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O que fazer para que as crianças sejam estimuladas para a leitura desde o 

início da Educação Básica? O trabalho docente nas t urmas de Anos Iniciais 

pode despertar no aluno o gosto pela leitura? 

 

 

  O ato da leitura remete o leitor não somente ao mundo dos objetos, mas, 

principalmente, ao mundo da linguagem. O texto literário provoca sentido ao leitor 

se, a partir do ato da leitura, numa interação cognitiva com uma linguagem de 

caráter enigmático e figurativo, o leitor consegue fazer uma ponte entre o lido e a 

realidade do mundo em que vive, podendo, a partir deste exercício, valorizar os 

efeitos de sentido obtidos através da exploração dos aspectos estéticos da 

linguagem literária. 

  Maria do Rosário Magnani ressalta o óbvio sobre o ensino da leitura: “pode-

se aprender a ler e pode-ser formar o gosto. E mais: a passagem da quantidade 

para a qualidade da leitura (e vice-versa) não se dá num passe de mágica, mas 

pressupõe um processo de aprendizagem”.  (MAGNANI, 1989, p. 92) 

 



 Vamos prestar atenção na história de Martinha, personagem principal do 

conto “Flor anônima” de Machado de Assis. Ouçam:  

 

 “MANHÃ CLARA. A alma de Martinha é que acordou escura. Tinha ido na 
véspera a um casamento; e, ao tornar para casa, com a tia que mora com ela, não 
podia encobrir a tristeza que lhe dera a alegria dos outros e particularmente dos 
noivos. 

Martinha ia nos seus... Nascera há muitos anos. Toda a gente que estava 
em casa, quando ela nasceu, anunciou que seria a felicidade da família. O pai não 
cabia em si de contente.”  
(...) 
 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000197.pdf 

 

Este conto eu escolhi para trabalhar com a faixa etária de vocês, 

primeiramente. Vocês gostaram? As crianças também gostam muito de ouvir 

histórias e com elas soltam a imaginação, viajam no mundo da fantasia, 

identificam-se com personagens, e tantos outros benefícios que a leitura 

proporciona.  

Todo o processo de sua formação neste curso visa à preparação para o 

trabalho docente no desenvolvimento cognitivo, emocional, social, e da 

imaginação de crianças da Educação Básica. A disciplina de Metodologia da 

Literatura Infantil objetiva o incentivo da prática da leitura e a formação de novos 

leitores, através da capacitação de professores que aprendam e estejam 

preparados a proporcionar a seus alunos momentos de leitura por meio da 

literatura infantil. 

 

Vamos assistir a um vídeo sobre oficina de leitura do projeto Letras de Luz,  

que aborda a importância do trabalho docente com a contação de histórias no 

processo de incentivo à leitura. Logo após, faremos uma discussão com os 

colegas sobre o assunto.  

 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=14627 
 
(Vídeo sobre a segunda oficina de leitura do projeto Letras de Luz,  que aborda a importância da 
contação de histórias no incentivo à leitura. Tamanho: 129358 KB Duração: 4:18 Minutos 



Palavras-chave: Educação,  letras  de  luz  leitura, contação de história, incentivo, leitura.) 
Fonte: Youtube 

 

Questões para o debate sobre a oficina de capacitação dos professores: 

a) Quais foram os recursos utilizados para realizar a oficina de capacitação 

de professores de literatura infantil? 

b) Você, aluno (a) em formação, ao exercer sua atividade profissional, está 

disposto(a) a dedicar parte do seu tempo para frequentar jornadas de capacitação 

profissional como esta que acabamos de assistir? 

 

 

Vamos nos preparar agora para ouvir a história “Maria-vai-com-as-outras”, de 

Sylvia Orthof.  (Editora Ática) 

 

“Era uma vez uma ovelha chamada Maria.  

Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. 

[...] 

Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. Maria detestava 

jiló. Mas, como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também.Que horror! 

Foi quando, de repente, Maria pensou:  

“Se eu não gosto de jiló, por que eu tenho que comer salada de jiló?” 

 

Imaginemos uma situação de trabalho docente:  

a)  “Maria-vai-com-as-outras” é uma história apropriada para trabalhar com 

que turmas da Educação Básica?  

b) Que recursos você usaria para apresentar esta história para as crianças 

(com o livro, fantoches, dedoches, etc.)?  

c) Que aspectos você levaria em consideração ao discutir o livro com as 

crianças? 

d) Que atividade da disciplina de Arte poderia ser desenvolvida para trabalhar 

com seus alunos, após a apresentação desta história? 

