito, mas a relação do adulto com a criança, ou 
seja, os olhares, as palavras, as possibilidades de diálogo, 
com os gestos e as expressões, são o que pode tornar essa 
experiência mais ainda repleta de sentidos. 
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FICA A DICA

PARA SABER MAIS

Clique no link abaixo:

Um baú de histórias para ler e contar

https://vimeo.com/420371120/fd1648f8ff
https://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/um-bau-de-historias-para-ler-e-contar/
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

