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Leitura para bebês e os bem pequenos

0 a 3 anos
Desfrutar a leitura em família é uma experiência especial
para a criança, ainda mais se a voz que ela escuta é de alguém
que está sempre presente em sua vida, alguém que lhe desperta
afeto e segurança.
Esse pequeno vídeo foi encaminhado às famílias como inspiração
para que se aproximem da curiosidade das crianças em uma
experiência de leitura em casa.
ASSISTA AO VÍDEO E LEIA O CARD.
É possível que algumas questões familiares surjam,
o que pode ser uma excelente oportunidade para conversar.
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NÃO CONSIGO MANTER MEU FILHO SENTADO,
ELE NÃO PRESTA ATENÇÃO EM MIM. O QUE FAZER?
Uma criança bem pequena se expressa com o corpo todo,
precisa se levantar para ver de perto as imagens, abre os
braços para imitar o movimento de um personagem e, às
vezes, deseja tocar as páginas. Que tal ajudar a família a
observar os sinais do corpo da criança, que revelam um
envolvimento com a leitura? Permanecer sentada olhando
o adulto ler não é o único indício de que a criança está
conectada com a leitura.
MEU FILHO NEM FALA AINDA. QUE SENTIDO FAZ LER
NESSA IDADE?
As palavras não nascem do nada; a criança se apropria
delas ao ouvir os outros falando, cantando, lendo. Sua
aprendizagem será rica se tiver a oportunidade de ouvir/
conhecer palavras diferentes e pensar no sentido das
histórias lidas. Incentive a família a observar como as
palavras vão se fazendo presentes na voz da criança
e nas experiências cotidianas em casa.

FICA A DICA
• Incentive a família a conversar sobre a história lida,

mas reforce que o objetivo não é verificar se a criança
entendeu ou decorou o texto. A intenção é aproximar
o adulto do que mais fez sentido para criança: pode
ser apenas um personagem, uma parte que lhe causou
medo ou alegria. Nessa conversa, a família pode se
surpreender com os pensamentos inéditos da criança.

• Se tiver oportunidade, converse com as famílias

sobre essa experiência. Se desejarem, algumas
podem encaminhar foto ou vídeo da criança com o
livro, escrever uma breve frase sobre o que ela mais
gostou, dar um depoimento por meio de áudio, enfim,
compartilhar algum sentido que essa experiência
despertou na família.

PARA SABER MAIS
Clique nos links abaixo:
“Era uma vez” para crianças pequenas
Conversa sobre um livro
Entrevista com especialista
em leitura na primeira infância

