
 

O trabalho com gêneros literários nas turmas 

do Infantil

 

Sabemos que quando o assunto é leitura, temos à disposição das turminhas 

do Infantil, uma lista bem diversificada de gêneros literários, tais como: 

fabulas, contos, poesias, mitos, entre outros. 

Durante o ano, nossos pequenos podem conhecer um pouquinho de cada 

gênero durante nossas rodas de leitura, não somente em sala de aula, mas 

em casa também!  

Iniciaremos neste trimestre o trabalho com os livros da roda, e temos um 

acervo muito rico de títulos selecionados de acordo com a faixa etária de 

nossos alunos. 

As rodas de leitura são realizadas todos os dias, durante todo o ano (não 

somente durante as trocas de livros) e para estimularmos nossos pequenos a 

terem bons hábitos de leitura, propomos que esta atividade se estenda 



também em seu ambiente familiar, fazendo o rodízio de livros uma vez a 

cada semana, sendo assim, cada criança tem a oportunidade de ler um 

livro diferente por semana, além dos livros que são apresentados aqui na 

escola. 

 

 

 

Mas este trabalho não se remete apenas à leitura feita pelo professor, a 

criança é estimulada e incentivada a descobrir as características dos livros, 

conhecer os autores, ilustradores, que para escolhermos um bom livro não 



devemos olhar somente a capa, mas sim conhecer um pouco desta história 

lendo o resumo do livro, conhecendo o estilo de um autor específico... 

As crianças gostam muito de manusear e realizar sua própria leitura. Por 

meio das imagens gráficas dos livros, eles interpretam e memorizam estas 

histórias, ampliando seu vocabulário, interpretando histórias por meio de 

brincadeiras, dialogando sobre valores, reações dos personagens em 

determinadas histórias e muito mais!  

No Infantil, adotamos uma coleção em que realizamos uma sequência de 

atividades baseadas nos personagens e conflitos vividos pelos mesmos, a 

coleção “Estela” e “Marcos”. Os pequenos se identificam com as narrativas 

por se encontrarem em fases características de suas idades, Estela e Marcos 

(irmão de Estela), imaginam muitas coisas, compartilham seus medos e 

inseguranças, enriquecendo ainda mais este trabalho tão significativo para 

nossos alunos! 

 

Durante a leitura, a professora pode realizar algumas intervenções, para 



que as crianças possam formular hipóteses, reflexões, e discussões em 

nossas rodas de conversa. 

As histórias são repetidas algumas vezes para que possam compreender 

melhor a narrativa, conhecer os personagens, memorizar, questionar e até 

mesmo selecionar seu estilo ou gênero preferido de leitura. 

 

A participação das famílias é essencial durante o processo deste projeto, as 

crianças adoram compartilhar suas vivências e experiências com os 

colegas, compartilham informações e dão dicas aos amigos sobre os livros 

selecionados durante o rodízio. 

 

 

 

As rodas de leitura também podem acontecer em qualquer espaço de 

nossa escola, em um dia ensolarado no jardim, como por exemplo, no 

pátio, biblioteca, sala de aula, etc., mas para nossos pequenos o 

importante não é o lugar, mas sim, viajar no mundo da leitura! 

 

Um abraço. 

Professora Flávia. 


