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OS 3 MANDAMENTOS PARA 

CONQUISTAR O PEQUENO LEITOR 

Antes de começar, veja quais são os três principais objetivos da 

rotina de leitura do seu filho. Esses três pontos estão acima de 

qualquer outra regrinha.  

 

1. Despertar o prazer pela leitura  

A intenção não é fazer seu filho virar, ainda pequeno, um superleitor. O que 

buscamos durante a infância é que a criança associe leitura a algo prazeroso. 

Então, tome cuidado pra não forçar a barra.  

2. Criar o hábito de leitura  

O objetivo também não é fazer seu filho ler o máximo de livros que puder de uma 

vez só. E sim criar uma rotina, uma data e hora sagrada para a leitura, até que se 

torne um hábito.  

3. Respeitar as particularidades da criança 

Cada criança é única: tem seu tempo, suas habilidades e características. Então, 

cuidado ao criar comparações. Vamos fazer tudo num ritmo apropriado para a 

criança.  



 
6 

 

PRIMEIRO PASSO 

Monte a coleção personalizada do seu 

pequeno  

Criamos uma tabela de conteúdo de acordo com a idade da 

criança para ajudar você. Mas veja, antes, algumas informações 

importantes e dicas especiais.  

A tabela é só uma orientação. 

Até porque as diversas fontes sobre o tema divergem em relação a idade exata para 

cada indicação de conteúdo. Além disso, lembre-se do que falamos nos 

mandamentos: cada criança é única e tem seu próprio tempo.  

 

 Se seu filho apresentar facilidade para ler e demonstrar interesse por obras 

avançadas para sua faixa, não tem problema elevar o nível de leitura.  

 

 Por outro lado, se ele apresentar dificuldade, poderá também ler algo mais simples. 

O mais importante é desenvolver prazer pela leitura. E, assim, conquistar o pequeno 

leitor!  

Aproveite o gosto e os interesses de seus filhos. 

Convide seu filho para escolher os livros junto com você. Assim, ele ficará mais 

animado para ler.  

 

 Mas apresente opções que estão dentro do seu nível de leitura, para que ele não 

acabe escolhendo algo muito difícil e fique desistimulado.  

Comece o quanto antes. 

Isso quer dizer muito cedo. Até mesmo na época da gestação!  

 

 O incentivo à leitura não tem contraindicações e já se tornou uma recomendação 

médica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria.  

 

 Segundo o médico Mário Roberto Hirschheimer, da Sociedade de Pediatria de São 

Paulo, crianças que iniciam o contato com a leitura desde cedo apresentam uma 

linguagem melhor desenvolvida.  

 

 E terão um desempenho acadêmico mais produtivo.  
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 PRIMEIRO PASSO 

Conheça nossa supertabela. Descubra agora quais são os tipos 

de livros mais indicados para a idade do seu filho.  
 

 

Ainda na barriga 
 
Busque qualquer leitura simples. O importante é a interação, é ele 
escutar a sua voz.  
 
 A partir do terceiro trimestre de gestação, os bebês são sensíveis aos 
sons. E, por isso, você pode ler para bebês ainda no período de 
gestação.  
 
 A ideia nesse momento é que os bebês possam escutar as vozes dos 
pais. Ou seja, a leitura serve mais como um estímulo, uma interação.  
 
 Assim como músicas tocadas no período da gestação ou toques dados 
pelas mães em suas barrigas.  
  

 

Do nascimento aos 3 

 
Busque livros que explorem mais as cenas individuais do que o 
contexto de uma história, jogos de sons e imagens que chamem 
atenção. Aqui também entram os livros brinquedos, o importante é 
estimular o gosto por livros.   
  
Após o nascimento, os pais continuam a leitura em voz alta que 
proporcionará diversos benefícios a criança.  
 
 É comprovado que bebês entre 15 e 18 meses podem aprender cerca 
de uma palavra nova a cada sessão de leitura.  
 

