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RESUMO 

 
 
Este trabalho de conclusão intitulado “Os princípios que fundamentam a leitura na 
Educação Infantil, segundo três documentos oficiais” foi realizado durante o ano de 
2020. Trata-se de uma pesquisa documental de cunho qualitativo, desenvolvida com 
a finalidade de esclarecer à seguinte questão: Qual a proposta de Ensino de Leitura 
na Educação Infantil, segundo os documentos oficiais? Para responder à pergunta, o 
objetivo principal deste estudo foi verificar como os documentos oficiais orientam a 
prática de leitura na Educação Infantil. Como instrumento de coleta de dados foi 
elaborada uma ficha visando analisar elementos como: nome do documento, autoria, 
ano de publicação, enfoque, entre outros dados que foram necessários. Através da 
análise dos documentos, procurou-se verificar qual a abordagem referente à temática 
leitura na Educação Infantil. Ao analisar os documentos foi possível perceber que 
sendo documentos importantes para a Educação Infantil deveriam ter mais 
abordagens sobre o ato de ler e a importância da leitura. Portanto, fica o registro da 
necessidade de uma possível revisão ou atualização desses documentos, que 
venham incluir metodologias de leitura de vários gêneros de textos, a fim de que as 
crianças da Educação Infantil possam desenvolver o gosto pelo ouvir e pelo interpretar 
histórias, bem como a motivação para diferentes leituras, elementos de suma 
relevância para o desenvolvimento integral das crianças. 
 
Palavras-chave: Leitura. Educação Infantil. Documentos oficiais. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

This concluding work entitled "The principles that underlie reading in Early Childhood 
Education, according to official documents" was carried out during the year 2020. It is 
a qualitative documentary research, developed with the purpose of clarifying the 
following question: What is the proposal for Teaching Reading in Early Childhood 
Education, according to official documents? To answer the question, the main 
objective of this study was to verify how the official documents guide the practice of 
reading in Early Childhood Education. As a data collection instrument, a form was 
prepared to analyze elements such as: name of the document, authorship, year of 
publication, among other data that were necessary. Through the reading of the 
documents, we tried to verify which approach refers to the theme Reading in Early 
Childhood Education. However, when analyzing the official documents it was possible 
to realize that, being important documents for Early Childhood Education, they should 
have more approaches on the importance of reading. Therefore, there is a record of 
the need for a revision or update of these documents, which may include reading or 
storytelling methodologies, so that children in Early Childhood Education can develop 
a taste for hearing and storytelling, elements in short importance for the integral 
development of children. 
 

 

Keywords: Reading. Child education. Official documents. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Considerando o cenário atual da educação brasileira, o ato de ouvir e contar 

histórias estão, quase sempre, presentes nas nossas vidas. Desde que nascemos, 

aprendemos por meio das experiências concretas das quais participamos, mas 

também através daquelas experiências das quais tomamos conhecimento do que os 

outros nos contam. O estímulo da leitura desde a infância é de fundamental 

importância para a criança, pois a leitura e a contação de histórias possibilitam 

brincadeiras de faz de conta e, consequentemente, despertam o senso imaginativo 

nelas. 

A literatura infantil transforma de forma significativa o universo das crianças, 

uma vez que elas são conduzidas para um mundo mágico e de fantasias. Cabe 

lembrar que a leitura deve ser utilizada como uma ferramenta pedagógica que possa 

oferecer a elas o desenvolvimento necessário através do prazer de ouvir e ler.  

Sendo assim, as atividades pedagógicas relacionadas aos livros de literatura 

infantil devem ser trabalhadas diariamente, para que a leitura seja uma forma de 

motivação e estímulo à formação dos pequenos leitores. Partindo desse pressuposto, 

obteve-se a ideia de trabalhar com a seguinte questão: “Qual a proposta de ensino de 

leitura na Educação Infantil, segundo os documentos oficiais?”  

Para responder à pergunta, o objetivo principal da pesquisa foi verificar como 

os documentos oficiais orientam a prática de leitura na Educação Infantil. Nessa linha, 

os objetivos específicos foram os seguintes:  

 Identificar a primeira etapa da Educação Básica denominada Educação Infantil, 

segundo LDB, BNCC e RCGEI; 

 Investigar a legislação que norteia os parâmetros da leitura na Educação 

Infantil, segundo LDB, BNCC e RCGEI; 

 Pesquisar em estudos já realizados os impactos da leitura na Educação Infantil. 

Para desenvolver o estudo, optou-se pela pesquisa documental de cunho 

qualitativo. Como instrumento de coleta de dados foi elaborada uma ficha contendo 

dados sobre cada documento investigado. Através da análise dos documentos, 

procurou-se verificar qual a abordagem referente à temática leitura na Educação 

Infantil. Dessa forma, a relevância do estudo foi a investigação sobre quais são os 
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princípios que fundamentam o ensino de leitura nos documentos oficiais e servem 

para orientar as práticas dos professores em suas salas de aulas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O propósito desse referencial foi mostrar subsídios fundamentais relacionados 

ao tema do trabalho. Primeiramente, foi apresentada a definição dos documentos 

oficiais; na sequência, foi apresentado o estudo sobre as legislações que norteiam o 

funcionamento da Educação Infantil; e, por fim, foi abordada a importância e 

contribuição da leitura no desenvolvimento e aprendizado das crianças na Educação 

Infantil. 

2.1 DOCUMENTOS OFICIAIS 

Para regulamentar e orientar a Educação no Brasil, existem vários documentos 

e legislações. Um documento muito importante é a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

pois regulamenta o sistema educacional do país, tanto no âmbito privado como no 

público. Ela define o direito à educação em todas as esferas de ensino. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),  

 

[...] conhecida como LDB (Lei de Diretrizes e Bases), a Lei no 9.394/1996, 
regulamenta o sistema educacional do País, tanto no âmbito público quanto 
no privado. Ela afirma o direito à educação, garantido pela Constituição, e 
define as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (BRASIL,1996, p. 61). 

 
 

Portanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei federal, que foi 

votada no congresso nacional que vale para todo o país. Ela teve uma longa jornada 

para que fosse aprovada. Após sua aprovação, a Educação Infantil ganhou destaque 

sendo legalmente reconhecida como um direito das crianças ao acesso à educação. 

Os profissionais de Educação Infantil precisam ter conhecimento dessa lei, pois 

ela contribui para uma melhor atuação profissional do professor e melhor qualidade 

do ensino, visto que uma relação afetiva entre aluno e professor é essencial, porque 

não só de conteúdos didáticos ocorre a aprendizagem, mas também da afinidade 

entre professores e alunos.   

