


O que é?

É um programa que visa fomentar o gosto pela leitura entre crianças de 6 meses a quatro anos.

Público: crianças com seus pais/cuidadores.



Lê no Ninho X Contação de história

 Ingredientes-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos e os cuidadores fortalecido 

pela leitura.

 Desejo que o programa seja replicado em casa.

 Uso de vários formatos de mediação: histórias, brincadeiras, músicas e uso da tecnologia.

 Foco no ambiente leitor.



Linha do tempo

2012

Define-se criar 

um programa 

específico para 

a Primeira 

Infância.

2012

Nasce o 

Bebelê na 

BSP.

2014

Nasce o 

Bebelê na 

BVL.

2015

Avaliação 

aprofundada do 

programa –

Letramento 

infantil X 

Ambiente leitor.

2016

Parceria com o 

Instituto Tellus.

Replicação 

para 10 

bibliotecas do 

Estado de São 

Paulo.

Mudança de 

nome – Lê no 

Ninho.



Essências

Cultura leitora

Vínculos afetivos

Conteúdo adequado

Atitudes inspiradoras



Objetivos
Conhecer novas palavras.

Apresentar a diversidade da literatura.

Ter apreço pelos livros e outros portadores de texto.

Conhecer, identificar e produzir diferentes sons.

Promover um tempo de qualidade entre adultos e crianças.

Desenvolver a criatividade, a imaginação e a habilidade narrativa.

Conhecer o mundo letrado, experimentando as funções social e emocional da leitura.



Passo a passo
Preparo: capacitação da equipe, escolha do tema e do material que será 

utilizado, organização o ambiente.

Acolhimento: Ambientar o público, preparando-o para a sessão (momento 

de etiquetar, pedir para tirar o sapato ou usar o propé).

Aquecimento: Envolver as crianças e os cuidadores na sessão, chamando 

a atenção deles (geralmente começa com uma musiquinha).

Atividades principais: Trabalhar os objetivos do Lê no Ninho (direcionar 

para o tema)

Uso da tecnologia: Mostrar aos cuidadores como usar com qualidade 

aplicativos infantis.

Tempo livre: Momento de interação entre as crianças e os cuidadores, ou 

crianças e outras crianças, livros e brinquedos do programa.

Encerramento: Agradecer a presença de todos, oferecer o Kit Lê no Ninho, 

direcionar o publico para outras atividades da biblioteca.



Uso da tecnologia

 Uso qualificado dos aplicativos infantis.

 Apoio para as atividades - som de animais, músicas, fotografar, trazer imagens.

 Livros híbridos (livros que além de serem em papel tem links para uso de 

smartphones/tabletes).



Sessões e participações

BVL

Ano Sessões Frequência

2015 141 1030

2016 100 1202

2017 - até agosto 67 865

Total 308 3097

BSP

Ano Sessões Frequência

2013 45 276

2014 53 213

2015 139 838

2016 108 519

2017 - até agosto 74 452

Total 419 2298



Muito obrigado!
Frase de encerramento