 



 
 

Porque é importante incentivar o hábito da leitura em nossos alunos? 
 
  
   

O ato de ler, em sua natureza, estimula a aptidão cognitiva, e esta não se 

completa sem o texto que demanda seu exercício. 

 

Compreendida de modo amplo, a ação de ler caracteriza toda a relação 
racional entre o indivíduo e o mundo que o cerca.  (...) Se ler qualifica, pois, 
toda relação com o real, percebe-se que esta ação se expressa pela 
elaboração de um código, o qual, por sua vez, manifesta o domínio que o 
homem exerce (ou deseja exercer) sobre sua circunstância. (ZILBERMAN, 
1991, p. 17-18). 
 

Cabe destacar que a escola ainda é o espaço que mais oferece momentos 

para que o aluno esteja em contato com a leitura e a literatura. O agente que tem 

a função de proporcionar estes momentos de prática de leitura é o professor. Esta 

prática de leitura se dá, primeiramente, com o domínio do aspecto funcional, uma 

leitura mecânica, isto é, a capacidade de decifrar o código propriamente dito, para 

construir uma leitura significante posteriormente. 

 

 

Como se pode estimular a leitura? 

 

 

Vamos assistir a uma apresentação de imagens, indicada abaixo. Observe 

com atenção as afirmações apresentadas sobre a importância de incentivar o 

hábito da leitura desde cedo e apresente alguns apontamentos sobre o assunto.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=CKQecFFHqQ8&NR=1    (Acesso em: 10/05/10) 

 Questões para discussão: 

a) O incentivo à leitura começa antes mesmo da criança ser alfabetizada. 

Como os pais podem colaborar neste processo? 



b) Quais são os benefícios que as crianças podem adquirir, se incentivadas 

à leitura desde cedo?  

 

 

 

Quais são as condições do acervo literário da biblioteca da sua escola? 

 

 

  O trabalho docente centrado na formação de novos leitores implica, não só 

na prática da leitura, mas em conhecer e frequentar a biblioteca. Faremos agora 

uma visita às bibliotecas disponíveis aos professores e aos alunos para termos 

conhecimento da qualidade e da quantidade do acervo literário oferecido. 

 

 Ao se preocupar com o incentivo à leitura, o professor deve procurar 

conhecer a estrutura da biblioteca da escola onde atua, isto é, se esta oferece um 

acervo variado e qualitativo ao seu público, que são os alunos.  

As visitações às bibliotecas dar-se-ão no período vespertino, no momento 

do Estágio Supervisionado oferecido por este curso. A primeira a ser visitada será 

a biblioteca do Colégio João Manoel Mondrone, que apesar de ser uma biblioteca 

que procura atender alunos do Ensino Fundamental, do Médio, e cursos Técnicos 

e Formação de Docentes, também tem um acervo variado de obras de Literatura 

Infantil. A segunda será a Biblioteca Municipal, que é a maior que temos. E, 

finalmente, cada grupo visitará a biblioteca da escola municipal na qual irá 

apresentar as histórias às crianças. Nas bibliotecas teremos a preocupação de 

conhecer a disponibilidade das obras de literatura infantil em quantidade, 

qualidade, variedade, disposição das estantes, exposição no ambiente e as obras 

mais procuradas, bem como os livros teóricos sobre Literatura Infantil.  

 

 

 

Como funciona a leitura? Há necessidade de o leitor participar ativamente neste 



processo? 

 

 

Vamos aprofundar nosso estudo sobre a leitura e a literatura infantil através 

de pesquisas de textos teóricos que nos proporcionam a ampliação do 

conhecimento. 

 

Vera Teixeira Aguiar, ao tecer comentários sobre os pressupostos 

apontados por Umberto Eco em relação à necessária participação do leitor para 

preencher os vazios do texto, enfatiza que: 

 
(...) o texto literário é um organismo preguiçoso, isto é, trabalha pouco para 
se constituir, é econômico na ação, delega ao leitor a tarefa de completá-lo. 
Se levarmos em conta que ele é imprevisível, porque traz para o universo 
do leitor possibilidades novas de sentido, que colocam em questão suas 
verdades, desestabilizando-o e levando-o a reestruturar-se, concluímos 
que a função da arte é completamente educativa. (AGUIAR, apud 
EVANGELISTA, 2006, p. 242) 
 

Além de aspectos relativos à leitura e seu processamento pelo leitor infantil, 

cabe destacar como os conhecimentos sobre o gênero – literatura infantil – são de 

fundamental importância para o professor de séries iniciais. 

