
 

 

 

LER É VIAJAR NO MUNDO DA FANTASIA!!! 

Em casa e na escola a leitura desperta diferentes habilidades nas crianças, como a linguagem, a ampliação de vocabulário, a criatividade e 
a descoberta do mundo imaginário. Em família pode ser ainda mais prazerosa por ser estabelecida através dos laços afetivos inserida 
dentro de um contexto do brincar, que está ligado diretamente ao prazer. 

Outro fator importante é quando os pais se colocam no papel de contadores de histórias, trazendo a vivência para a criança de forma 
lúdica, as trocas afetivas desses momentos são eternizadas na memória e no coração até a vida adulta. 

Para crianças de três a seis anos, os livros devem conter histórias que proponham vivências que se consolidam nos ambientes familiar, 
escolar, ou seja, no dia a dia das crianças e devem apresentar várias imagens. Livros de dobradura e o uso de fantasias pelo contador da 
história envolvem ainda mais as crianças com a história contada. 

Elas precisam de seus próprios livros ou ter acesso a bibliotecas para isso? Não necessariamente, principalmente neste momento...  

ESTAMOS ENVIANDO ARQUIVOS PARA BAIXAR E VIAJAR NO  

MUNDO DA FANTASIA COM A CRIANÇADA!!! 

 

 

 



 

 
 

Algumas dicas para deixar o momento de leitura ainda mais divertido para as crianças: 

 

 Mostre a capa, mostre os livros e fale sobre as ilustrações. 

 Deixe a criança virar a página, se ela quiser. 

 Leia as frases e mostre-as com o dedo. 

 Torne a história viva, faça uma voz diferente para cada personagem e use mímica para contar a história. 

 Quando a criança começa a saber ler deixe-a ler palavras e frases. 

 Faça perguntas e converse sobre a história, sobre as informações e sobre as imagens. 

 Verifique se está compreendendo bem a história. 

 Deixe a criança comentar o livro, contar a história ou partes desta e até mesmo dramatizar. 

 Se a criança pedir, volte a ler a mesma história uma ou várias vezes. É frequente as crianças quererem ouvir muitas vezes uma 

história que lhes agrada. 

 Bonecos, fantoches e dedoches também são acessórios interessantes. 

  

 



 

  

 

 

Atividades que podem ser realizadas a partir da leitura dos livros infantis: 

 

 Reconto e dramatização: 
 
Pedir que a criança reconte ou dramatize a história. É importante ouvir com atenção sua narrativa evitando de interrompe-la, 
porém, apoiando-a se e quando necessário. Para este momento, use a imaginação, pode montar um cenário e utilizar fantasias. 

 Colagem:  

Orientar a criança para fazer uma colagem representando uma cena do livro, um de seus personagens ou o final da história, 
utilizando cola, recortes de revistas, jornais, retalhos, botões, cordões coloridos etc. 

 Desenho e modelagem:  

Nada melhor para estimular a imaginação das crianças do que pedir para que elas retratem o que acabaram de ler através do 
desenho ou na modelagem com massinha dos personagens, de cenas da história. 

 

 



 

 

 

Sugestões: 

 

 

O MEC lançou o programa “CONTA PRA MIM” com orientações e dicas para colocar em pratica estratégias de Literacia 
Familiar (é um conjunto de estratégias simples que as famílias realizam no cotidiano para desenvolverem práticas de 
linguagem, leitura e escrita no ambiente familiar). 

Para ter mais informações sobre este programa acesse: 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/#para-pais 

 

 

Depois que passar a pandemia não deixe de visitar a BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRO    

LEOPOLDO, um lindo espaço onde as crianças podem ler e ouvir histórias! 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/#para-pais


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a participação das crianças podemos fazer máscaras de proteção sem máquina de costura! Vamos lá?!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0DiRDKmliY&feature=youtu.be 

 

 

 

 

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2020/04/saiba-como-

fazer-uma-mascara-de-pano-sem-maquina-de-costura-

12318494.html 

 

 

VAMOS COLOCAR A MÃO NA MASSA? 
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