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A cartilha As crianças e os livros faz par-
te do projeto Ler, brincar e aprender em 
família: um olhar para a primeira infância, 
viabilizado com recursos do Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Belo Horizonte/Itaú Social.

Concepção do texto: 
Ana Amélia Lage Martins, Daniela Figueiredo, 
Érica Lima, Ericka Martin, Fabíola Farias, 
Patrícia Renó, Raquel Lopes e Sérgio Fantini.

Contribuição especial: Mariana Rosa

Ilustração: Suryara Bernardi
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1: Converse com as crianças
Converse com as crianças, ainda que elas sejam muito 

pequenininhas. Fale com elas sobre o mundo à sua volta, 

as coisas do dia a dia, os sentimentos. E escute-as tam-

bém, com paciência e interesse. Isso fortalece o vínculo 

afetivo entre vocês e favorece a apropriação da linguagem 

verbal, mesmo que elas não compreendam o assunto.

2: A língua é divertida 
Além de servir para comunicar, estudar e informar, a 

língua também pode ser divertida. As piadas, os ca-

sos, os trocadilhos, as rimas, os ditados populares, as 

cantigas de ninar e os trava-línguas fazem parte da 

nossa língua. Sinta-se à vontade para brincar com ela. 
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3: Ofereça tempo às crianças
As crianças precisam de tempo para brincar, para não fa-

zer nada, para estar juntas dos pais, tios, avós, irmãos, cui-

dadores etc. Elas precisam da atenção dos adultos, sem 

distrações como telefones ou televisores, por exemplo. 

4: Diversifique brincadeiras
Além dos brinquedos e brincadeiras tradicionais (bone-

cas, carrinhos, jogos etc.) e dos eletrônicos, ofereça a 

elas canetas e lápis coloridos e papéis para desenhar, 

colorir e, nas possibilidades de cada uma, escrever. 

5: Leia para as crianças, leia com as crianças 
Leia para as crianças e deixe que elas leiam para você. 

Converse sobre as histórias e sobre os personagens. 

Ouça com atenção as interrupções durante a leitura, 

o que elas têm a dizer, suas impressões sobre o li-

vro e os assuntos que possam surgir nesse momento. 

E, sempre que elas pedirem, releia, pois as crianças 

gostam de ouvir a mesma história muitas vezes. 
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6: Converse, cante e leia para os bebês
Desde a barriga, os bebês reconhecem a voz dos pais. As vo-

zes, os sons, as cantigas são um carinho para a criança. Con-

verse, cante, conte histórias e leia para os bebês. Deixe que 

eles segurem e, à sua maneira, manuseiem os livros. Chame 

a atenção para as ilustrações, as cores, as formas do livro.

7: Antes de dormir, os livros
Uma história antes de dormir ajuda as crianças a enfrenta-

rem melhor a noite escura e a distância dos adultos. Esse 

momento pode se tornar um importante tempo de convi-

vência entre pais e filhos. Vale a pena vencer o cansaço do 

dia de trabalho e oferecer esse carinho às crianças. 

8: Veja as imagens
Chame a atenção das crianças para as imagens que 

estão nos livros. Elas fazem parte da história que está 

sendo contada e, muitas vezes, contam sozinhas uma 

outra história. As ilustrações fascinam as crianças e 

são tão importantes quanto o texto. 
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9: Leituras que extrapolam letras e imagens 
Na leitura para e com crianças com deficiência não há 

limitações. A leitura é muito mais do que enxergar as 

letras e as figuras, do que ser capaz de segurar o livro 

ou de virar suas páginas, ou ainda de compreender 

sua história. A leitura é matéria da conexão, da imagi-

nação, da reinvenção. 



AS CRIANÇAS E OS LIVROS

08

10: A literatura é um presente
A leitura de uma história, de um poema ou de um li-

vro de imagens permite que a gente conheça e expe-

rimente outros tempos e lugares, os sentimentos e 

o pensamento de outras pessoas. Os escritores e os 

ilustradores criam poemas e histórias que nos ajudam 

a saber melhor quem somos, a entender o mundo em 

que vivemos e a vislumbrar novas possibilidades para 

nossas vidas. 

11: Livro ao alcance das mãos e do desejo
Os livros podem ser lidos a qualquer hora. Estimule 

o contato das crianças com os livros, deixando-os 

ao seu alcance. Forme uma biblioteca familiar com 

os livros que vocês ganham ou compram.Tenha 

sempre um livro à mão e faça dele uma companhia 

no ônibus ou na espera por uma consulta médica, 

por exemplo.
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12: Leituras partilhadas 
Converse sobre suas leituras, dividindo impressões. 