 O texto que segue é fragmento do livro “Bem do seu tamanho”, de Ana 

Maria Machado. É um exemplo de um bom texto literário, pois apresenta o 

universo infantil, os conflitos particulares vivenciados pela personagem principal 

que está passando por uma fase de transição. O texto literário, neste caso, 

sensibiliza o leitor pela forma criativa e sutil com que foi abordada a problemática 

da narrativa.  

 

Era uma vez uma menina. Não era uma menina deste tamanhinho. Mas 
também não era uma menina deste tamanhão. Era uma menina assim mais ou 
menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho 
era esse, afinal de contas. Porque tinha dias que a mãe dela dizia assim: 

- Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessas. Onde já 
se viu uma menina do seu tamanho chegar em casa assim tão suja, de ficar 
brincando na lama? Venha logo se lavar. 

Então ela achava que já era bem grande. 



Mas às vezes, também, o pai dela dizia assim: 
- Helena, você ainda é muito pequenininha para fazer uma coisa dessas. 

Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar brincando num galho de árvore 
tão alto assim? Desça já daí. Senão, você pode cair. 

Aí Helena achava que ela era mesmo uma bebezinha que não podia fazer 
nada sozinha. 

E era sempre assim. Na hora de ir ajudar no trabalho da roça, ela já era 
bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela 
ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam de noite 
conversando no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora 
em que espetava o pé com um espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, 
só com dengo e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar 
fazendo manha. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha madrasta da 
Branca de Neve, bem que podia perguntar: 

- Espelho meu, espelho meu, que tamanho tenho eu? 
 

(Transcrito de MACHADO, Ana Maria. Bem do seu tamanho. Rio de Janeiro: EBAL, 1989.). 

Disponível em: 

 http://www.cenpec.org.br/memoria/uploads/F393_066-05-

00013%20Ensinar%20pra%20Valer%21Aprender%20pra%20Valer%21M%F3dulo%201%20-

%20Fichas.pdf  (Acesso em: 19/05/2010) 

  

 Questões para discussão: 

a) Como você pode ver, a autora joga com o significado das palavras para 

construir uma situação conflituosa e para fazer o leitor sentir todo o problema que 

a personagem está vivendo. Que problema é esse? 

b) Considerando o tema principal, para quais turmas da Educação Básica 

seria indicada a leitura desta história? 

c) Como você, aluno (a) do curso de Formação de Docentes, apresentaria 

esta história para seus alunos da Educação Básica? 

d) Que características do texto literário infantil são ressaltadas neste texto? 

 

 

Quando a literatura infantil começou fazer parte do nosso cotidiano? 

 

 

Passaremos para o estudo da literatura infantil, em seu panorama histórico. 

A literatura infantil é uma modalidade da arte literária e para aprofundarmos nosso 



estudo é necessário que tenhamos conhecimento sobre seu surgimento e 

evolução histórica. 

 

A história da literatura infantil tem início no final do século XVII, e durante o 

século XVIII foram produzidos os primeiros livros direcionados ao público infantil, 

pois, antes deste período, nada se escrevia especialmente para as crianças, 

porque a infância ainda não era considerada uma etapa da vida que merecesse 

um tratamento diferenciado da fase adulta. Em nossos dias, esta informação 

causa certa perplexidade, em função do conhecimento adquirido sobre a 

importância do desenvolvimento desta etapa da vida do ser humano e do cidadão, 

mas foi em meio à Idade Moderna que esta visão conservadora começou a mudar, 

devido à concepção de que a infância era uma faixa etária diferenciada e 

necessitava de um tratamento adequado, juntamente com a formação específica 

de profissionais preparados que acompanhassem as etapas do desenvolvimento 

físico, mental e intelectual das crianças. A mudança de valores aconteceu na 

entidade familiar, centrada não mais em amplas relações de parentesco, mas 

numa unidade menor, preocupada em manter seus valores, sua privacidade e 

fortalecer o afeto entre os membros mais próximos, o que levou à valorização das 

fases de crescimento da criança, da infância.  

 

Proposta de pesquisa: 

Neste momento do nosso estudo, vamos buscar mais informações sobre o 

histórico da literatura infantil. Vamos pesquisar, ler e analisar o texto “Literatura 

Infantil: história e situação atual”, primeiro capítulo do livro Literatura Infantil: 

Teoria e prática, de Maria Antonieta Antunes Cunha. 