Outro documento relevante é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Este 

documento serve para nortear os professores e alunos no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem desde a Educação Infantil até o Ensino médio.  

Definindo melhor, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

https://institutoibe.com.br/curso/educacao-infantil-unifran/
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[...] é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à 
educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado 
pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana 
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 
como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (DCNEB), (BRASIL, 2018, p. 7). 
 

 

Desta forma, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que auxilia 

os professores na hora de realizar o planejamento para seus alunos, levando em 

consideração que cada aluno aprende de uma forma. Assim, a BNCC é um documento 

que serve de referência Nacional, na formulação de currículos na esfera Municipal, 

Estadual e Federal, visando contribuir no alinhamento de políticas e ações, como a 

formação de professores, a elaboração de conteúdos educacionais e ofertas para a 

infraestrutura na Educação.   

A formação dos professores é de fato essencial na aprendizagem, uma vez que 

é responsável pela mediação do conhecimento e desenvolvimento do aluno. 

Objetivando as constantes evoluções que estamos vivendo, os cursos se tornam de 

grande relevância para o aperfeiçoamento dos professores. 

Outro documento importante é o Referencial Curricular Gaúcho da Educação 

Infantil. Ele foi construído para se ter uma melhor compreensão do currículo escolar e 

também para melhorar a qualidade de ensino das crianças. 

O Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil, 

 

[...] É um documento balizador para construção dos currículos nas escolas de 
diferentes esferas no estado do Rio Grande do Sul. Cabe aos sistemas de 
rede de ensino, bem como às escolas privadas, a construção de documento 
orientador, viabilizando as peculiaridades locais no que tange às questões 
curriculares (RS, 2018, p. 19). 
 
 

Neste documento, os professores da rede municipal e estadual de ensino 

tiveram sua participação para reformular o Referencial Curricular Gaúcho, visando 

melhorar o currículo da educação, a fim de se obter ganhos nas atividades de ensino 

e aprendizagem. Dessa forma, o objetivo foi apresentar um documento que 
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priorizasse o ensino de qualidade com aulas prazerosas e com metodologias 

facilitadoras para a melhor compreensão dos conteúdos. 

 

2.2 LEGISLAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL 

2.2.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no seu artigo 29 define Educação 

Infantil como: 

 

[...] A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996, p. 22) 

 

Ao encontro disso, a Educação Infantil é uma fase na qual a criança vai ter os 

primeiros contatos com a sociedade, além de vivenciar suas primeiras aventuras onde 

desenvolve algumas habilidades importantes para a vida adulta. Nessa fase, deve-se 

valorizar o desenvolvimento integral da criança, onde ela vai fazer suas primeiras 

descobertas e criar hipóteses. 

Ainda nessa mesma lei, em seu artigo 30 e 31, ela destaca que:  

 
Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, para 
as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Art. 31. A educação 
infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I– 
avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental; II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; III 
– atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; IV – controle de frequência 
pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas; V – expedição de documentação que 
permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
(BRASIL, 1996, p. 22) 
 

Desta forma, como disposto no documento legal citado acima, a Educação 

Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. O documento aborda também como a 

Educação Infantil será oferecida e como será organizada com algumas regras. 
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2.2.2.  Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

 

Aprovada em dezembro de 2018, a BNCC estabelece que o currículo da 

Educação Infantil deve-se organizar em cinco campos de experiências, os quais se 

constituem em um “arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2018, p. 40).  

Os campos de experiências são: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimento; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

O campo “O eu, o outro e o nós” instiga as crianças a conhecer-se e a construir 

uma identidade. Também possibilita que a criança perceba e respeite as diferenças 

de identidade das outras pessoas, isto é, as diferentes formas de se relacionar com 

os outros. 

O campo “Corpo, gestos e movimento” abrange experiências corporais por 

meio dos sentidos, dos gestos e dos movimentos”. As crianças, desde cedo, se 

comunicam e exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, por meio das 

diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro e as brincadeiras de faz de 

conta. 

Por sua vez, o campo “Traços, sons, cores e formas” trata da convivência com 

as diferentes manifestações artísticas, culturais e cientificas. Estas experiências 

possibilitam as crianças vivenciarem diversas formas de expressão e linguagens, 

como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o 

teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.  

Já o campo “Escuta, fala pensamento e imaginação” possibilita a promoção de 

experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 

participação na cultura oral e escrita. “Na educação Infantil, a imersão na cultura 

escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam 

transparecer” (BRASIL, 2018, p.42). 

Por fim, o campo “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” 

aborda conhecimentos do mundo físico e sociocultural, como também, os 

conhecimentos matemáticos como: contagem, ordenação, quantidades, dimensões, 

medidas, pesos, comprimentos, distâncias, formas geométricas, numerais cardinais e 

ordinais etc. (IBID, 2018).  
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A base normatiza que na Educação Infantil são assegurados seis direitos de 

aprendizagem de desenvolvimento, os quais, por sua vez, possibilitam o 

desenvolvimento integral da criança. Os direitos devem estar presentes em todos os 

Campos de Experiências. São eles:  

 

- Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas; 
- Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2018, p. 
36). 

 
Os demais direitos são:  

- Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 
 -Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
 -Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
-Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(BRASIL, 2018, p. 38).  

 
Desta forma, como disposto no documento legal citado acima, a Educação 

Infantil organiza o seu currículo em Campos de Experiências e Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento, apresentando, juntamente, objetivos de 

aprendizagem para cada um dos Campos. 

No Brasil, a educação perante a legislação brasileira, é institucionalizada como 

um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, pois todos precisam ter uma 

educação de qualidade, pois qualifica o cidadão para o trabalho e facilita sua 

participação na sociedade. 
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2.2.3 Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil – RCGEI 

 

O Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil é um documento 

elaborado para melhor orientar os professores na organização do currículo 

associando sua organização e funcionamento.  

O Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil é de suma importância e 

deve ser lido por todos profissionais de educação, para se ter a noção de como o 

currículo da educação está estruturado. O Referencial Curricular Gaúcho para a 

Educação Infantil deriva do documento nacional (BNCC), assim como está em diálogo 

e consonância com os conceitos, princípios e finalidades expressas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009) o qual não iremos 

abordar nesta pesquisa. 

O propósito do Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil é oferecer 

subsídios para que as redes e as escolas reelaborem suas propostas curriculares, na 

busca da qualificação permanente de suas práticas educativas e no atendimento aos 

direitos de aprendizagem comuns a todas as crianças do nosso Estado.  

