


O que é?

Programa que proporciona uma experiência 

de interação com a leitura na primeira infância.

Público: bebês e crianças  de 6 meses a 4 anos,  pais 
e/ou cuidadores.



Lê no Ninho é uma  Contação de história?

❑ Ingredientes-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os 
pequenos e os cuidadores, fortalecido pela leitura.

❑ Estímulo para que o programa seja replicado em casa, 
compreendendo a leitura como espaço de afeto.

❑ Uso de vários formatos de mediação: histórias, brincadeiras, 
músicas entre outros.

❑ Foco no ambiente leitor, porém com espaço de liberdade 

para experimentação.



Linha do tempo

2012
Decisão de criar  
um programa 
para a primeira 
infância. Nasce o 
Bebelê na BSP.

2014
Nasce o Bebelê
na BVL.

2015
Avaliação 
aprofundada do 
programa, com 
instituto de 
terceira parte.

2016
Parceria com o 
Instituto Tellus
para a implantação  
do programa em 
10 bibliotecas do 
estado de São 
Paulo. Mudança 
do nome: Lê no 
Ninho.



Essências
Cultura leitora: fomenta a 

aproximação dos pequenos com a leitura.

Vínculos afetivos: fortalece  os 

laços entre as crianças e seus cuidadores.

Qualidade do conteúdo: auxilia  a 
criança a desenvolver sua própria 
interpretação do mundo. 

Atitudes inspiradoras: um bom 
exemplo é sempre transformador.



Objetivos
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.

Apresentar a diversidade da literatura.

Conhecer novas palavras, sons e imagens. 

Ter apreço pelos livros e outros portadores de texto. 



Noticias sobre o tema em 2019

Uso da tecnologia
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma diretriz que
estabelece que crianças com menos de 2 anos não devem ter contato com telas. Dos 2 aos 5
anos, a indicação é de apenas 1 hora diante de TVs, celulares ou tablets. O uso excessivo
dessas tecnologias pode afetar o sono e a concentração. Essa orientação faz parte da
conscientização da agência da ONU sobre Sedentarismo e Obesidade.

A Academia Americana de Pediatria recomenda a leitura para crianças de 0 a 3 anos. 
Segundo a associação: “Ler histórias com regularidade para crianças pequenas desde o seu 
nascimento, estimula o cérebro delas e reforça a relação com os pais em um momento 
crucial de seu desenvolvimento. Em contrapartida, as crianças desenvolvem a linguagem, o 
aprendizado da leitura e adquirem capacidades socioemocionais para o resto de suas 
vidas”.

Benefícios da leitura na primeira infância



Sessões e participações

BSP

Ano Sessões Frequência

2013 45 276

2014 53 213

2015 86 382

2016 101 436

2017 119 717

2018 106 545

2019 40 309

Total 550 2.878

BVL

Ano Sessões Frequência

2015 141 1.030

2016 100 1.202

2017 101 1.302

2018 104 1.259

2019 (maio) 42 684

Total 308 5.477



contato@bsp.org.br


