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No Estações Brinque-Book, novo 

projeto do Grupo Brinque-Book, 

vamos trabalhar em ciclos, já que 

aqui a leitura roda como cata-vento, 

de mãos em mãos até completar 

uma jornada. Nesse caminho, 

crianças, escolas e famílias seguem 

juntas, faça chuva ou faça sol!

Para que essa experiência seja 

encantadora, oferecemos um 

mergulho literário em sala de aula  

e também em casa.

A importânciA de 
fAzer históriAs e 
formAr leitores: 
responsAbilidAde, 
Afeto e AlegriA nA 
educAção infAntil!



20 títulos 
selecionados 
para cada 

faixa etária.

1 unidade do 
guia do professor  
com 20 projetos 
literários para  
a sala de aula.

20 unidades  
do eu leio Assim!  

para levar para casa 
e compartilhar  

a experiência leitora 
com a família.

Vídeos
inspiradores 

sobre a
formação
leitora. 

cartaz para 
registrar as 
memórias  

literárias em  
sala de aula.

o estações  
brinque-book

tem 4 kits.

2/3  
anos

3/4  
anos

4/5  
anos

5/6  
anos

cada um 
deles traz:

Guia do
ProfEssor
15 x 21 cm
28 páginas

CarTaZ
44 x 62 cm

Eu LEio
assiM!

28 x 28 cm
20 páginas



livros são  
objetos pArA 
viAjArmos dentro 
deles. e isso é mesmo 
umA verdAde  
incrível!

o primeiro convite ao mediador é que ele faça essa 
viagem e procure desvendar as possibilidades que as 
leituras das obras podem proporcionar. Leituras – no 
plural – porque são, efetivamente, muitas e variadas que 
podem ser feitas.

o mediador precisa ser o primeiro a se encantar 
pelos livros. assim, poderá encantar os leitores menos 
experientes. Esse encantamento se dá de maneira 
espontânea e natural, por uma empatia com o enredo 
ou os personagens, ou por uma paixão imediata por 
livros e narrativas. Mas também é possível aprofundar 
esse amor “à primeira lida” fazendo um mergulho nos 
textos, se valendo de conhecimentos já sistematizados 
por outros leitores e especialistas. 

Esse é um convite para se alimentar de outras leituras já 
realizadas e algumas outras novas maneiras de saborear 
a leitura. É, sobretudo, uma atividade que não tem f im, 
pois cada leitor traz novos signif icados para aquilo que 
o autor e o ilustrador engendraram. o leitor mediador 
carrega suas emoções e aprendizados e, assim como 
outros leitores, portanto, coloca nas páginas lidas a sua 
bagagem de emoções e de afetos.



estAções  
brinque-book  
pArA sAlA de AulA

as leituras acontecem em rodas, 

nas quais compartilhamos um livro 

e todos os sentimentos que ele nos 

provoca. além do guia do professor 

e dos vídeos inspiradores sobre como 

planejar e propor diferentes rodas – 

que pretendem ajudar os educadores 

a estimular o prazer pela leitura em 

seus alunos –, outro recurso para a 

sala de aula é o cartaz.

guia do professor 

cartaz

1

2



Cl
ar

a 
| S

ilv
an

a 
Ra

nd
o

apresentamos 
neste guia um 
pequeno passo 
a passo, sem 
a pretensão 
de esgotar 
a atividade 

da leitura ou 
estabelecer uma 
conduta única.

Trata-se apenas 
de pequenas 

dicas que podem 
ajudar quem 

está começando 
a trabalhar com 
leitura ou que 

talvez não tenha 
ainda ref letido 

sobre propostas 
que, mesmo 

sendo simples, 
ajudam a ampliar 
signif icativamente 

o universo de 
possibilidades de 
uma narrativa.

É condição do 
mediador, e 
de todos que 
se dedicam à 

leitura de alguma 
maneira, formar-
se leitor durante 

toda a vida, numa 
jornada que se 
torna cada dia 
mais prazerosa.
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O lenço

Um livro de imagens que contam toda a história. Embora muitos livros assim sejam 
feitos para ler sozinho, podemos sim apreciá-los em roda. É importante, claro, pre-
parar o ambiente para que todos possam vê-lo direitinho! 

Nesta história, temos dois personagens: a menina e o lenço. A obra, no entanto, é 
uma exploração sobre o que podemos criar com um objeto tão simples e a nossa 
imaginação. Ela é quem manda e as possibilidades são enormes e inspiradoras!

Embora não tenha texto, o mediador pode comentar as imagens e suscitar indagações das crianças.  
Convém a ele, também, traduzir alguns códigos que podem ser desconhecidos delas:

•  No início e no fim do livro, a menina está com uma escova de banho ao lado do lenço, feito 

cortina de teatro. No fim, ela faz uma pose de agradecimento. As crianças perceberiam esse códi-

go do mundo do espetáculo?