Esse documento serve como referência no Estado do Rio Grande do Sul. Ele 

promove reflexões sobre novas propostas de organização dos ambientes, espaços, 

materiais e práticas pedagógicas dos contextos de aprendizagem promovidos nas 

instituições educativas, além de ser um passo importante no processo histórico de 

integração da Educação Infantil ao conjunto da Educação Básica (RS, 2018, p.52). 

Desse modo, o Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil foi criado 

pelos educadores gaúchos e se baseia em diversos documentos oficiais citados 

acima. Servindo como referência para os professores de Educação Infantil contribui 

muito para repensarem as suas práticas pedagógicas e a construção de seus 

planejamentos, proporcionando uma melhoria no ensino de seus alunos. 

Nesta perspectiva, o RCGEI propicia um olhar especial para uma das fases 

mais importantes da criança que deve ser valorizada, pois nessa fase ela faz grandes 

descobertas de tudo o que está ao seu redor, buscando compreender qual sua 

importância para sua vida. 

Segundo o Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil, o currículo da 

Educação Infantil é concebido da seguinte maneira:  

 
[...] O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 
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os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico. Tais práticas são efetivas por meio do brincar e das 
interações que as crianças estabelecem, desde pequenas, com os 
professores e as outras crianças e afetam a construção de suas identidades. 
(RS, 2018, p. 56) 
 

Pode-se perceber que a proposta do currículo foi concebida buscando articular 

as experiências e saberes das crianças, para favorecer as interações por meio do 

brincar.  

Também em relação ao currículo da Educação Infantil, o RCGEI aborda que: 

 

[...] O currículo da Educação Infantil deve ser organizado a partir da 
indissociabilidade entre o cuidar e o educar, compreendendo o cuidado para   
além dos aspectos físicos, integrando-se às ações educativas, as quais 
devem garantir os direitos e os interesses de aprendizagem das crianças. 
Portanto, cuidar e educar estão intimamente relacionados, não há como 
cuidar sem educar, nem educar sem cuidar no cotidiano vivido na escola da 
infância. Podemos compreender estes conceitos a partir de uma ideia que 
contemple um cuidado educativo ou uma educação cuidadosa (RS, 2018, p. 
57). 

 
No fragmento, fica evidente que o currículo precisa estar pautado no cuidar e 

no educar para além dos aspectos físicos. Para isso, o professor deve ter um olhar 

atento para a criança observando quais seus interesses e necessidades.  Nessa visão, 

o cuidar e o educar devem estar intimamente ligados, pois não há educação sem 

cuidados e nem cuidados sem educação.  

Para reforçar, o Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil destaca 

algumas práticas pedagógicas sobre o currículo: 

 
[...] As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 
Infantil têm como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 
experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais e que 
favoreçam a relação das crianças com diferentes linguagens e o progressivo 
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão (RS, 2018, p. 56). 
 

Observa-se que as práticas dos professores devem estar em consonância com 

os anseios e as necessidades das crianças, permitindo ampliar suas experiências 

sensoriais e expressivas. Para isso, estas práticas pedagógicas devem possibilitar as 

interações e as brincadeiras entre as crianças, pois elas são criativas e bastante ativas 

e podem articular suas vivências com novos aprendizados. Por este motivo, as ações 

desenvolvidas pelas crianças na sua infância são de grande aprendizado e elas levam 

para sua vida adulta. É um momento da vida em que a criança está se desenvolvendo 

culturalmente e socialmente no lugar onde estão inseridas.  
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Também em relação ao papel do professor, o RCGEI orienta que: 

 
[...] O papel do professor é complexo e precisa ser reinventado na Educação 
Infantil, uma vez que são muitos os aspectos que se entrelaçam na sua ação. 
O professor cria os contextos para as experiências das crianças, narrando-
as, registrando-as e interpretando-as, assim como cria os contextos de bem 
global e de cuidado. O papel do professor é de fazer-se presente e de estar 
junto às crianças com interesse, acompanhando, perguntando, inventando 
oferecendo o tempo e o espaço para as investigações das crianças e para a 
construção de sentidos sobre o mundo que as rodeia (RS, 2018, p. 58). 

 

No fragmento, fica claro que o professor precisa se reinventar e estar sempre 

em busca de novos conhecimentos, para que a criança tenha momentos de reflexão. 

O professor deve proporcionar interesses, fazendo perguntas, inventando situações e 

propiciando a construção de novos saberes. 

Em relação à leitura, o Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil destaca:  

 
[...] É importante utilizar histórias como fonte de pensamento crítico e 
compreensão do mundo em que vivemos, possibilitando à criança o pensar, 
a partir de propostas de experiências que a levem a criar seus próprios 
mecanismos de pensamento e criação. A apresentação de histórias, contos, 
poesias, lendas pertencentes ao repertório local e regional são importantes 
para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da oralidade, 
incentivando o gosto pela leitura e o respeito pela diversidade cultural do 
território. (RS, 2018, p. 115). 

 

 

É de consenso entre os professores que a leitura de histórias para as crianças 

é fundamental para que as mesmas possam adquirir um imaginário social, melhorar 

suas formas de interpretação e enriquecer seu vocabulário, representando uma fonte 

de conhecimento do mundo, da sociedade e de si mesmo. Ouvindo histórias, a criança 

potencializa o seu senso crítico, favorece a criatividade e traz as emoções à tona, 

permitindo diálogo e compreensão das questões afetivas. 

Através das histórias infantis, contadas com dramatizações, entonações de 

voz, fantoches e outras diversificadas maneiras, o professor fará com a criança veja 

um mundo diferente e com isso expresse por meio de múltiplas linguagens suas 

vontades anseio e necessidades. A leitura de uma história infantil para as crianças as 

faz pensar sobre a sua realidade e sobre condições de perceber e viver a história junto 

com as personagens. 

Ao ouvir histórias a criança passa a entender a sistematização da linguagem e 

aos poucos, vai se interessando pela descoberta das palavras, curiosidade de grande 
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valia nesse período. Esse hábito deve ser estimulado pela família e explorado com 

dinamismo pelos professores na Educação Infantil. 

Muitas vezes a criança quer que seja contada várias vezes a mesma história, 

é que ela está organizando suas ideias, conflitos, buscando soluções até mesmo se 

identificando com o personagem. Portanto, podemos dizer que a literatura na 

Educação Infantil é, sem dúvida, uma relevante ferramenta para o desenvolvimento 

pleno da criança, onde ela se coloca como oportunizadora de cidadãos mais críticos, 

cultos, inteligentes e capazes.  