 Você poderá aumentar o vocabulário de escuta mostrando imagens e 
pronunciando as respectivas palavras.  
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 Com o passar do tempo, você poderá trazer mais elementos. Mas, 
nessa fase, a criança ainda está mais voltada para cenas individuais do 
que para o contexto de uma história.  
 
 

Dos 4 aos 9 
 
Procure contos, fábulas, aventuras com ilustrações e texto.   
 
Agora a criança já entende melhor a sequência de uma história.  
 
 Elas já podem entrar em contato com personagens mais definidos em 
termos de caráter, quem é do bem e quem é do mal, e um pouco de 
personalidades distintas de cada personagem.  
 
 Histórias com heróis, vilões e finais felizes ajudam a reduzir seus 
temores e a transmitir segurança.  
 
 Também são indicados temas que abordem importantes valores e 
lições como: amizade, esforço e conquista, boa alimentação, estudo, 
paciência, entre muitos outros.  
 

  
Dos 10 aos 12 
 
Procure histórias com textos mais densos como mistério, ficção 
científica, entre outros.  
 
Nessa fase, a criança já está pronta para livros sem imagens, com 
textos mais elaborados, pois ela já tem maior conhecimento da escrita.  
 
 Além de se interessar ainda pela leitura maravilhosa, a criança já quer 
desvendar o meio em que vive. 
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EXTRAS 

BENEFÍCIOS DE LER PARA OS FILHOS  

Uma pesquisa feita pela Universidade de Nova York revelou que ler para os filhos 

aumenta em 27% a memória de trabalho, eleva em 25% o índice de crianças sem 

problemas de comportamento e melhora em 14% o vocabulário das crianças.  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NYU em parceria com Instituto Alfa e Beto e o IDados.   
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SEGUNDO PASSO 

É hora de criar um Cantinho de Leitura 

Separamos algumas características do Cantinho de Leitura 

Irresistível.  

Confortável 

O cantinho deve trazer conforto e relaxamento. Deve ser um lugar gostoso de estar. 

Assim, será mais fácil não só atrair o pequeno leitor, como também mantê-lo.  

 

 Almofadas, pufes coloridos, bichinhos de pelúcia, tapetes. Tudo para que eles 

possam ficar descalços e esparramados.  

Criativo 

O ambiente de leitura deve ser lúdico, mágico. Afinal, a magia da leitura começa no 

próprio ambiente onde ela acontece.  

 

 Use muitas cores, desenhos e decorações que inspiram magia. Solte a imaginação!  

Iluminado 

Ele também deve ter muita luz natural para tornar a leitura mais agradável.  

 

 Algumas luminárias também podem ajudar, além de enfeitar. Mas precisam ficar 

fora do alcance por questões de segurança.  

Silencioso 

É melhor que o ambiente de leitura seja um pouco afastado de locais com barulho 

para evitar distrações. Assim, os pequenos podem mergulhar em águas profundas 

durante os contos.  
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EXTRAS 

USE O PODER DAS CORES 

O uso das cores tem um papel muito importante no desenvolvimento infantil. 

Estímulos obtidos a partir de figuras coloridas tem efeito comprovado no 

aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre 

outras funções.  

 

 Então, aproveite a força das cores nos livros ilustrados e também na decoração do 

seu cantinho de leitura. Para ajudar você, criamos um guia visual baseado num 

estudo de psicologia das cores específico para crianças.  

 

  

   

Fonte: http://www.color-meanings.com/ 

 color-psychology-child-behavior-and-learning-through-colors/   
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TERCEIRO PASSO 

Agora você vai criar a Hora da Leitura  

Coleção pronta, cantinho pronto. Agora você vai pegar sua 

agenda e reservar um espaço com carinho.  
 

  

Escolha os dias, o horário e crie um hábito 

Ao escolher quando será a Hora da Leitura, é importante levar em consideração 

quais momentos seu filho não estará cansado, pois essa atividade exigirá energia e 

concentração.  