•  As páginas 22 e 23 remetem à figura do explorador fincando uma bandeira. As crianças têm 

essa referência?

Essas menções podem servir a outras passagens em que o uso do  lenço lembre outros 
personagens ou histórias que o mediador já leu com a turma, ou mesmo ao modo de 
contar e interpretar que ele já adotou.

• Na página 13, em que outra história vimos essa moça de tranças longas?

• Que outras coisas poderíamos inventar com o lenço, também? Vocês lembram 

de outra vez em que ouviram uma história contada por meio de outros objetos?

1

exemplo de 
propostA que 
fAz pArte do 
kit pArA  
2/3 Anos.



2

a ideia é registrar não apenas sobre 

o que ou quem é feito um livro, mas 

como a gente sai depois de percorrê-lo! 

aproveite as linhas abaixo de cada capa 

para anotar palavras marcantes. 

E não se esqueça de fazer uma foto do 

grupo de leitores e de registrar suas 

frases no f inal do projeto.



estAções  
brinque-book  
pArA fAzer em cAsA

Escrever sobre a leitura é uma 

atividade potente que pode 

acompanhar os leitores por toda a 

vida. É, ainda, uma maneira de estender 

a narrativa e dar a ela uma nova 

compreensão e sentido.

Para isso temos o diário eu leio assim, 

um convite à família.

além dele, um livro de colorir (e criar) 

está disponível em formato Pdf para 

baixar no nosso Portal do Educador. 

eu leio assim

livro de colorir

1

2



A rodA de leiturA é 
o momento mágico, 
onde o leitor mAis 
experiente ensinA o 
leitor iniciAnte.

Mães, pais e demais cuidadores são muito bem-vindos 
no diário Eu leio assim, pensado como um companheiro 
de bordo para que as crianças expressem suas 
experiências leitoras. É nesse diário de leitura que cada 
criança registrará, do seu modo e na sua linguagem, na 
companhia de um adulto, suas emoções e aprendizados 
a partir dos livros.

Escrever sobre a leitura é uma atividade potente que 
pode acompanhar os leitores por toda a vida. É, ainda, 
uma maneira de estender a narrativa e dar a ela uma 
nova compreensão e sentido.

Várias atividades e caminhos foram pensados, mas os 
registros podem ser feitos como preferirem. Pode colar 
foto e desenho. Pode escrever palavras soltas. Pode 
desenhar. Pode pedir contribuição de outras pessoas. 
Pode o que as crianças e os acompanhantes nesses 
registros quiserem, desde que sensações e apreciações 
literárias sejam compartilhadas e socializadas ao máximo.
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eu leio assim

livro de colorir

1

2

todA criAnçA é ArtistA  
e A leiturA de 
imAgens tem um pApel 
fundAmentAl nA 
formAção leitorA 
e pessoAl de cAdA 
criAnçA.

o livro de colorir é um convite à criação 

e interação com as imagens em um 

processo artístico que vai muito além dos 

traços já impressos no papel. Pintar na 

linha, fora dela, misturar cores e padrões, 

terminar o desenho e inventar outros são 

apenas algumas possibilidades.

sendo assim, que as leituras sejam 

maravilhosas e fantásticas a partir de 

agora, que todas as estações formem um 

ciclo leitor potente. Baixe o livro no nosso 

Portal do Educador e divirta-se!

2

livro digitAl! pArA bAixAr o pdf no nosso site!
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“sempre fui umA entusiAstA de 

AtividAdes que possAm trAzer 

o leitor cAdA vez mAis pArA 

dentro dAs nArrAtivAs, pensAr 

sobre elAs, refletir sobre como 

o Autor construiu o enredo, 

AnAlisAr As ilustrAções, 

entender o jogo literário. 

é possível fAzer isso desde 

muito pequeno com A AjudA de 

leitores mAis experientes, que 

se colocAm como mediAdores 

dessA AventurA pelos cAminhos 

imponderáveis do universo 

chAmAdo literAturA.” 

celinhA nAscimento, consultorA de 

projetos de leiturA e literAturA.



www.brinquebook.com.br

www.portaldoeducador.brinquebook.com.br

escola@brinquebook.com.br

(11) 3032-6436 |       (11) 96409-1555 (das 9h às 17h)
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Nenhuma parte desta apresentação, protegida por copyright, pode ser reproduzida, 

armazenada ou transmitida de alguma forma ou por algum meio, 
Seja eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópia e gravação, ou por qualquer outro 

sistema de informação, sem prévia autorização por escrito da editora.