         Ainda o Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil aborda direitos de 

aprendizagem que são importantes para o ensino da Educação Infantil. Eles orientam 

procedimentos que possam favorecer a aprendizagem dos alunos. 

          Segundo o RCGEI, os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo 

de Experiências, Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação são os seguintes: 

 

a) CONVIVER com crianças e adultos em situações comunicativas 
cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e 
conhecer; 
b) BRINCAR com parlenda, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, 
brincadeiras cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros, 
ampliando o repertório das manifestações culturais da tradição local e de 
outras culturas, enriquecendo sua linguagem oral, corporal, musical, 
dramática, escrita, dentre outras; 
c) PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de 
contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da 
elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da 
exploração de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo 
diversas formas de organizar o pensamento; 
d) EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, 
textos escritos, além dos sentidos das palavras, nas poesias, parlendas, 
canções e nos enredos de histórias, apropriando-se desses elementos para 
criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não; 
e) EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, 
necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas, 
utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado pelos 
colegas e adultos; 
f) CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, 
brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos, e seu interesse 
em produzir com a linguagem verbal (RS, 2018, p. 117 e 118). 

 

Tais direitos de aprendizagem das crianças orientam e ajudam os professores 

para uma melhor compreensão de como as crianças podem se desenvolver mais e 

melhor. É, portanto, um grande auxílio no planejamento dos professores e nas 

escolhas de suas atividades. 
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2.3 CONTRIBUIÇÕES DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As histórias infantis são uma ferramenta muito utilizada como maneira de 

despertar o interesse pela literatura desde muito cedo, mas essa prática exige uma 

forma de fazer com que a criança se sinta interessada em ouvi-la. 

Segundo Sonia Cristina Scantamburlo (2012, p.18), 

 

[...] A criança gosta de brincar, não pode sentir-se obrigada a ouvir a história 
e sim convidada pelo prazer, pelo prazer de saber, de adivinhar o que vai 
acontecer. A forma mágica em que o autor distribui as histórias, através do 
jogo de palavras, ativa a imaginação das crianças possibilitando a realização 
do seu sonho. 

 

A autora descreve que não devemos simplesmente achar que é uma tarefa fácil 

ler para crianças pequenas que estão em desenvolvimento. Elas devem sentir-se 

atraídas pela leitura, para que ocorra de maneira prazerosa a prática proposta pela 

professora, que é de suma importância que se leve a sério as práticas literárias na 

infância, pois é onde ela se desenvolve intelectualmente, psicologicamente e 

afetivamente. 

A mesma autora ainda ressalta que as histórias escolhidas têm que ser de 

acordo com o entendimento e faixa etária, tendo cuidado, optando pela literatura que 

não confunda as crianças em seu desenvolvimento. 

De acordo com Luana Paulino de Souza (2015, p. 13): 

 

[...] A literatura infantil tem como objetivo levar a realidade da vida para as 
crianças através de narrativas próprias para cada idade abordando diversos 
temas ligados à nossa sociedade, portanto, os valores discutidos neste tipo 
de literatura, vão além do universo infantil. 

 

Para ela a literatura ajuda a desenvolver um indivíduo crítico, pois relaciona 

coisas do dia a dia com as histórias que tem objetivo de tratar de valores da sociedade. 

As histórias contadas vão além de uma recreação, elas estão preparando futuros 

leitores para ter o discernimento do que estão lendo, e saberem interpretar a situação 

proposta em sala de aula pela professora, quando se tornarem maiores, e terem 

acesso a textos e estudos mais aprofundados. 
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O primeiro contado com a leitura geralmente é em família, pois a maioria dos 

pais tem uma preocupação com a educação dos filhos no futuro, mas é na escola que 

ocorre um maior aprofundamento no uso da leitura como forma de aprendizado. 

Segundo Maria Janaina Horácio Nunes (2017, p. 18): 

 

[...] A escola é um ambiente favorável para dar início a leitura de literatura 
com as crianças. No entanto, esse gosto pela leitura deve começar no 
ambiente familiar, visto que algumas crianças passam a maior parte do tempo 
com a família. A relação da criança com a literatura é inevitável, pois tem o 
intuito de explorar a imaginação e criatividade, aprender e criar novos 
mundos, inventar novas histórias e realidades. 

 

A autora descreve em seu estudo que o educador deve estar atento ao que as 

crianças gostam de ler, despertar nelas o interesse de ouvir as histórias. Para isso, o 

professor deve elaborar seu planejamento visando estar bem informado do conteúdo 

que será lido, pois os alunos são curiosos, e como se trata de crianças pequenas, 

deve explicar as histórias a eles de modo que eles entendam o que está sendo lido.  

Percebe-se que o professor de Educação Infantil exerce um papel muito 

importante nessa etapa da educação básica. Quando ele lê para uma criança, deve 

saber expressar o real sentido da história e suas características, para que isso ocorra 

devem-se disponibilizar experiências com diversos tipos de contos para ela poder 

adquirir a competência para a leitura na vida cotidiana. 

Desta forma, deve-se ter cuidado com a escolha do livro, se ele é adequado à 

idade da criança e se está conforme o nível de compreensão deles. 

Consequentemente, os educadores devem estar em busca da melhor forma de usar  

o encanto pelas histórias ouvidas por eles enquanto pequenos.  

Por outro lado, a leitura deve fazer parte do desenvolvimento infantil desde o 

momento embrionário. A voz da mãe para a criança é seu primeiro referencial e por 

isso de grande importância e significação para a criança. Esse hábito deve ser 

estimulado pela família e explorado com dinamismo pelos professores na Educação 

Infantil. Pode-se dizer que a leitura na Educação Infantil é, sem dúvida, uma relevante 

ferramenta para o desenvolvimento pleno da criança, pois a leitura se coloca como 

oportunizadora de cidadãos mais críticos, cultos, e capazes para compreensão das 

expectativas do ambiente pessoal e social a qual está inserida.  

 

É ouvindo histórias que a criança vai receber aquele conhecimento que mais 
cedo ou mais tarde, utilizará em sua vida, seja no espaço escolar ou fora dele. 
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No dia-a-dia do educando, há variedade de rapidez e informações, mas falta 
trabalhar a habilidade de ouvir para aproveitar as informações recebidas, 
gerando novos conhecimentos, essenciais para o seu desenvolvimento 

(SCHEFFER, 2010. p. 34). 

