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O ASSUNTO É…

LEITURA PARA BEBÊS DE 0 A 2 
ANOS

BERÇÁRIO/INICIAL 
E INFANTIL I

Já ouviu falar que as histórias alimentam a nossa imaginação? 
Ouvir histórias desde que somos bebês auxilia no desenvolvimento da 
oralidade e expressividade da criança e na construção de repertório de 
histórias para que depois possam ser contadas.

HORA DE OUVIR HISTÓRIAS

COLOCANDO EM PRÁTICA

E CRIANÇAS BEM PEQUENAS

Escolha um livro de literatura infantil que você goste, e caso não 
conheça a história, leia antes de ler para o seu bebê/criança;

Solte seu lado artístico e crie vozes diferentes para as personagens da 
história, pois isso fará com que o momento fique mais divertido;

Coloque o bebê/criança em uma posição confortável (sentado em seu 
colo ou ao seu lado, deitados juntos) e comece a ler o livro. Deixe o livro 
aberto de frente para o bebê/criança, assim ele poderá acompanhar as 
imagens junto à leitura;
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Dica 1: O que é ler para bebês? - Ler para bebês é uma oportunidade 
de criar um momento de qualidade entre cuidadores1 e crianças em 
torno das histórias da comunidade, da cultura e da linguagem;

Dica 2: O que fazer se o bebê/criança chorar na hora da leitura? - A 
atenção dos bebês/crianças é menor, por isso caso ocorra choro, sono 
ou até mesmo desinteresse no meio da leitura, retome-a em outro 
horário do dia. Faça isso diversas vezes ao longo da semana até que a 
hora da história se torne rotina;

Dica 3: Conheça muitas histórias - Um bom leitor precisa ter um 
repertório amplo de histórias, por isso é indicado que o adulto leia 
diferentes contos desde os clássicos (Três porquinhos, Chapeuzinho 
Vermelho,  Cachinhos Dourados...) até os contemporâneos, com suas 
diferentes histórias e versões;

Dica 4: Crie um ambiente aconchegante e convidativo para as 
leituras - Um ambiente aconchegante para a leitura pede que 
organizemos o espaço e os materiais. Logo sugerimos que separe um 
canto da casa onde possa acomodar confortavelmente os bebês, como: 
tapete, colchonete, rede, almofadas, pufes, travesseiros, ou qualquer 
outro que você tenha disponível. Para as crianças bem pequenas, 
também é interessante que tenham alguns livros disponíveis neste 
espaço, assim, elas poderão explorá-los com certa autonomia.

DICAS:

1 No contexto familiar, entenda cuidadores como adultos que proporcionam este momento aos bebês.
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PARA SABER MAIS!

Existem diferentes sites com muitos conteúdos voltados para a leitura 
em família. Logo abaixo, indicamos alguns. Não deixe de acessá-los, lá 
você encontrará outras sugestões que poderão te auxiliar neste 
momento:

Blog da Leiturinha - Os 30 melhores livros infantis de 2018: 
https://leiturinha.com.br/blog/os-30-melhores-livros-infantis-de-2018/

Fafá conta histórias - Dicas de como ler livros para bebês: 
https://www.youtube.com/watch?v=0wnyc-TJhTw 

Lunetas - Leitores de berço: um guia nada definitivo de como ler 
para bebês: 
https://lunetas.com.br/como-ler-para-bebes/

Palavra Cantada e Eva Furnari - Assim Assado: 
https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs


