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RESUMO 

Introdução: A invasão das tecnologias tem modificado bastante o modo de vida da sociedade. 

Nas escolas, nas salas de aula não é diferente. Uma dessas mudanças tem sido com os livros 

literários. Estes têm sido deixados de lado pelas famílias, que até para contar uma história usam 

meios eletrônicos deixando o encanto dos livros. Temos que a melhor maneira de resgatar e 

inserir as crianças no universo da leitura é através da escola, e que este resgate ocorra já na 

educação infantil que é o início de tudo. Objetivo: O objetivo deste artigo foi conscientizar 

sobre a importância da leitura na Educação Infantil, e propor projetos que despertem o prazer e 

gosto das crianças de 4 e 5 anos pela leitura. Metodologia: A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Assim, foram 

elaboradas duas sugestões de projetos para serem desenvolvidos em salas de aula de forma 

interdisciplinar com alunos de 4 e 5 anos. O primeiro projeto (Contos, era uma vez...) teve como 

objetivo proporcionar práticas de letramento de maneira lúdica e despertar o interesse pela 

leitura através dos clássicos infantis. Já o segundo projeto (Aprendendo a respeitar a diversidade 

com histórias) aborda a leitura para trabalhar a diversidade cultural de uma forma prazerosa, 

ajudando os futuros leitores a formar seus valores, conscientizando os alunos sobre a 

importância de respeitar a diversidade cultural existente. Conclusão: A leitura deve fazer parte 

constante do universo escolar, com um objetivo, pois quanto mais cedo a criança for inserida 
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no mundo da leitura mais facilidade ela terá ao ser alfabetizada e letrada, terá um conhecimento 

de mundo, dentro de cada história algo sempre será aprendido. Devemos resgatar a leitura, dar 

oportunidade que as crianças conheçam o mundo e suas maravilhas e nada melhor do que um 

livro para que isso aconteça, além de estaremos formando seres pensantes, conscientes, também 

uma sociedade melhor que possa refletir sobre seus atos e atitudes, cidadãos que realmente 

entendam seu papel na sociedade. Portanto, podemos concluir que através da leitura a criança 

pode descobrir o mundo, formar valores e ainda transformar uma sociedade. 
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