 

Questões para discussão: 

a) Nos primeiros momentos da literatura infantil nacional, houve incentivo 

por parte da sociedade brasileira para que fosse fortalecida e mantida? 

b) A literatura infantil, nos nossos dias, tem o mesmo reconhecimento, 

comparada à sua iniciação histórica? 



 

 

 

O que pode acontecer no íntimo de uma criança enquanto ela está ouvindo uma 

história? 

 

 

Contar histórias às crianças é oferecer oportunidades para que elas se 

desenvolvam cognitivamente. De acordo com Abramovich, deve-se: 

 

(...) ler histórias para crianças, sempre, sempre... É poder sorrir, rir, 
gargalhar com as situações vividas pelas personagens, com a idéia do 
conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, poder ser um pouco 
cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento... É 
também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a 
tantas perguntas, é encontrar outras idéias para solucionar questões (como 
as personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo 
imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e 
atravessamos - dum jeito ou de outro - através dos problemas que vão 
sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas 
personagens de cada história (cada uma a seu modo)... É a cada vez ir se 
identificando com outra personagem (cada qual no momento que 
corresponde àquele que está sendo vivido pela criança)... e, assim, 
esclarecer melhor as próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a 
resolução delas... (ABRAMOVICH, 1995, p.17).  

 
 

Cabe destacar, portanto, que a formação do pequeno leitor se dá através 

da relação prazerosa com o livro infantil, através de atividades de leitura que o 

levam a vivenciar as emoções em parceria com os personagens da história, 

relacionando-as à sua realidade. Para efetuar este trabalho, o professor deve ter 

uma formação que dê suporte teórico-crítico e metodológico para que possa 

desenvolver, na sala de aula, atividades condizentes com tais pressupostos. 

 

Neste momento, faremos o estudo do texto “Ouvindo histórias”, primeiro 

capítulo do livro Literatura Infantil: gostosuras e bobices, de Fanny Abramovich, 

para entender melhor a importância da contação de histórias no processo de 

formação do leitor.  



A seguir, proponho uma discussão sobre o assunto:  

a) O professor deve se preparar para contar histórias. Como deve fazer 

esta preparação? 

b) Quais são os estímulos que a criança recebe ao ouvir histórias? 

c) Que dificuldades você teme enfrentar ao contar uma história aos alunos 

da Educação básica? 

 

 

 

Que recursos o professor pode fazer uso ao contar histórias a seus 

alunos? 

 

 

Convido todos (as) a participarem da parte mais lúdica deste estudo que 

será de conhecer uma parte dentre os inúmeros recursos que podem ser 

utilizados no trabalho docente de contar uma história. A criatividade do professor 

ao fazer uso destes recursos será responsável pelo encantamento produzido no 

aluno. 

 

O professor, ao se preparar para contar histórias, deve estudar o enredo, 

conhecer bem a sequência dos fatos, as características das personagens para 

inserir na atividade a emoção necessária, o que dará sabor e veracidade à 

narrativa.  

No momento da contação de histórias, o professor deve prestar atenção 

também às palavras utilizadas, ao modo de respirar, aos momentos de silêncio, à 

sua linguagem corporal e ao seu olhar. Esses são recursos que contribuem para 

que a sua apresentação seja bem sucedida. Além destes, recursos externos como 

a música, sons, objetos, bonecos, tecidos e aromas também favorecem a 

contação e dramatização. Todos os recursos acima descritos ajudarão a 

transportar as crianças para o mundo do encantamento que é proporcionado pelas 

histórias infantis.  



 

 Neste momento, vou contar a história “Pinote, o fracote e Janjão, o 

fortão ”, de Fernanda Lopes de Almeida. Observe com muita atenção a 

apresentação: 

 

“Pinote era o menino mais fraquinho da turma. Mas derrubou Janjão, o 

fortão. 

 Um dia, a turma resolveu brincar de Rei dos Piratas. Está claro que o Rei 

era o Janjão. Janjão, como sempre, aproveitou para abusar. 

[...] 

 - Pirata Pinote! Estou reparando que você não me obedeceu em nada. Quer 

ir preso? 

 - Não quero, não, Rei.  

 - Então por que não está rindo? 

 - Se o senhor quiser, eu posso rir com a boca. 

 - Só se pode rir com a boca, bobão! 

 - Engano, Rei. A boca pode estar rindo e o pensamento não estar.” 

