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RESUMO

Com o objetivo de resgatar a arte de contar histórias e ampliar o contato das crianças carentes com os livros realizou-se, em um primeiro momento, reuniões entre a equipe

responsável pelo projeto e os coordenadores da Creche Municipal de Educação Infantil Casulo. Assim, decidiu-se quais tipos de livros eram mais adequados para cada faixa

etária, além de estabelecer os dias e horários para a realização das atividades. Posteriormente, ocorreu a arrecadação dos livros a serem utilizados para os empréstimos às

crianças. A partir daí são realizadas, às sextas-feiras, com duração média de uma hora, visitas para a contação de histórias e empréstimo do acervo de livros.  

Com a implantação do projeto, pode-se observar, como resultado parcial, um aumento significativo do interesse das crianças pela literatura. 

Nota-se que ao fazer do ato de ler um momento divertido, os alunos da creche passam a ver a leitura como uma atividade prazerosa, e não apenas uma obrigação. 

Ao levarem os livros escolhidos para casa, as próprias crianças estimulam os pais a dedicarem um tempo para a leitura em família, unindo assim, a comodidade de um ambiente

familiar ao bom hábito de ler.

Dessa forma, o trabalho contribui para aumentar sua capacidade interpretativa, criatividade, imaginação e dinamismo. A comunicação oral dessas crianças também foi estimulada

e desse modo, passam a atuar com dispersores do incentivo à leitura.

No que tange aos ganhos da bolsista e dos voluntários, pode-se ressaltar o crescimento pessoal e acadêmico, melhorando a comunicação, o relacionamento interpessoal e a

convivência entre as diferentes faixas etárias.
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