 

Em se tratando de leitura, a contação de histórias é o primeiro passo para que 

as crianças adquiram a vontade e o prazer de ouvir ou ler. Ao escutar histórias, a 

criança está iniciando a aprendizagem para ser um leitor. Ler bons livros para as 

crianças, desde a mais tenra idade, é uma oportunidade de lazer, um convite à 

imaginação. “Contar histórias não é só para quem não sabe ler, todos apreciam uma 

boa história” (SCHEFFER, 2010, p. 36). A autora destaca a relevância de o adulto 

estimular o contado das crianças com as mais diversas histórias, permitindo que ela 

se envolva e desperte a curiosidade sobre a leitura.  

Portanto, a contação de histórias na Educação Infantil, deve ser uma prática 

rotineira das escolas, pois “a valorização desta atividade interfere no desenvolvimento 

integral da criança, além de estimulá-la a conhecer e apaixonar-se pelo mundo da 

leitura, de forma a garantir sujeitos críticos e bons leitores” (SHEFFER, 2010, p. 39).  

Para tanto os professores dessa etapa de ensino devem estar preparados ao contar 

as histórias, pois as crianças questionam e são curiosas nessa fase da infância.  

É ouvindo história que se podem sentir emoções importantes, como tristeza, 

raiva, irritação, medo, alegria, pavor, insegurança, tranquilidade e tantas outras 

sensações. Através da narração de histórias na educação infantil, a professora suscita 

na criança o imaginário e a criatividade. Assim, “ela pode se expressar através de 

desenhos e rabiscos sobre as histórias ouvidas, fazendo comparações com a sua vida 

em relação ao mundo atual, como por exemplo: figura da mãe, do pai, lugares, casa, 

animais, escola, com grandes significados, onde buscam o conhecimento entre as 

situações e experiências vividas” (JUSTIN, 2010, p. 16).  

Através de suas expressões a criança reproduz em suas brincadeiras suas 

vivências, então o professor pode explorar seu imaginário para estimular na criação 

de histórias, fazendo com que ela desenvolva a capacidade de expressar-se.  

De acordo com o autor,  

 

Ler e ouvir histórias acalma, prende a atenção, informa, socializa, educa, 
ajuda a criança a elaborar de forma consciente ou por meio da fantasia, 
conflitos inerentes ao processo de crescimento. Se as crianças escutam 
histórias desde pequenas provavelmente gostarão de livros e descobrirão 
neles uma fonte de satisfação (JUSTIN, 2010, p. 17).  
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Segundo a autora cabe ao adulto a reponsabilidade de proporcionar 

ambientes que estimulem a criança a criar o gosto pela leitura, portanto é de suma 

relevância que para criar adultos leitores deve-se começar desde muito cedo nessa 

estimulação literária.  

Pode-se dizer que desenvolver o gosto pela leitura é um processo que ocorre 

durante toda a vida. Por esse motivo, o professor da Educação Infantil precisa 

estimular seus alunos a ouvir histórias e a reproduzir o que ouviram. Ele deve 

questionar sobre a história ouvida e fazer com que a leitura seja enriquecida com 

atividades de desenho, pintura e outras estratégias que favoreçam a motivação e o 

entendimento das crianças. Assim, a contação de histórias torna-se um grande 

atrativo de leitura para as crianças da Educação Infantil.  

Também deve-se incentivar as crianças a fazerem leituras de vários gêneros 

de textos que circulam no universo infantil, tais como: desenhos, gravuras, murais, 

cartazes, vitrines, publicidades, fábulas, etc. Estes textos estão disponíveis 

diariamente no contexto escolar e social da criança e devem servir de estímulo para 

a interpretação do mundo que a rodeia. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresento a metodologia com as seguintes etapas: tipo de 

pesquisa, objeto de pesquisa, procedimentos de coleta de dados e procedimentos de 

análise dos dados. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo teve como objetivo investigar, por meio de uma pesquisa documental, 

como a leitura é colocada nos documentos oficiais que orientam a prática de ensino 

de leitura dos professores na Educação Infantil. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 174), o modelo de pesquisa documental 

tem por característica o fato de que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.  

Sendo assim, cabe destacar a relevância da análise documental que é um 

instrumento interessante, pois podemos adquirir melhores informações de 

determinado assunto nos documentos oficiais, promovendo uma visão teórica do 

assunto e surgindo novas descobertas. 

3.2 OBJETO DA PESQUISA 

 

Para realizar o estudo, foram investigados 3 documentos oficiais: LDB, BNCC 

e RCGEI, a fim de verificar como a leitura é abordada nos referidos documentos para 

aulas na Educação Infantil.  

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Como forma de coleta de dados foi elaborada uma ficha visando analisar 

elementos como: nome do documento, autoria, assunto, ano de publicação, entre 

outros dados que foram necessários. O objetivo foi verificar, através de leituras, qual 

é a abordagem referente à temática Leitura na Educação Infantil. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O procedimento de análise dos dados foi feito através de uma análise 

qualitativa. Entende-se análise qualitativa aquela que: 

 

[...] “A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 
investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 
entender a natureza de um fenômeno social”. (RICHARDSON, 1999, p. 79) 
 
 

Por essa razão, ressalto a importância da utilização da abordagem qualitativa, 

pois a mesma ajuda a conhecer e a ter um entendimento do meio que será 

investigado. Para a execução da análise foram elaboradas fichas investigativas sobre 

os documentos oficiais elencados anteriormente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões sobre as 

análises feitas dos documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional 

Comum Curricular e Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OBSERVADOS 

 

No documento 1 – Intitulado Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - 

pode-se perceber que a leitura não tem espaço, pois há pouca referência sobre leitura 

na Educação Infantil. O documento apresenta apenas abordagens referentes à 

Educação Infantil que é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de 0 até 5 anos de idade. Penso que sendo um 

documento muito importante deveria ter uma abordagem específica sobre leitura na 

Educação Infantil.  

Assegurado em lei, a Educação Infantil no Brasil é um direito da criança, sendo 

o estado obrigado a disponibilizar espaços e profissionais adequados para atendê-la 

corretamente. Por isso, encontramos em todas as regiões do país instituições de 

ensino públicas e privadas que atuam como creches e pré-escolas. Esta realidade 

proporciona aos pais e responsáveis a chance de optar por aquela que está de acordo 

com as suas possibilidades financeiras.  

Segundo estudiosos, a Educação Infantil é uma das mais importantes etapas 

da formação da criança, pois é onde ela começa a experimentar o mundo fora do 

núcleo familiar. Na escola, encontra novos amigos, pois o primeiro contato com o outro 

deve ser conduzido com muito cuidado e carinho, para que a criança saiba conviver 

com o próximo harmoniosamente, aprenda brincar de uma forma lúdica, sabendo 

compartilhar seus brinquedos se socializar melhor. É uma fase de suma importância 

para a aprendizagem da criança, pois ela se desenvolve habilidades, melhora o 

desempenho escolar no futuro, aprende desenvolver seu lado ético, proporcionando 

à criança resultados efetivos para toda a vida.  