 

 Depois que definir, torne essa hora sagrada. Se em algumas ocasiões você tiver 

que alterar datas e horários, tudo bem. Troque e mantenha a frequência. Mas isso 

deve ser uma exceção.  

 

 Desse modo, a sua disciplina criará um hábito. E você já deve conhecer o poder de 

bons hábitos na sua vida e na de seu filho.  

 

  

Descubra a melhor frequência e duração  

Não existe uma frequência exata que você deva seguir, tudo depende do seu tempo 

e do ritmo da criança. Ou seja, o quanto ela já está acostumada.  

 

 Se você ainda não lê para seu pequeno, sugerimos que você comece a ler, pelo 

menos, duas vezes por semana (um livrinho em cada sessão de leitura).  

 

 Primeiro, porque existem pesquisas que comprovaram imensos benefícios para pais 

que leram, ao menos, dois livros por semana. Ou seja, você já poderia colher ótimos 

resultados.  

 

 Segundo, porque definitivamente não é uma rotina tão pesada. Nem pra você nem 

para seu filho. Com o passar do tempo, você pode começar a ler um pouquinho 

todos os dias.  

 

 Quanto a duração, também não existem regras. De qualquer forma, muitos 

especialistas recomendam de 20 a 30 minutos por dia.  
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 Enfim, o mais importante é ir aos poucos, sem puxar muito o ritmo. Pois começar 

uma rotina muito intensa pode criar um impacto negativo na criança.  

 

 Melhor do que intensificar é deixar aquele gostinho de quero mais. Assim você 

estará associando leitura ao prazer.  
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EXTRAS 

O PODER DO HÁBITO 

O hábito de ler trará benefícios não só na parte cognitiva e de aprendizado, mas 

também nas mais diversas áreas da vida de seu filho. Aliás, na sua também.  

 

 Isso acontece porque vocês estarão exercitando a força de vontade por manter a 

disciplina e criar uma rotina. É como exercitar um músculo e poder usar essa força 

em outras áreas, como mostra Charles Duhigg em sua famosa obra "O Poder do 

Hábito".  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

“Quando as crianças aprendem hábitos para adiar seus 

anseios esses hábitos se transferem para outras partes da 

vida"  

  

  

Fonte: O Poder do Hábito - Chales Duhigg   



 
15 

 

QUARTO PASSO 

Vamos deixar o Programa de Leitura 

Irresistível 

Agora você vai avançar para o próximo nível, vamos mostrar 

conceitos poderosos e táticas especiais para conquistar o 

pequeno leitor.  
 

  

É hora de extrapolar.  

Para tornar um programa de leitura irresistível vamos quebrar as linhas que limitam 

o que é leitura, o que é desenho, o que é encenação, o que é jogo, o que é passeio.  

 

 Tudo será uma grande brincadeira. E a brincadeira tem duas características 

importantes: ela não tem formato certo e a única certeza é a diversão.  

 

 Precisamos também quebrar de vez a seguinte divisão que pode existir na cabeça 

dos pequenos: de um lado o que é divertido (games, desenho animado, desenhar, 

filmes) e do outro a literatura.  

 

  

A importância do conceito 

Depois de entender que tudo se mistura, vai ficar mais fácil imaginar diversas 

brincadeiras. Você também poderá encontrar, ou já deve ter visto, muitas atividades 

misturadas com leituras na internet, em blogs e vídeos.  

 

 O problema é que essas dicas geralmente aparecem soltas, sem um conceito e 

uma estratégia por trás. E não é assim que se faz um Programa de Leitura Irresitível.  

 

 Por isso, nosso objetivo aqui, mais do que mostrar um monte de atividades para 

você, é apresentar dois conceitos poderosos para você saber como organizar essas 

atividades de um jeito inteligente. 
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 QUARTO PASSO 

Aprenda o Conceito da Antecipação 

Vamos mergulhar no gatilho mental utilizado por grandes 

autores, desenhos, séries e filmes.  

O que é Antecipação? 

