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EARLY LITERACY/ 

LETRAMENTO INFANTIL   



• O Instituto Nacional de Desenvolvimento 

e Saúde da Criança (National Institute of 

Child Health and Human Development – 

NICHD), dos Estados Unidos define “Early 

Literacy” como “o que as crianças sabem 

sobre ler e escrever antes que elas 

possam de fato ler e escrever por conta 

própria”. 

PRECEDENTES  
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• Inúmeros estudos têm demonstrado que 

as crianças que consistêmente são 

expostas a uma variedade de estórias e 

experiências tornam-se melhores leitores, 

ouvintes, expandem seus vocabulários e 

desenvolvem maior capacidade de 

compreensão de textos, além de melhor 

habilidade para verbalização de 

pensamentos e opiniões do que aqueles 

que não foram expostos a tais 

experiências 



O  OBJETIVO 

• Informar aos pais e tutores de bebês e 

crianças  (de 6  meses a 5 anos) a 

importância da interação com livros, do 

ato de ler em voz alta e das 

conseqüências positivas no 

desenvolvimento da criança, alem de 

buscar divertir a criança ou bebê e 

despertar o sentimento de carinho e 

interesse no ato de ler e nos livros.   
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Nos Estados Unidos  

• A iniciativa “Toda Criança Pronta para Ler na 

Sua Biblioteca” (Every Child Ready to Read @ 

your Library), foi desenvolvida, nos Estados 

Unidos pela Associação de Bibliotecas Públicas 

(Public Library Association- PLA) e pela 

Associação de Serviços de Bibliotecas para 

Crianças uma divisão da Associação Americana 

de Bibliotecas (Association for Library Service to 

Children of the American Library Association - 

ALA).  
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O QUE FAZEM OS 

BEBÊS E AS CRIANçAS 



Synaptic Density 

From Rethinking the Brain: New Insights into Early Development by Rime Shore (NY: Families and Work Institute, 1997) 

Synaptic Density: Synapses are created with astonishing speed in the first three years of life.  For the rest of the first decade, children’s brains have twice as many synapses as adults’ brains. (Drawing supplied by H.T. Chugani)   



Permission to use for PLA?ALSC Early Literacy Project granted by Dr. Harry Chugani 



Repensando o cérebro 
Velho Pensamento Novo Pensamento 
O desenvolvimento do cérebro depende dos 

genes com o qual o individuo  nasce. 

 O cérebro se desenvolve  a partir de 

complexo inter-relacionamento entre os 

genes que você nasce e as experiências 

que você tem. 

As experiências que você teve antes dos três 

anos têm um impacto limitado no seu 

desenvolvimento  adulto. 

Experiências na infância têm um  

impacto  decisivo na arquitetura do 

cérebro, na natureza  e na extensão das 

capacidades de um adulto. 

O desenvolvimento do cérebro e linear: a 

capacidade do cérebro de mudar cresce de 

acordo com o desenvolvimento da criança. 

O desenvolvimento do cérebro não e 

linear, existem tempos apropriados para 

adquirir certos tipos de conhecimento e 

habilidades. 

O cérebro de um bebe ou criança e muito 

menos ativo do que de um estudante 

universitário.  

Quando a criança atinge a idade de três 

anos seu cérebro e duas vezes mais 

ativo do que o de adultos. O nível de 

atividade cai durante a  adolescência… 

ETC...ETC... ETC... ETC... 



EARLY LITERACY/LETRAMENTO 

INFANTIL 

  E O QUE AS Crianças SABEM 

SOBRE LER E ESCREVER 

ANTES QUE SAIBAM DE FATO 

LER E ESCREVER 



SEIS HABILIDADES/APTIDÕES 

PARA APRENDER A LER 

 

 

 

1.  MOTIVAÇÃO AOS MATERIAS IMPRESSOS (Print 

Motivation) 

2. CONSCIÊNCIA FONOLOGICA (Phonological 

Awareness)  

3. VOCABULARIO (Vocabulary) 

4. HABILIDADE NARRATIVA (Narrative Skills) 

5. NOÇÃO/CONSCIÊNCIA DE MATERIAS IMPRESSOS 

(Print Awareness)  

6. CONHECIMENTO DAS LETRAS (Letter Knowledge) 



Motivação aos Materias  

impressos 

 

Interesse e prazer da criança na 

interação com livros 

 Crianças que gostam de livros e 

de ler se tornarão leitores ávidos; 

As crianças tornam-se bons 

leitores pela prática da leitura. 



 

 

CONSCIÊNCIA FONOLOGICA 

(Phonological Awareness ) 
 

 

 a habilidade de ouvir e 

brincar com os menores sons 

nas palavras 

 auxilia as crianças 

enfatizarem/identificarem  os 

sons quando começam a ler 



? ? ? ? ? ? 

Vocabulário  
 

 

 saber os nomes das coisas     

  ajudar as crianças a entenderem 

melhor o que lêem 

  auxiliar no reconhecimento das  

palavras quando elas tentam pronunciá-

las. 



A IMPORTÂNCIA DO 

VOCABULÁRIO 
• Nos Estados Unidos, pesquisas demonstram que a 

maioria das crianças entram na escola sabendo entre 

três a cinco mil palavras. Esta é a média de palavras 

conhecidas por crianças até seis anos de idade, cujos 

pais não têm formação superior ou hábitos de leitura ou 

de freqüentar as bibliotecas públicas. 