Para isso, é fundamental que o profissional tenha clareza e consciência quanto 

às intenções educativas que norteiam seu trabalho e elabore propostas claras sobre 

o quê, quando e como ensinar, a fim de possibilitar atividades de ensino e 
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aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos, enriquecendo e 

promovendo o desenvolvimento das crianças. 

Em relação ao documento 2 - Base Nacional Comum Curricular – BNCC - a 

leitura é prevista nos campos de experiências. Este documento aborda um pouco o 

ato de ler para a criança para que ela possa adquirir o gosto pela leitura desde a 

primeira etapa da educação básica que é a Educação Infantil. 

O documento apresenta a importância de se explorar movimentos, gestos, 

sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos e 

histórias, mas não faz uma referência específica ao tema leitura. Somente no item 

“escuta, fala, pensamento e imaginação” possibilita a promoção de experiências nas 

quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura 

oral e escrita. 

Percebe-se que o documento BNCC sendo a base para o Currículo da 

Educação Infantil apresenta mais referências sobre atividades de entrosamento, 

proporcionando e diversificando o acesso às produções culturais, à imaginação e à 

criatividade, do que abordagens sobre a leitura.  

Sabe-se que a contação de histórias é de suma importância, pois ouvir histórias 

estimula a imaginação e auxilia na oralidade e na escrita. Para todas as idades, a 

leitura enriquece o conhecimento, mas principalmente durante a educação infantil, 

uma fase de muitos aprendizados, desenvolvimento de habilidades, ampliação de 

vocabulário e estímulos da imaginação. Quando uma história é contada, a mente 

começa a imaginar o enredo dela, assim como acontece com a leitura. Então, desde 

cedo é importante adotar essa prática para que as crianças aprendam a ter gosto pela 

leitura, que incentiva e desenvolve a curiosidade.  

Acredito que a contação de histórias permite o contato com vários tipos de 

linguagens, o que faz as crianças perceberem as várias formas de contar e de 

entender uma história. As experiências pessoais ajudam na percepção e na 

valorização das situações contadas, além de estimular a imaginação, já que elas 

também pensarão na aparência dos personagens e nos cenários. Com essa ação, a 

interpretação textual dos alunos também é desenvolvida.  

Também a contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, 

característica muito importante para seu desenvolvimento. É no lúdico que a criança 

desenvolve criatividade e senso crítico. As histórias são excelentes ferramentas para 

ajudar as crianças na observação, reflexão e memória são também sensações 

https://barcelonasuperficies.com.br/blog/atividades-ludicas/
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experimentadas por quem escuta uma história. Nessa perspectiva, acredito que a 

BNCC poderia ter considerações mais específicas e ressaltar mais a relevância da 

contação de histórias na Educação Infantil. 

Para finalizar, apresento as discussões sobre o documento 3 - Referencial 

Gaúcho da Educação Infantil (RGEI). 

Pode-se perceber que o documento registra vários fragmentos relevantes sobre 

a contação de histórias e leitura no âmbito geral do documento. Tal documento aborda 

a importância da contação de histórias e da leitura para as crianças nos seus direitos 

de aprendizagem na etapa da Educação Infantil. 

Esse documento traz mais abordagens sobre a leitura e a contação de histórias. 

Ele enfoca várias passagens sobre o tema, oferecendo caminhos norteadores dos 

currículos das escolas gaúchas. Pode-se dizer que é na etapa da Educação Infantil 

que poderemos formar crianças que gostem de ler e tenham uma relação prazerosa 

com a literatura se proporcionarmos a elas, desde cedo, um contato frequente e 

agradável com os livros e o ato de ouvir histórias contadas pelos adultos. 

Nessa etapa da educação básica é importante disponibilizar livros com grandes 

ilustrações permitindo que a criança possa recontar a história do seu jeito estimulando 

sua oralidade. Portanto, nos faz pensar a contação de histórias como porta de entrada 

para a leitura das crianças. As histórias podem abordar situações muito próximas de 

seu dia a dia, falar de famílias, alimentação, imaginação e fantasia. Fornecem 

elementos para ampliação de seu conhecimento, uma vez que um dos primeiros 

caminhos para estimular a imaginação delas é  o ato de contar e ouvir histórias.  

O documento argumenta que “É importante utilizar histórias como fonte de 

pensamento crítico e compreensão do mundo em que vivemos, possibilitando à 

criança o pensar, a partir de propostas de experiências que a levem a criar seus 

próprios mecanismos de pensamento e criação. A apresentação de histórias, contos, 

poesias, lendas pertencentes ao repertório local e regional são importantes para o 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da oralidade, incentivando o gosto 

pela leitura e o respeito pela diversidade cultural do território”.  

Essa é uma prática interessante de ser usada nas escolas, principalmente na 

educação infantil, já que incentiva a criatividade e possibilita diversas formas de 

expressão e de interação entre os pequenos. Além disso, é um estímulo à memória, 

já que relembram experiências que viveram ou que escutaram seus parentes. Com 
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essa prática, as crianças encontram, no momento de leitura, um caminho para criar 

relações entre memórias e afetos.  

O documento acrescenta “participar de rodas de conversa, de relatos de 

experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, 

da elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da exploração 

de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de 

organizar o pensamento”. Observa-se que as diretrizes de formas de leitura estão 

enfocadas neste fragmento, pois quando uma história é lida ou contada, a mente 

começa a imaginar o enredo dela. Então, desde cedo é importante adotar essa prática 

para que as crianças aprendam a ter gosto pela leitura, que incentiva e desenvolve a 

curiosidade. 

Outra diretriz importante está no seguinte fragmento: “explorar gestos, 

expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das 

palavras, nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, apropriando-

se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas 

convencionais ou não”. Percebe-se que o documento reforça a necessidade de 

explorar os sentidos das palavras ao ouvir os enredos das histórias, das poesias, das 

canções. 

Pode-se dizer que ao escutar as histórias, as crianças podem se expressar, 

mostrar os seus sentimentos e ter diferentes reações que possam representar a visão 

de mundo delas. Além disso, é um momento para compartilhar vivências e opiniões. 

Os contadores de história, geralmente os professores, podem incentivar a participação 

dos alunos com a prática da leitura diariamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



29 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa intitulada, “Os princípios que fundamentam a leitura na 

Educação Infantil, segundo três documentos oficiais” partiu da possibilidade de 

analisar como a leitura é abordada nesses documentos. Foram escolhidos os 

seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular e 

Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil. 