É comum encontrar dicas para incentivar o filho a ler que exploram o momento 

durante a leitura. Mas pouco se fala sobre os dias que antecedem a leitura.  

 

 E esse período é muito importante para criar o um Programa de Leitura Irresistível. 

A antecipação, por exemplo, é uma técnica que aproveita o período que antecede o 

consumo de um determinado conteúdo.  

 

 Ela é utilizada por grandes autores, séries famosas, filmes, novelas, desenhos. 

Consiste em dar um pouquinho de uma informação, ou uma história, para deixar 

alguém curioso ou despertar desejo.  

 

 Antes de lançar uma novela, por exemplo, a TV começa a exibir algumas cenas e 

entrevistar alguns atores e atrizes.  

 

 Antes de lançar um filme, as produtoras liberam traillers com cenas que despertam 

vontade de assistir, curiosidade.  

 

 Muitos seriados deixam aquela cena incompleta e curiosa no final para que você 

queira ver o próximo capítulo.  

 

 Sempre que essa história incompleta, essa informação pela metade, esse conteúdo 

de preparação desperta um desejo em ter a outra parte, em consumir o conteúdo, 

em saber mais, é a antecipação que está agindo.  

 

  

Por que aprender com lançamentos de livros e séries? 

Talvez você ache um pouco estranho aplicar uma técnica utilizada por grandes 

empresas no seu Programa de Leitura. Por isso, vamos compartilhar uma visão com 

você.  

 

 Aprender com o lançamento de filmes, novelas, séries, entre outros pode ser muito 

interessante por uma questão simples: eles não podem nos obrigar a ler ou assistir 
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qualquer coisa. Então, eles precisam ser bons em despertar desejo.  

 

 Agora o que você acha melhor: pedir incansavelmente para seu filho ler, obrigá-lo a 

ler, oferecer recompensas para ele ler ou usar técnicas que despertam um grande 

desejo?  

 

 Qual dessas formas relaciona verdadeiramente literatura ao prazer? Qual dessas 

formas quebra os limites entre o que é literatura e o que é divertido?  

 

  

Como fazer de um jeito simples 

Diferente do que possa parecer, a antecipação não é algo só para as grandes 

produções. Existem inúmeras formas de você aplicá-la no seu seu programa de 

leitura de um jeito simples.  

 

 Por exemplo, você pode ler antes o livro e encontrar pedaços de informações que 

possam despertar desejo e curiosidade no pequeno leitor. Ou seja, criar 

antecipação. E depois contar para ele apenas o pedaço da informação.  

 

 “Filho, amanhã tem A Hora da Leitura. E você vai descobrir o que a Mariana 

encontrou dentro de uma caixinha mágica”  

 

 Com apenas uma frase simples, você já criou uma expectativa de um jeito natural, 

instigante. E esse é só um exemplo para você entender o conceito, mas as 

possibilidades são infinitas.  
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QUARTO PASSO 

Antecipação com Atividades 

Para envolver ainda mais o pequeno leitor, vamos introduzir 

atividades divertidas na antecipação.  
 

  

Mini trailer do livro com desenhos 

Mais uma vez, leia a obra antes para ficar preparada (ou preparado) e separe as 

informações mais curiosas e interessantes.  

 

 Então, alguns dias antes da leitura, você pega algumas folhas de papel, lápis e 

convida seu filho a desenhar alguns acontecimentos do livro, aqueles que você já 

separou.  

 

 Enquanto desenham, conte um pouco das cenas para ele. Mas, é claro, sem contar 

toda história.  

 

 Como a participação do pequeno, a imersão na pré-leitura será ainda maior. Ele 

terá mais familiaridade com a historinha que irá ler (ou que você irá contar) e ficará 

com vontade de saber o resto.  

 

 É como se vocês brincassem de criar um trailer do livro com desenhos. Esse é um 

ótimo exemplo de como tudo se mistura, literatura, desenhos, diversão e tudo mais.  

 

  

Jogo de advinhar 

Novamente, você vai ler o livrinho antes para ficar preparado(a) e, dias antes da 

leitura, criará um jogo de adivinhar com a criança (ou a criançada).  

 

 A brincadeira é desafiá-los a acertar algum elemento do livro que você preferir. Por 

exemplo, qual é o tema do próximo livro? Ou seja, é sobre príncipes e princesas, é 

sobre heróis?  

 

 Ou então, vamos supor que o personagem principal do próximo livro seja um bicho. 

Conte essa informação e convide-os a acertar qual bicho é. É um urso, um sapo, 

uma raposa?  
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 Dé algumas dicas e deixe cada criança dar seu palpite. Então, diga que a resposta 

só será revelada no dia da leitura.  

 

  

Explore o tema com os sentidos 

Mais uma vez, o tema da história oferece um universo a ser explorado por você 

antes da leitura. Mas agora você vai estimular os sentidos.  

 

 Por exemplo, se a história envolve oceano, você pode mostrar fotos de peixes e 

praias, colocar sons do mar ou músicas calmas para eles ouvirem.  

 

 Se o tema for sobre castelos e reis, que tal mostrar as principais princesas dos 

contos de fada? Ou então, tocar a trilha sonora dos clássicos da Disney.  

 

 Enquanto você brinca com o tema, explique que aquilo tem a ver com a próxima 

leitura. E, dessa forma, você criará expectativa. Ou seja, antecipação.  
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QUARTO PASSO 

Transforme a Hora da Leitura numa 

experiência 

Chegou a hora de extrapolar também no momento da leitura, 

misturar atividades e deixar tudo mais divertido.  
 

  

O que isso significa e por que transformar numa 

experiência? 

Tranformar a Hora da Leitura numa experiência significa trazer um tempero a mais 

para esse momento.  

 

 Ou seja, adicionar tudo que possa provocar novas sensações nos pequenos, tudo 

que possa fazer eles arregalarem os olhos, darem gostosas risadas e viver a 

história.  

 

 Não que você precise fazer isso sempre, mas é bom ter essa estratégia em mente 

quando seus filhos parecerem mais desinteressados.  

 

 Em outras palavras, enquanto na antecipação você gerou expectativa, agora você 

vai correspondê-las, com momentos de leitura irresistíveis.  

 

  

Aproveite estrategicamente a antecipação  

A primeira coisa que você pode fazer é usar o que já foi criado e separado durante a 

antecipação para deixar o Cantinho de Leiura ainda mais envolvente.  

 

 Por exemplo, espalhe os desenhos dos mini traillers e as imagens que exploram o 

tema por todo ambiente, deixe a música que vocês ouviram de fundo antes de 

começar o conto.  

 

 Todo esse jogo com os sentidos fará com que o ouvinte ou leitor esteja mais 

conectado com a história que será contada. E isso será armazenado no sistema 

límbico da criança, por meio da memória sensorial.  
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 No futuro, os contos, as músicas, os desenhos vão evocar sensações de prazer, o 

que aumentará ainda mais as chances dele se tornar um adulto leitor.  

 

  

Liberte o contador de histórias dentro de você  

Contar histórias de um jeito envolvente vai elevar muito a imersão do pequeno leitor 

e fará com que a experiência de leitura tenha outros níveis. E isso é exatamente o 

que buscamos.  

 

 Se você acha que não é uma boa contadora ou um bom contador de histórias, não 

se preocupe. É verdade que algumas pessoas possuem uma habilidade natural para 

isso. Mas isso não quer dizer que você não possa se tornar um excelente contador.  

 

 A prática deixará você afiada ou afiado como nunca imaginou. E essa nova 

habilidade trará benefícios em outras situações, como na vida social ou no trabalho. 

Então, comece a brincar o quanto antes!  

 

 Para começar a se desenvolver, leia antes o conto e separe as partes mais 

impactantes. Grave bem na memória para torná-las mais emocionantes na hora da 

leitura.  

