Caros pais,
Parabéns pelo nascimento do seu bebê! Nascidos para
ler deseja acompanhar vocês nesta descoberta compartilhada
do mundo da linguagem. Desde os seus primeiros dias, seu
bebê gosta de escutar o som de sua voz. Mais tarde, ele
aprecia também ouvir você falar com ele e ler-lhe histórias
em voz alta. Por isso, Nascidos para ler oferece livros infantis
a cada recém-nascido na Suíça.

Descobrir juntos a linguagem e as histórias

A leitura compartilhada tem um efeito positivo sobre
a relação entre pais e filhos. Quem lê a uma criança, dedicalhe seu tempo, criando, assim, uma relação de proximidade
e empatia. As crianças adoram esses momentos! Ler desperta
a curiosidade e estimula a imaginação. Dessa maneira,
as crianças descobrem o mundo e a linguagem ludicamente.
Crianças que foram expostas à leitura em voz alta desde
a mais tenra idade têm geralmente um vocabulário vasto
e uma certa facilidade no domínio da linguagem.

Crescer com os livros

Essas dicas irão ajudar você a entender melhor os avanços
do seu filho ou filha. Toda criança é diferente e a seguinte
informação não é universalmente válida; serve apenas como
uma primeira orientação.

Aos 6 meses

O seu bebê pode pegar em um livro e mordê-lo. Este objeto
pode ser comido? Que gosto ele tem? Qual é a sua forma
e a sua estrutura? Faz barulho? Que cheiro ele tem? O seu
bebê também é capaz de identificar cores fortes.

Aos 12 meses

O seu bebê já observa o livro nas suas mãos com mais
atenção. Agora ele sabe que se trata de um livro. Ele se
alegra quando os adultos vêem um livro com ele e lhe
contam histórias. Seu bebê pode reconhecer imagens. Talvez
bata palmas quando as reconhecerá. Ele começa a entender
se as imagens estão na posição correta ou se estão de
cabeça para baixo.

Aos 18 meses

O livro tornou-se agora um objeto familiar para a criança.
Ela anda com o livro, tenta folheá-lo e aponta com o dedo
para as imagens. Ele entende as ilustrações, mas nem sempre
mantém o livro na posição correcta. O seu filho ou filha quer
que você leia para ele e tenta transmitir isso à sua própria
maneira.

Aos 24 meses

A criança folheia uma página após a outra. Estimulado pelas
imagens, ela já expressa algumas palavras e termina as
frases que você começa, repete pequenos trechos da história
que ouviu. Ela já «lê» livros para suas bonecas, bichos de
pelúcia ou para o gato e inventa suas próprias histórias.

Aos 36 meses

A criança já pode manipular bem um livro. Ao ler-lhe em voz
alta, ela fica atenta e percebe cada pequeno desvio. O seu
filho ou filha «lê» o próprio livro e escolhe as páginas que
mais lhe interessa.

Mais tarde

O seu filho ou filha possui agora uma boa capacidade
de observação. Ele já é capaz de imaginar coisas e lembrase das histórias que escutou. Com frequência, quer repetir
aquilo que acabou de ouvir com as suas próprias palavras.
Ele faz perguntas a si mesmo e a você! O seu vocabulário
e seus conhecimentos o permitem de interpelar o adulto
a partir de uma narração ouvida, e as suas peguntas
estimulam o diálogo.

Livros no seu quotidiano

Dedique tempo suficiente para descobrir uma história
com o seu filho ou filha. Dê a ocasião à criança de olhar
tranquilamente as imagens e leve em conta o seu interesse.
Ofereça à criança a possibilidade de folhear o livro, de
questionar e de interagir com você.

Bem-vindos à biblioteca

Na biblioteca, você e o seu filho encontrarão livros que
estão à espera de serem descobertos. Em muitas bibliotecas
ocorrem eventos para crianças pequenas, com canções e
contações de história. Você pode participar e deixar-se
inspirar.

Quem está por de trás deste projeto?

Nascidos para ler é uma iniciativa conjunta da Bibliomedia
Suíça e do Instituto Suíço Juventude
e Mídias SIKJM.
www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch
Mais informações: www.buchstart.ch,
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch
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