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LIVRO É OBJETO PORTADOR DE CULTURA 

 

 “Dentre os diversos instrumentos do homem, o livro é, sem dúvida, 

o mais assombroso. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o 

telescópio são extensões da visão; o telefone é extensão da voz; também 

temos o arado e a espada, como extensões dos braços. Mas o livro é outra 

coisa: o livro é extensão da memória e da imaginação.” (Cinco Visões 

Pessoais, 2002, Jorge Luis Borges). 
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 Ler para bebês é muito importante para o seu desenvolvimento e 
deve se tornar um hábito, fazendo parte da rotina da creche.  
 Ouvir histórias lidas por um adulto significativo, num ambiente 
agradável e acolhedor, auxilia a criança a despertar e cultivar o prazer da 
leitura. Um texto deve sempre ser bem lido, num ritmo adequado e com a 
devida entonação.  
 Estudos provam que crianças que ouvem muitas histórias, adquirem 
hábitos de leitura cedo e apresentam melhor desempenho escolar do que as 
crianças que não tiveram oportunidade de passar por essa experiência. 
 Para que as crianças aprendam e gostem de ler é preciso que vejam 
e ouçam pessoas lendo e que sejam constantemente expostos a situações de 
leitura. 
  Além disso, é muito importante que os pequenos manuseiem livros 
desde cedo. Assim, eles aprendem a observar, identificar detalhes, relacionar 
fatos, perceber sequências, imaginar, entrar no universo da fantasia. 
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LIVRO  
 

 DESDE BEBÊ, IMPRESCINDÍVEL PARA TRANSMITIR 
 

VALORES, IDÉIAS, OPINIÕES, HISTÓRIA 
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POR QUE TER LIVROS NAS CRECHES                          
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LIVRO 

 
 DESDE BEBÊ, IMPRESCINDÍVEL PARA 

 

 Ampliar o universo de conhecimentos sobre a natureza. 

 Entrar em contato com outras culturas. 

 Desenvolver a imaginação e a memória. 

 Descobrir e se surpreender com as descobertas. 

 Subsidiar e embasar a troca de opiniões. 

 Divertir, emocionar, desafiar. 

 Apreciar ilustrações, imagens. 

 Conhecer melhor a si mesmo. 
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LIVRO BOM É                           

LIVRO BOM É 
 

 Livro que dura porque é bem feito. 

 Livro de diferentes gêneros literários, abordando temáticas, contextos 
sociais, culturais, geográficos e históricos diversificados, de autores 
nascidos nas várias regiões brasileiras e também em outros países. 

 Livro que proporciona experiências significativas, apreciações artísticas 
diversas, que oferece estímulos para a reflexão e a participação criativa na 
construção de sentidos para o texto. 

 Livros com movimentos e texturas, que permitem a antecipação da 
narrativa. 

 Livro que fica na memória, livro que se lê e relê várias vezes. 
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BEBÊS GOSTAM DE                  

BEBÊS GOSTAM DE 

 

 Ouvir histórias 

 Folhear livros 

 Apreciar imagens 

 Abrir e fechar abas 

 Sentir texturas 

 Descobrir o que irá acontecer 
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CRIANÇAS MAIORES GOSTAM DE                          

CRIANÇAS MAIORES GOSTAM DE 

 Ouvir e contar histórias 

 Folhear  livros 

 Histórias de suspense, humor, contos de fadas, ação ... 

 Apreciar variados tipos de imagens 

 Encenar  histórias 

 Inventar histórias 

 

 

 

12 



13 

PROGRAMA QUALIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
LIVROS NAS CRECHES 

CRIANÇAS MAIORES GOSTAM DE                          



PROGRAMA QUALIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
LIVROS NAS CRECHES 

REFERÊNCIAS                          

 Reyes, Yolanda. Como escolher boa literatura para crianças? em: 
www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=9  

     último acesso em 11/12/15 

 

 Como escolher livros infantis para ampliação do acervo? em: 
www.comunidadeeducativa.org.br/wp-content/uploads/2015/06/123.pdf 

       último acesso em 11/12/15 

 

 Critérios de Seleção de Obras Literárias em: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/ei/Documentos/entorno/Guia%20
de%20escolha%20de%20livrosrevis.pdf 

        último acesso em 11/12/15 
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Fotos do acervo do Instituto Girassol – Educação Infantil e Pesquisa e do Projeto Cuidar/educar 
crianças pequenas nas creches da ASA 

 
Para saber mais visite  

www.institutogirassol.org.br 

 

ou entre em contato conosco:  

institutogirassol@institutogirassol.org.br 

 

OBRIGADA! 
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