 

 Treine também seu ritmo. Altere a velocidade da leitura dependendo do clima da 

história. Por exemplo, quando o herói está pensativo, você fala de forma mais 

pausada. Quando ocorre mais ação, você vai acelerar a velocidade.  

 

 E, por fim, seja um ator ou uma atriz no momento das falas. Brinque com o volume 

da sua voz. Fale mais baixo, sussurre, grite. E transmita emoção de acordo com 

cada momento.  

 

  

Outras Atividades Especiais  

Você também pode misturar atividades especiais em determinados dias, como 

passeios por bibliotecas ou lugares que tenham a ver com o tema.  

 

 Por exemplo, se o livro envolver bichos como personagens, o que acontece muito 

nas fábulas, você poderá ler dentro de um zoologico ou um aquário.  

 

 Você também pode combinar um momento de leitura coletivo com outros pais. Para 

que seu filho compartilhe esse momento com seus amigos.  
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EXTRAS 

O EFEITO ZEIGARNIK 

A antecipação também é conhecida como Efeito Zeigarnik.  

 

 O Efeito Zeigarnik é a tendência que temos de lembrar melhor o que está 

inacabado ou incompleto.  

 

 A psicóloga russa Bluma Zeigarnik observou, em 1927, que os garçons se 

lembravam do pedido apenas quando eles não eram entregues.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 “Toda vez que alguém introduz uma coisa que é 

interessante para você e ela não fecha esse loop, isso é, 

deixa esse loop aberto, ela cria um espaço na sua cabeça"  

 

 

Erico Rocha, empreendedor.   
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QUINTO PASSO 

Crie um Programa de Leitura Transformador 

Imagine se o Programa de Leitura pudesse ajudar pais e filhos 

também nos desafios do dia a dia.  
 

  

Os desafios dos pais na vida moderna 

A tarefa de educar exige dos pais orientar seus filhos em diversos assuntos. Muitas 

vezes, desafiadores.  

 

 Por exemplo, em relação a questões emocionais e sociais, como lidar com 

sentimentos de raiva, frustração, medo, infelicidade.  

 

 Ou ainda, como interagir devidamente com os coleguinhas ou se comportar de 

forma correta em lugares públicos.  

 

 Além de questões relacionadas à saúde, segurança e bem-estar, como: 

alimentação saudável, cuidados básicos, entre muitos outros.  

 

 A lista não acaba e a ansiedade dos pais só aumenta.  

 

 Afinal, enquanto na vida moderna o tempo é cada vez mais escasso, a cobrança da 

sociedade só cresce.  

 

 E, ao mesmo tempo que a internet facilita o acesso aos mais diversos tipos de 

conteúdo, é difícil lidar com a sobrecarga de informações.  

  

 O resultado de tudo isso são pais sobrecarregados e crianças desistimuladas.  

A ideia e o nascimento de Contos Infantis  

Como vimos até aqui, é importantíssimo ter uma rotina de leitura junto aos filhos. E 

os pais terão que dedicar um tempinho diário para participar dessa atividade.  

 

 Lembramos também que a vida moderna torna o tempo cada vez mais escasso e 

que os pais precisam orientar seus filhos em diversos assuntos.  

 

 Sabendo disso, imagine se existissem contos divertidos e inspiradores, que 

pudessem fazer parte do programa de leitura do filho e ao mesmo tempo ajudar com 
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tudo isso.  

 

 Ou seja, contos que inspirassem mudanças comportamentais nas crianças e que 

também ensinassem os pais a lidar com desafios da educação em diversas 

situações.  

 

 Dessa forma, os pais poderiam aprender ao mesmo tempo em que participam da 

rotina de leitura.  

 

 Foi assim que nasceu Contos Infantis, uma série de historinhas feitas para ajudar 

pais e filhos em seus desafios diários e complementar o programa de leitura, com 

uma estratégia transformadora.  

Como cada conto inspira mudanças nos pequenos?  

Como foi dito ao longo do ebook, é importante que a literatura seja associada ao 

prazer. E não a uma obrigação.  

