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Importância da Literatura Infantil
INTRODUÇÃO

A importância de trabalhar a literatura infantil na escola reside no fato de que ela nos da base para formar alunos leitores
competentes, fluentes, críticos que desenvolvam a competência leitora e as habilidade de escrita através da pratica e da
participação.
DESENVOLVIMENTO
O primeiro contato com a leitura é primordial para que a
criança possa conhecer e se estabelecer no universo
literário que a rodeia, portanto quanto mais estímulos forem
propostos as crianças, melhor será o desenvolvimento de
sua imaginação e de sua capacidade de comunicação. É
necessário, no entanto, que o trabalho de proporcionar
conhecimento sobre o mundo da leitura não seja apenas
um trabalho para o professor, mas que os pais passem a
introduzir as crianças nesse universo, possibilitando assim
envolvimento e interesse, criando condições favoráveis

A escolha dos livros literários que serão apresentados às
crianças devem apresentar os mais variados temas e assuntos
e possuir uma linguagem adaptada para a compreensão do
leitor, bem como, significado dentro de seu universo cultural,
também é necessário que possuam ilustrações coloridas e
sugestivas. É importante que o texto funcione como um
instrumento para a comunicação da criança com o meio no
qual ela está inserida, conduzindo-a assim, a refletir sobre a
realidade e se posicionando criticamente diante da mesma à
medida em que aumenta sua competência leitora.

para a aprendizagem.

CONCLUSÃO
A literatura infantil tem por objetivo ampliar e aprimorar o
conhecimento sobre o mundo letrado e literário em que a
criança vive, ampliando sua capacidade de imaginação e
criação, assim com o sua competência leitora, transformandoFigura 1: Viajar pela leitura
Fonte:http://biblioteca.saolourenco.sc.gov.br/category/semcategoria/page/12

a num sujeito com capacidade critica.
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Quando as crianças passam a ouvir estórias, começam a
apresentar diversos sentimentos como tristeza, medo e

alegria, esse momento de aprendizado permite que a
criança faça suas interpretações, dê suas opiniões sobre
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infantil tem papel importante na vida de qualquer criança,
pois proporciona melhor desenvolvimento cognitivo.
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