Recomende os livros de que você gostou. E respeite 

as opiniões dos outros.

13: Visite bibliotecas públicas e comunitárias 
Conheça e frequente as bibliotecas públicas e comu-

nitárias da cidade. Além do apoio à pesquisa e do em-

préstimo de livros e gibis, elas oferecem atividades li-

terárias e possibilitam o encontro com outras pessoas 

que também gostam de ler. Os bibliotecários e me-

diadores de leitura esperam por você e pelas crian-

ças, com sugestões de livros e atividades para toda 

a família.  

14: A biblioteca escolar para ler e para estudar
Sugira às crianças que visitem a biblioteca da escola, 

que utilizem o espaço para ler e estudar e que peçam 

a ajuda do bibliotecário para fazer as pesquisas esco-

lares e escolher livros para levar emprestados.
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15: Os livros
Os livros, especialmente os das bibliotecas, que serão usa-

dos por muitas pessoas, devem ser manuseados com cui-

dado, para que não se estraguem. Mas o cuidado não pode 

se tornar um obstáculo para que as crianças tenham os 

livros nas mãos. Os adultos devem ensiná-las a passar as 

páginas, a não comer e beber enquanto leem, a guardá-los 

em lugar seco. Mas, como é um objeto, com o tempo, o li-

vro se desgasta mesmo. E pequenos acidentes acontecem. 

16: Coloque a escrita e a leitura na rotina das   
       crianças
Incentive as crianças a escrever bilhetes, mensagens, 

e-mails, listas de tarefas e de compras. Chame a atenção 

delas para placas, cartazes, outdoors, rótulos de produtos 

e folhetos de publicidade; estimule-as a buscar informa-

ções em jornais e revistas. Convide-as para participar de 

atividades que envolvam textos escritos: a leitura de uma 

receita culinária ou das regras de um jogo são bons exem-

plos.  E, principalmente, convide-as para ler histórias.
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17: Para cada leitor, um livro
Deixe que as crianças escolham os livros que querem 

ler ou que desejam que outros leiam para elas. Não se 

preocupe com a aprendizagem ou com os temas polê-

micos. A literatura é o espaço da fantasia, do desejo, 

da imaginação e da liberdade. 

18: Livros para aprender
Os livros ampliam a visão de mundo das crianças e tam-

bém suas habilidades linguísticas. Ao ler, elas aprendem 

sobre o universo, as pessoas, a natureza, os sentimentos 

e sobre a língua e suas possibilidades de dizer as coisas. 

19: O mundo é imenso
As atividades culturais são muito importantes para a 

formação das crianças e proporcionam bons momen-

tos em família. Visite bibliotecas, museus, centros 

culturais e livrarias, vá a exposições, assista a filmes e 

a espetáculos teatrais, ouça música, passeie por par-

ques, circule pela cidade com as crianças. 
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LUGARES PARA LER, 

BRINCAR, CONHECER 

E APRENDER 

COM AS CRIANÇAS EM 

BELO HORIZONTE
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Belo Horizonte conta com vinte e uma bibliotecas 

públicas municipais, que, em sua maioria, integram 

os centros culturais, centros de referência e museus 

públicos vinculados à Fundação Municipal de Cultura 

além da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil
Centro de Referência da Juventude
Praça da Estação, s/n – Centro 

Contatos: Tel.: 3277-8658 – bpij.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Alto Vera Cruz 
Biblioteca Pública
Rua Padre Júlio Maria, 1577 - Alto Vera Cruz

Contatos: 3277-5618 – ccavc.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Bairro das Indústrias 
Biblioteca Pública
Rua dos Industriários, 289 – Bairro das Indústrias

Contatos: 3277-9176 – ccbdi.fmc@pbh.gov.br
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Centro Cultural Jardim Guanabara 
Biblioteca Pública
Rua João Álvares Cabral, 277 – Jardim Guanabara

Contatos: 3277-6651 / 3277-6703 – ccjg.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira 
Biblioteca Pública
Av. Presidente Antônio Carlos, 821 – Lagoinha

Contatos: 3277-6091 – cclao.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Lindeia Regina 
Biblioteca Pública
Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Regina

Contatos: 3277-1515 / 3277-1547 – cclr.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Nordeste - Usina de Cultura 
Biblioteca Pública
Rua Dom Cabral, 765 - Ipiranga