O principal objetivo foi o de analisar tais documentos, a fim de verificar como a 

leitura pode/deve ser trabalhada na Educação Infantil e quais os princípios que 

fundamentam o ensino de leitura nesses documentos oficiais, servindo para nortear a 

construção do currículo nas escolas e dirigir as ações dos docentes neste contexto.  

A partir da realização deste estudo pode-se verificar que os documentos 

possuem informações sobre a Educação Infantil, mas pode-se observar que os 

documentos poderiam ter abordado os gêneros de texto exemplificando com 

estratégias de leitura a serem desenvolvidas, uma vez que servem como parâmetros 

para a execução das atividades dos professores. 

Portanto, ao analisar os documentos foi possível perceber que sendo 

documentos importantes para a Educação Infantil deveriam ter mais abordagens 

sobre os variados gêneros de textos, além de possíveis metodologias. Talvez seja 

importante uma futura revisão ou atualização desses documentos, que venham incluir 

metodologias de leitura adequadas aos vários gêneros de textos, a fim de que os 

professores possam oferecer às crianças da Educação Infantil. Dessa forma, ao 

despertar o gosto pelo ouvir e interpretar, poderemos ter pequenos leitores motivados 

e preparados para, futuramente, realizar diferentes leituras, atividades de suma 

relevância para o despertar da criatividade e do desenvolvimento integral das 

crianças. 

Para finalizar, quero registrar que foi muito oportuno realizar esta pesquisa. 

Acredito que desenvolver o gosto e o hábito pela leitura é um processo que se realiza 

durante a vida toda, e esse hábito deve começar nos anos iniciais da vida escolar da 

criança. Por esse motivo, o professor da Educação Infantil precisa estimular seus 

alunos a ouvir e a interpretar o que ouviram. Ele deve questionar sobre a história 

ouvida, sobre a atitude das personagens, do lugar da história, ou sobre as mensagens 

dos diferentes gêneros de textos tais como gravuras, fotos, cartazes e outros gêneros 

que circulam no universo infantil. Também é importante   enriquecer a leitura com 
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atividades de desenho, pintura, dramatizações e outras estratégias que favoreçam a 

motivação e o entendimento das crianças. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01: FICHA AVALIATIVA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

FICHA AVALIATIVA 

Nome do documento: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
 
 

Ano de republicação: Brasília – 1996 
 

Fonte: LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: 

 Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 1996. 

 
 

Documento está no âmbito: 
(    ) Estadual  
( X) Nacional 
 

 

Público alvo que documento está voltado: 
( X ) Educação Infantil;  
( X) Anos Iniciais;  
( X) Anos Iniciais da Educação de Jovens e Adultos, EJA:  
(  ) Outro. Qual:  
(  ) Não especificado  

Abordagem dada sobre o tema Leitura na Educação Infantil: 
 
Não há abordagem sobre o tema. 
 
 

Conceito de Educação infantil nos documentos: 
 
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como. 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos. 
de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
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APÊNDICE 02: FICHA AVALIATIVA - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

FICHA AVALIATIVA 

Nome do documento: Base Nacional Comum Curricular 

 

Ano de publicação: Brasil-2018 
 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 26 ago. 2020. 
 
 

Documento está no âmbito: 
(   )  Estadual  
( X ) Nacional 
 

 

Público alvo que documento está voltado: 
( X ) Educação Infantil;  
( X  Anos Iniciais;  
(  ) Anos Iniciais da Educação de Jovens e Adultos, EJA:  
(  ) Outro. Qual:  
(  ) Não especificado  

Abordagem dada sobre o tema Leitura na Educação Infantil: 
 
Neste documento encontramos algumas possibilidades de gêneros de textos 
para as atividades de leitura. 
 
As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os 

textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do 

estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o 

contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade 

com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e 

escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação 

de livros. (Brasil p.42) 

  

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 

possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na 

escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 
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elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 

linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente 

a um grupo social. 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e 

acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto 

familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, 

reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. 

Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças 

conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a 

literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 

contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação. 

E da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, 

contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com 

diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a 

aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. 

Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a 

escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 

conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas 

da compreensão da escrita com o sistema de representação da língua. (Brasil p.42). 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.” 

(Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento). 

Os bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 

(EI01EF03)  Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e 

de virar as páginas). 

(EI01EF04)  Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a 

pedido do adulto-leitor.  

(EI01EF05)  Imitar as variações de entonação e gestos realizados  pelos adultos, ao 

ler histórias e ao cantar. 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 



35 

 

(EI02EF03) Demonstrar  interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto--leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

Crianças pequenas (4 anos a5 anos e 11 meses) 

(EI03EF03)  Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações 

e tentando identificar palavras conhecidas. (Brasil p.49) 

 
 

 
 
Conceito de Educação Infantil no documento: 
 
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, 

na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos 

familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. (Brasil, 

2018 p.36) 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 

gerais da Educação Básica propostas pela Base Nacional Comum Curricular, seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as 

condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a 

sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre 

si, os outros e o mundo social e natural. (Brasil, 2018 p.37) 

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-

lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, 

a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco 

campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural. (Brasil, 2018 p.40) 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 
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aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre 

tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas 

aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. (Brasil, 2018 p.44) 
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APÊNDICE 03: FICHA AVALIATIVA - REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

FICHA AVALIATIVA 

Nome do documento: Referencial Curricular Gaúcho da Educação Infantil 
 
 

Ano de publicação: 2018. V1 
 

Fonte: Referencial Curricular Gaúcho: Educação Infantil. Porto Alegre, Secretaria 
de Educação, Departamento Pedagógico, 2018. V 1 
 

Documento está no âmbito: 
 ( X) Estadual  
 (   ) Nacional 
 

 

Público alvo que documento está voltado: 
( X ) Educação Infantil;  
( X) Anos Iniciais;  
(   ) Anos Iniciais da Educação de Jovens e Adultos, EJA:  
(   ) Outro. Qual:  
(   ) Não especificado  

Abordagem dada sobre a Leitura na Educação Infantil: 
 
O documento apresenta os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC, 
como também os objetivos de aprendizagem sugeridos pelos educadores por 
meio da plataforma do Referencial Curricular Gaúcho, além de ações e 
contribuições para sua implementação no cotidiano da Educação Infantil. Além 
disso, o documento apresenta possibilidades de leitura de gêneros de textos e 
formas de incentivo à leitura.  
 
