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Ler e narrar com crianças  
a partir de 1 ano de idade
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Prezados pais,

Este folheto contém muitas sugestões e informações úteis 
sobre como se deve ler e contar histórias para crianças, já a 
partir de 1 ano de idade. Juntamente com o seu filho pequeno, 
folheie o mais frequentemente possível livros ilustrados.

Desta forma você estará a ajudar o seu filho a aprender a falar. 
Pode começar imediatamente com o Livro de Início de Leitura.

Fazemos votos de momentos agradáveis e muito divertimento 
ao ler para o vosso filho, e passear pelas ilustrações!

Com os nossos melhores cumprimentos, Ministério  
Federal de Educação e Pesquisa e Fundação da Leitura
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Pode-se ler já para bebés e  
crianças de tenra idade?

Ler para crianças pequenas inclui a prática de ver juntos as 
ilustrações, contar qualquer coisa e também virar juntos as 
páginas.

Naturalmente, no início o seu filho vai tratar do livro como se 
fosse apenas um brinquedo. Portanto, não se surpreenda se 
ele arrastar o livro, atirá-lo para o lado, ou até tentar enfiá-lo 
na boca. Isto é normal, e irá mudar lentamente.

Em breve você notará que determinado livro tornou-se uma 
espécie de “livro favorito” que o seu filho quer sempre voltar  
a ver.
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Faça logo uma experiência com o Livro de Início de Leitura.  
Ao olhar para o livro juntamente com a criança, tente:

Sugestão 1: Basta começar a ler

 fazer sons ou ruídos improvisados,

 contar o que se pode ver nas páginas,

 fazer perguntas acerca das imagens,

 entar descobrir juntos se existe na casa 
alguma coisa parecida com as ilustrações,

 brincar juntos fazendo um jogo de dedos

 e muitas coisas mais ... 
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Qual é o sentido de ler ou contar 
histórias para o meu filho?

Divertirem-se juntos 

Quando você lê e comenta coisas de um livro, o seu filho  
pequeno já perceberá que você está a dedicar-se a ele.

Ver livros ilustrados juntos inclui brincar, rir e fazer carinhos. 
Desta forma o seu filho sentirá a leitura combinada com  
muitos sentimentos bons.

O seu filho aprende novas palavras 
enquanto você lê para ele.

Isso promove a 
aprendizagem da fala

Os primeiros anos de vida são 
particularmente importantes 
para o desenvolvimento da 
linguagem.

O seu filho aprenderá melhor 
a falar se você falar bastante 
com ele. Os livros ilustrados 
são ideais para isto.
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Sugestões para ler e  
contar histórias para crianças 
de tenra idade

Na vida quotidiana há certa-
mente muitas ocasiões em 
que você pode conversar com 
o seu filho: na hora de comer, 
durante um passeio, durante 
um jogo ou brincadeira, ou 
antes de adormecer.

A leitura resulta mais 

divertida quando é  

feita em um lugar 

aconchegante.
Se você olhar regularmente 

livros ilustrados junto com 

a criança, isto vai tornar-se 

uma parte integrante da 

vida diária da família.

A melhor maneira  de ler e contar  histórias é fazer tudo na língua que você domina melhor.
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Como é que o meu filho aprende  
a falar?

As crianças não podem fazer tudo ao mesmo tempo. Elas 
aprendem passo a passo, no seu próprio ritmo. O mesmo 
acontece com a aprendizagem da linguagem.

Até 12 meses de idade  

Durante o primeiro ano de vida a criança desenvolve 
 plenamente a sua sensibilidade. Ela está constantemente 
a enfiar coisas na boca.

A criança olha para as coisas, agarra-as e começa a brincar 
com elas, mesmo com um pequeno livro com ilustrações.

12 a 24 meses de idade

Via de regra, no decurso do segundo 
ano de vida o seu filho começa a falar.

Em um livro com ilustrações, ele 
 poderá apontar para certas coisas  
que você estiver dizendo.