Contatos: 3277-6052 - 

bibl.usinadeculturanordeste@pbh.gov.br
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Centro Cultural Padre Eustáquio
Biblioteca Pública
Rua Jacutinga, 821 - Padre Eustáquio

(dentro da Feira Coberta)

Contatos: 3277-8394 – ccpe.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Pampulha 
Biblioteca Pública
Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Praça do Urca

Contatos: 3277 9293/ 3277 9292 – ccp.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Salgado Filho 
Biblioteca Pública
Rua Nova Ponte, 22 - Salgado Filho

Contatos: 3277-9624 – ccsf.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural São Bernardo
Biblioteca Pública
Rua Edna Quintel, 320 - São Bernardo

Contatos: 3277-7416 – ccsb.fmc@pbh.gov.br
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Centro Cultural São Geraldo
Biblioteca Pública
Av. Silva Alvarenga, 548 - São Geraldo

Contatos: 3277-5648 – ccsg.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Urucuia
Biblioteca Pública
Rua W3, 500 - Urucuia

Contatos: 3277-1531 – ccu.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Venda Nova 
Biblioteca Pública
Rua José Ferreira Santos, 184 - Novo Letícia

Contatos: 3277-5533/ 3277-9504 – ccvn.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Vila Fátima
Biblioteca Pública
Rua São Miguel Arcanjo, 215 - ViIa Nossa Senhora de 

Fátima – Aglomerado da Serra

Contatos: 3277-8193 – ccvf.fmc@pbh.gov.br



AS CRIANÇAS E OS LIVROS

17

Centro Cultural Vila Marçola
Biblioteca Pública
Rua Mangabeira da Serra, 320 – Serra 

Contatos: 3277-5250 – ccvm.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Vila Santa Rita
Biblioteca Pública
Rua Ana Rafael dos Santos, 149 - Vila Santa Rita

Contatos: 3277-1534 - ccvsr.fmc@pbh.gov.br

Centro Cultural Zilah Spósito
Biblioteca Pública
Rua Carnaúba, 286 – Conjunto Zilah Spósito - Jaqueline

Contatos: 3277-5498 / 3277-1839 – cczs.fmc@pbh.gov.br

Centro de Referência da Cultura Popular e
Tradicional Lagoa do Nado 
Biblioteca Pública
Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã

Contatos: 3277-7336 – crcp.fmc@pbh.gov.br



AS CRIANÇAS E OS LIVROS

18

Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais
Praça da Liberdade 21 – Funcionários

Contatos: 3269-1166 – www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Bibliotecas Comunitárias
Belo Horizonte e sua região metropolitana contam 

com várias bibliotecas comunitárias, que fazem em-

préstimo de livros e realizam atividades de formação 

de leitores. Conheça, valorize e apresente às crianças 

esses espaços, que estão em muitos bairros da cidade 

e desenvolvem importante trabalho para a democrati-

zação do acesso à leitura. 

Para saber mais sobre bibliotecas comunitárias 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte acesse 

www.soudeminasuai.com 



AS CRIANÇAS E OS LIVROS

19

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Rua Itambé 227 – Floresta

Contatos: 3277-4665 - educativoapcbh@pbh.gov.br

Museu da Imagem e do Som
Avenida Álvares Cabral 560 – Centro

Contatos: 3277-4131 – mis.fmc@pbh.gov.br 

MIS Cine Santa Tereza / Biblioteca Pública
Rua Estrela do Sul, 89 - S. Tereza (Pça. Duque de Caxias)

Contatos: 3277-8651 -  cst-fmc@pbh.gov.br

Museu da Moda – MUMO / Biblioteca Pública
Rua da Bahia 1149 – Centro

Contatos: 3277-1182 – biblioteca.mumo@pbh.gov.br 

 

Museu Histórico Abílio Barreto
Avenida Prudente de Morais 202 – Cidade Jardim

Contatos: 3277-8572 – mhab.fmc@pbh.gov.br
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EQUIPAMENTOS DO CONJUNTO MODERNO 
DA PAMPULHA

Museu de Arte da Pampulha
Avenida Otacílio Negrão de Lima 16.585 – Pampulha

Contatos: 3277-7946 – map.fmc@pbh.gov.br 

Museu Casa Kubitschek
Avenida Otacílio Negrão de Lima 4.188 – Pampulha

Contatos: 3277-1586 – ck.fmc@pbh.gov.br 

Casa do Baile
Avenida Otacílio Negrão de Lima 751 – Pampulha

Contatos: 3277-7443 – cb.fmc@pbh.gov.br 
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