 

 Por isso, nossos contos não dizem diretamente para as crianças fazerem isso ou 

aquilo. Tudo é feito de forma estratégica e inspiradora.  

 

 Nós selecionamos os principais desafios de pais e filhos, pesquisamos a opinião de 

especialistas a respeito de cada assunto e projetamos uma historinha específica 

para esse objetivo.  

 

 Nessa história, criamos uma identificação entre o herói, ou personagem principal, e 

o pequeno leitor. E as mudanças comportamentais são sugeridas a partir desse 

herói.  

 

 O personagem toma atitudes e vive aventuras que mudam sua forma de pensar e 

agir. E o resultado é uma história divertida e inspiradora.  

 

 A cada conto, plantamos uma sementinha do bem na cabeça de nossos pequenos 

leitores e ouvintes.  

 

  

 

 "Adorei! Muito lúdica, divertida, simples e agradável.  

  Minha filha se identificou bastante com a personagem.   

 Recomendo a leitura. Parabéns aos autores!"  
 

 Luana Celeida Rocha,  

 sobre o conto "Os Bichos Me Contaram"  
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Como os pais aprendem com os contos?  

Os pais aprendem com a própria história, com a explicação de cada conto e com 

dicas especiais presentes no final dos livros.  

 

 A própria historinha já carrega todo o conteúdo dos especialistas, de forma lúdica e 

criativa. Por isso, o aprendizado já começa durante a leitura aos pequenos.  

 

 Além disso, ao final de cada conto, tem uma parte exclusiva para os pais. Nessa 

área, explicamos qual a ideia por trás da história e o que ela pretende ensinar e 

inspirar.  

 

 E ainda separamos dicas importantíssimas sobre cada tema.  

 

 Tudo isso faz com que os pais construam conhecimento de forma natural, leve e 

muito eficaz. Como o aprofundamento e as dicas estão relacionados com as 

historinha, fica muito mais fácil de memorizar.  

Entendendo mais sobre a memorização  

O processo de memorização é muito importante, já que os pais vão ter que lidar com 

diversos assuntos, além viverem atualmente uma sobrecarga de informação.  

 

 Por isso, criamos as historinhas de forma que sirvam como pastinhas de conteúdo, 

formando um grande armário de conhecimento, mais fácil de acesssar pela memória 

humana.  

 

 Em seu dia a dia, em vez de ter que recordar um conteúdo puro, técnico e sem 

ganchos, você poderá lembrar o que aconteceu nas diversas histórias.  

 

 É por isso que ouvimos comentário assim de nossos leitores:  

 

  

 

 Eu queria que meu filho me obedecesse e lembrei que naquela historinha “Os 

Bichos Me Contaram” aprendi o método dos “porques”. Que as crianças ficam mais 

animadas a obedecer quando entendem os motivos por trás de uma ordem. E 

também isso ajuda os pequenos a se tornarem adultos pensantes.   
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 Em outras palavras, nossa memorização se torna mais poderosa quando criamos 

associações e conexões emocionais. E o que as histórinhas fazem é exatamente 

isso: criar diversos pontos de associação e vínculos afetivos.  
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EXTRAS 

SINCRONISMO NEURAL 

De acordo com pesquisas realizadas pelo neurocientista Uri Hasson, ao 
contar histórias, o contador e os ouvintes entram em uma frequência 
incrivelmente similar no cérebro, chamada de sincronismo neural.  
 
 Uma sintonia que abrange não só a parte destinada a linguagem, mas 
todo o cérebro, do cortex frontal ao cortex pariental, o que permite uma 
conexão muito intensa.  
 
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, acreditamos que contar história é uma das formas mais 

poderosas de você se conectar com seu filho. E, assim, transmitir 

ensinamentos, ideias, reflexões. Então, por que ficar só nos contos 

infantis comuns?  

 

 Vamos ampliar o uso de histórias também para os desafios emocionais 

e educacionais que envolvem o crescimento das crianças. Essa é a 

missão de Contos Infantis.  
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