•  Enquanto isso crianças provenientes de famílias cujos 

pais têm formação superior ou hábitos de leitura e uso 

da biblioteca, chegam a possuir vocabulário de até vinte 

mil palavras (BETTY, RISLEY, 1995).   
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ALA granted permission from Janellen Huttenlocher. 



          Habilidade Narrativa  
 

 

 

 

 

 a habilidade de descrever coisas 

e eventos e contar estórias 

 auxilia as crianças a 

entenderem o que elas lêm 

(interpretação) 



NOÇÃO/CONSCIÊNCIA DE 

MATERIAS IMPRESSOS 
 

 

 

 

 notar palavras em todos os lugares 
 

 saber como ler os livros e as 

palavras e como segurar/manusear um 

livro e seguir as palavras numa pagina 

 

  ajuda as crianças a se sentirem 

confortáveis com os livros e a se 

concentrarem na leitura.  



Conhecimento das 

letras 
 

 

 

 saber que as letras são diferentes uma 

das outras, que têm nomes e sons 

distintos 
 

 ajuda as crianças a entenderem que 

as palavras são feitas de pequenas 

partes e a melhor compreender os 

conceitos  destas partes 



 RECAPITULANDO… 

• Os bebês nascem com um certo grupo de 

células no cérebro. Conforme brincam, cantam, 

fazem caretas e fingerplays, estas células 

fazem conexões que formam as fundações para 

o desenvolvimento e sinapses, colaborando e    

facilita o letramento  infantil por meio das 

técnicas e divertindo. 
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 RECAPITULANDO… 

 

• Especialistas da área de educação e 

neurociência, economia, psicologia, por meio de 

evidencias comprovam  que estas conexões 

são feitas entre o nascimento e os cinco anos 

de idade. 

 

• Segundo eles, precisam ser incentivadas, 

construídas ou formadas neste período pois 

trata-se  de  um caso de “ use them or lose 

them”.  
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Objetivo e Propósito do Letramento 

Infantil na Biblioteca 

• Estar em dia com os tempos e demandas 

• Estimular o desenvolvimento da linguagem 

• Nutrir o amor pelos livros  

• Estimular os laços entre adultos e crianças 

• Educar e entreter 

• Permite aos adultos compartilhar experiências e 

as crianças interagirem com outras crianças de 

sua idade 

• Atrair novos membros  para a biblioteca 

23 



Uma breve receita de 

Organização e Regras  

• Selecione local e horário  adequado com 

poucas interrupções 

• Estabeleça regras para o programa 

• Deve ter duração entre 20-30 minutos 

• Limite o grupo para 8-10 bebês 

• Uma criança por pai/tutor 

• Pré registre os participantes 
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Qual o material necessário? 

• Boneca (bebê) 

• Meias 

• Tapete ou cadeiras apropriadas 

• Equipamento de Áudio e Vídeo 

• Pôster ou Lousa com a letra das músicas 

• Produtos desinfetantes  

• Etiquetas com nomes e controle de 

presença 
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Ampla divulgação e Marketing 

• Todo o staff da biblioteca deve saber 

sobre o programa 

• Panfletos visando pais e tutores devem 

ser feitos para distribuição 

• Sair da biblioteca e ir à (s)  comunidade(s) 

que a biblioteca atende para divulgação. Ir 

alem das paredes da biblioteca. 

• Promover de maneira entusiasta o 

Programa.  
26 



Avaliação do Programa 

 

• Elaboração de questionários e formulários 

para evaluation dos programas 

• Estabelecer contato  próximo com os pais,  

cuidadores e tutores das crianças para 

ouvir idéias e sugestões 

• Possíveis reestruturação dos programas 

de acordo com as expectativas e 

feedback dos avaliadores.  
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Algumas Sugestões de 

Atividades 

• Livros e Rimas  

• Canções de Ninar  

• Bater Palmas e os pés 

• Rimas com cócegas e brincadeiras 

• Peekaboo 

• Balançar o bebe no colo enquanto canta/ 

movimentos 

• Massagens no bebê 
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SELEÇÃO DO MATERIAL  
 

TIPOS DE LIVROS 

• MUITAS IMAGENS E  LIVROS GIGANTES  

• LIVROS COM TEXTURAS 

• LIFT THE FLAP AND PEEK A BOO 

• TECIDO E CARTÃO (SEGURO) 

CONTEUDO 

TEXTOS SIMPLES E FÁCEIS  

COM RIMAS 

FOTOS DE FACES  DE ANIMAIS E PESSOAS 
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NA EUROPA 

 

 

• ESPANHA 

• FRANÇA 

• PORTUGAL 
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UM BOM EXEMPLO! 

 

 

• http://valibraries.lva.virginia.gov/ELAC/ind

ex.html 
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E no Brasil.... 
 Estudo  sobre a importância da educação infantil da 

Academia Brasileira de Ciências  conjuntamente com a 

Fundação Getulio Vargas. 

 Necessidade de políticas Publicas para  a área  

 Maior atenção as famílias mais carentes  com crianças 

pequenas 

 Estimular a leitura em voz alta para ativação da área 

cerebral, favorecendo o desenvolvimento da capacidade 

de associação grafema-fonema. 

 Estabelecer políticas e assegurar recursos para criar, 

manter e atualizar bibliotecas públicas e escolares. 

 Etc, etc, etc....  
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MAIORES INFORMAÇÕES 
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•O-BRI-GA-DA ! 
 

• HOMMERDING@GMAIL.COM 
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