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS   

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Corpo, 

Gestos e Movimentos.  

EXPRESSAR- corporalmente emoções e representações tanto nas relações 

cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de 

histórias. (RS, 2018 p. 100) 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para os Bebês 
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(EI01CG03RS-04) Acompanhar a narrativa ou leitura de histórias fazendo expressões 

e gestos para acompanhar a ação de personagens de histórias diversas lidas e/ou 

contadas pelo adulto. (RS, 2018 p.102) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

A apresentação de histórias, contos, poesias, lendas pertencentes ao repertório local 

e regional são importantes para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e 

da oralidade, incentivando o gosto pela leitura e o respeito pela diversidade cultural 

do território. (Brasil, 2018 p.116) 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiência Escuta, 

Fala, Pensamento e Imaginação  

CONVIVER- com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, 

constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer. 

BRINCAR- com parlenda, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras 

cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros, ampliando o repertório das 

manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua 

linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras. 

PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura 

de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e 

representação de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de 

variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento. 

EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além 

dos sentidos das palavras, nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de 

histórias, apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias 

e escritas convencionais ou não. 

EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de 

vista, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, 

considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos. 

CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, 

histórias, autores, gêneros linguísticos, e seu interesse em produzir com a linguagem 

verbal. (Brasil, 2018 p.117)     

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para os Bebês 

 (EI01EF02RS-02) Participar de situações de escuta de poemas ou músicas imitando 

o adulto ou seus colegas. 
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(EI01EF03RS-02) Ampliar o conjunto de palavras conhecidas fazendo uso destas ao 

apontar ilustrações nos livros ou, ainda, abordar atitudes a serem desenvolvidas, 

como ter prazer ao escutar histórias lidas, contadas com fantoches, representadas em 

encenações, escutadas em áudios. 

(EI01EF04RS-01) Observar e manusear livros com imagens, apontar fotos e figuras 

em livros, nomear os personagens ou objetos conhecidos em ilustrações dos livros. 

(EI01EF04RS-02) Interessar-se por ilustrações e imagens dos livros, buscando 

atribuir a elas algum significado e expressando-se de diferentes formas ao interagir 

com a narrativa.  

(EI01EF06RS-02) Sinalizar, por meio da vocalização, balbucios, gestos, movimentos 

e expressões gráficas algo que deseja, além de fazer uso de palavras/frases que 

possam comunicar uma ideia, uma intenção, uma necessidade. 

(EI01EF08RS-01) Divertir-se com a escuta de poemas, par lenda e canções, histórias, 

receitas, etc.(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

(EI01EF09RS-02) Explorar, no espaço do faz de conta, embalagens de produtos de 

supermercado, livros variados: livro brinquedo, livro imagem, livros com textos, CDs e 

recursos audiovisuais.  (Brasil, 2018 p.118)     

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para as Crianças bem Pequenas 

(EI02EF02RS-01) Explorar e criar diferentes sonoridades para contar e recontar 

histórias, declamações, rimas, par lendas, rodas cantadas, entre outras, ampliando o 

vocabulário, a imaginação e a criatividade. 

(EI02EF02RS-02) Divertir-se com os sons e as rimas ao imitar gestos e entonações 

dos personagens de histórias do repertório universal, regional e local. 

(EI02EF03RS-02) Demonstrar curiosidade e apreciar histórias e contos do folclore 

regional e local, ampliando o repertório e reconhecendo a diversidade das culturas. 

(EI02EF04RS-01) Recontar ou dramatizar histórias narradas, apoiada em ilustrações, 

cenários e adereços, falando sobre características dos personagens e cenários. 

(EI02EF06RS-01) Contar e recontar histórias oralmente, utilizando recursos de 

imagens, fantoches, adereços, dramatização. 

(EI02EF06RS-02) Ampliar a oralidade e o vocabulário através da exploração de 

contos, par lendas, rimas, charadas, trava-línguas, poemas, canções que envolvam a 

cultura regional e local. 
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(EI02EF07RS-01) Manusear diferentes portadores textuais, associados e relevantes 

aos contextos de brincadeira presentes nos espaços da sala referência (revistas, 

jornais, catálogos, encartes, cardápios, manuais, livros de receitas, agendas, blocos, 

calendários, entre outros), demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

(EI02EF08RS-01) Ouvir a leitura diária feita pelo professor de textos diversos para 

ampliar o contato com diferentes gêneros textuais e com o repertório de histórias 

universais, da cultura regional e local. 

(EI02EF03RS-01) Ouvir a leitura de histórias e outros textos, acompanhando, com 

orientação do adulto-leitor, a presença dos diferentes índices gráficos que compõem 

a obra (capa, título, autor, páginas, texto, ilustração, entre outros). (Brasil, 2018 p.121). 

 Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para as Crianças Pequenas  

(EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à escrita, levantando hipóteses sobre as 

mesmas, por meio de livros com temas voltados aos contos e histórias da cultura local 

e regional. 

(EI03EF04RS-02) Identificar personagens, cenários, trama, sequência cronológica, 

ação e intenção dos personagens. 

(EI03EF05RS-01) Recontar coletivamente história ouvida, reinventando os finais de 

histórias, tendo o professor como escriba. 

(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a partir de pesquisas, junto a família, de 

histórias regionais, relatando de forma oral ou através de desenhos. 

(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta da leitura de diferentes gêneros textuais. 

(Brasil, 2018 p.124)     

 

 
 
Conceito de Educação Infantil nos documentos: 

 
O Referencial Curricular Gaúcho está estruturado em seis Cadernos Pedagógicos: o 

primeiro que reúne princípios orientadores, concepções, tempos e espaços do 

currículo na Educação Infantil. (RS, 2018 p.44) 

 A estrutura dos documentos, tanto da BNCC como do Referencial Curricular Gaúcho 

para a Educação Infantil está organizada considerando três faixas etárias: bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas. O objetivo principal deste documento é 

o de orientar a elaboração dos currículos das redes e das escolas, no sentido de 

garantir as aprendizagens essenciais a que todas as crianças têm direito e o 
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desenvolvimento integral nas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral 

e simbólica.  

 O documento apresenta os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC, como 

também os objetivos de aprendizagem sugeridos pelos educadores por meio da 

plataforma do Referencial Curricular Gaúcho, além de ações e contribuições para sua 

implementação no cotidiano da Educação Infantil, organizados nos cinco Campos de 

Experiências: O Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, 

Cores e Formas; Escuta, Fala Pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e Transformações. (Brasil, 2018 p.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