O seu filho gosta especialmente de 
canções, rimas e jogos de dedos. Você 
pode então começar a “contar juntos”, 
por exemplo, o que certo animal no 
livro está a fazer, ou qual é a cor de 
uma bola.

O seu filho já compreende muita coisa.
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Versos em rima ou cantados, que você acompanhe com
movimentos dos dedos e da mão, estimularão o seu 
filho para imitar e falar juntos.

Com um dedo, ande a saltitar sobre os  
dedinhos do seu filho e depois, para terminar 
faça cócegas sobre a barriga dele. Movimentos 
assim podem ficar combinados com rimas e 
canções infantis, por exemplo: 

Saltam as pulgas na balança,
Vão contar ao rei da França,

Qual será a mais bonita,
Que se irá esconder?!

Sugestão 2: Rimas e canções 
fazem parte das leituras
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Como é que as leituras e o contar 
histórias podem ser combinados 
com a minha vida familiar diária?

Crianças pequenas aprendem por imitação

O mesmo acontece com a leitura, quando elas observam isso 
nos adultos: quando você se senta num sofá, folheia um jor-
nal, lê uma revista ou um livro.

Nunca force nada! 

Há situações em que simples-
mente não faz qualquer sentido 
tentar ler para uma criança. Por 
exemplo: quando o seu filho tiver 
fome, ou quando quiser brincar.

Mas se o seu filho necessitar de 
calma, os livros ilustrados são 
 utilíssimos. Este é o caso, antes de 
ir para a cama, durante a  espera 
para uma consulta médica, no 
autocarro ou no comboio.

Regularidade 

Ao ler e contar histórias com regularidade, o seu filho sentirá 
segurança graças à ordem já conhecida dos acontecimentos.
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Sugestão 3: As leituras podem 
ser feitas em qualquer língua

Adormecer com histórias 

Ir para a cama é uma coisa 
que geralmente não é difícil 
para as crianças.

Uma leitura é uma forma 
ideal para se terminar o dia 
com calma e em paz.

No início isso pode demorar 
um pouco, até que a criança 
fique totalmente calma. Mas 
isso é absolutamente normal.

É preciso que eu saiba ler em alemão?

Não. Muitas coisas que o seu filho aprende quando 
você lê para ele, não dependem de qualquer lín-
gua em particular. Leia à vontade na língua em que 
você normalmente fala com o seu filho.

Seu filho sentir-se-á confortado se ouvir o idioma a 
que está acostumado.

11
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Livros ilustrados e media digitais

Que livros são adequados para crianças pequenas?

Os livros para crianças pequenas são feitos de materiais resis-
tentes, como cartolina ou tecido, pois as crianças brincam com 
os livros da mesma maneira como brincam com outras coisas.

Os primeiros livros mostram ilustrações de coisas simples, que 
as crianças já conhecem da vida quotidiana.

Com o passar do tempo, as crianças também podem 
 compreender as primeiras cenas em que pessoas ou animais 
fazem alguma coisa. O volume dos textos também aumenta 
constantemente.

O que fazer com as media digitais?

Crianças pequenas dificilmente conse-
guem compreender vídeos e imagens 
em movimento.

Elas conseguirão descobrir melhor o 
mundo por meio de livros ilustrados e 
histórias.

Mais tarde, aplicativos contendo livros ilustrados serão um 
bom complemento para os livros.

Precisamente as crianças mais pequenas 
conseguem descobrir da melhor maneira o 
seu mundo com livros ilustrados e histórias.
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Sugestão 4: Onde encontrar 
livros ilustrados e histórias
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Os respetivos livros  
ilustrados também  
podem ser encon -
trados em bibliotecas 
ou livrarias.

Na página de internet  
www.lesestart.de você  
pode encontrar muitas  
informações e sugestões.

Na página de internet  
www.einfachvorlesen.de você 
encontra textos grátis para 
smartphones ou tablets, com 
histórias para ler para crianças.
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www.facebook.com/Lesestart

@lesestart123
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Römerwall 40
55131 Mainz

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800-3103103 (aus dem dt. Festnetz)

E-Mail: info@lesestart.de

www.lesestart.de