 

 Questões para discussão: 

a) Quais foram os recursos utilizados pelo professor para a apresentação 

desta história? 

b) Que outros recursos você utilizaria para apresentar a mesma história? 

c) Este texto literário seria apropriado para que turma (s) da Educação 

Básica? 

d) Que aspectos da história seriam relevantes para discutir o tema com as 

crianças? 

e) Que atividade prática da disciplina de Educação Física poderia ser 

elaborada para interagir com esta história? 

 

 

 



 

Que história contar? Quais são os indicadores que possibilitam a escolha? 

 

 

Faremos a leitura e discussão do texto: “Escolha da história” de Betty 

Coelho, capítulo 1 do livro Contar histórias: uma arte sem idade (p.13-20) 

 

Após a leitura do texto, a discussão sobre o assunto se dará em forma de 

dinâmica de grupo: o texto será dividido em 6 partes; serão distribuídos números 

de 1 a 6 entre os alunos. Os alunos que receberem o mesmo número vão fazer 

parte do mesmo grupo; por exemplo, todos os que receberem o número 3 formam 

um grupo. Cada grupo receberá uma parte do texto teórico para analisar e 

esclarecer dúvidas com o professor. No segundo momento, o grupo irá apresentar 

este texto para a turma, seguindo a sequência do texto.  

No decorrer da apresentação dos grupos, surgirão apontamentos que 

contribuirão para fortalecer este estudo, provocar comentários, esclarecer 

angústias do trabalho docente em momentos decisivos como o de escolher uma 

história a ser contada aos alunos. 

 

 

 

Vocês conhecem projetos de literatura infantil realizados em nosso município? 

 

 

Neste momento vamos fazer uma visita à entidade chamada “Projeto 

Semear”, criada e mantida pelos fiéis da igreja Batista e que atende a pessoas 

carentes do bairro Belo Horizonte, no nosso município. O projeto conta com várias 

oficinas de iniciação profissional para adolescentes. Vamos conhecer uma delas: 

uma oficina que oferece momentos de leitura e contação de histórias para alunos 

da Educação Básica, em momentos de contraturno escolar. Esta oficina tem a 

preparação e apresentação de uma pedagoga e as aulas são realizadas às 



quintas-feiras, nos turnos matutino e vespertino. O objetivo deste projeto educativo 

é criar e incentivar, na criança, o gosto pela leitura desde os anos iniciais da 

escolaridade.  

Durante a visita observaremos aspectos relevantes que contribuem para a 

realização deste projeto: 

a) Os recursos utilizados na apresentação das histórias infantis; a 

participação dos alunos no decorrer da oficina; as obras literárias infantis que são 

apresentadas; e o momento de leitura oferecido às crianças. 

b) Observando os aspectos particulares desta oficina, vocês acham que 

seria possível implantar este projeto nas escolas de Educação Básica do nosso 

município? 

 

 

 

Após participar de um estudo amplo sobre literatura infantil, agora é a sua vez de 

praticar! 

 

 

Vocês vão apresentar o quanto este estudo foi proveitoso. Neste momento, 

todos começam a se preparar para serem contadores de histórias infantis. A turma 

será dividida em grupos de, no máximo, 4 componentes. Cada grupo terá a 

responsabilidade de escolher, preparar e apresentar histórias infantis a crianças 

de séries diferenciadas da Educação Básica (pré-escola, 1º Ano...), conforme as 

orientações deste material didático já desenvolvido. Cada grupo apresentará suas 

histórias em uma escola da rede municipal de ensino, de Medianeira. 

A lista abaixo apresenta sugestões de obra literárias infantis para auxiliar 

seu trabalho docente. Faça bom uso de qualquer uma destas, bem como de 

outras disponíveis nas bibliotecas!  

 

Sugestão de livros para o trabalho docente em Literatura Infantil - Séries Iniciais 

 
A BOLSA AMARELA – Lygia Bojunga 



ANGÉLICA – Lygia Bojunga 
OS COLEGAS – Lygia Bojunga 
MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA – Ana Maria Machado 
BETO, O CARNEIRO – Ana Maria Machado 
BEM DO SEU TAMANHO – Ana Maria Machado 
RAUL DA FERRUGEM AZUL – Ana Maria Machado 
BISA BIA BISABEL – Ana Maria Machado 
HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO – Ana Maria Machado 
GATO DO MATO E CACHORRO DO MORRO – Ana Maria Machado 
CURRUPACO PAPACO – Ana Maria Machado 
PALAVRAS, PALAVRINHAS, PALAVRÕES – Ana Maria Machado 
ALGUNS MEDOS E SEUS SEGREDOS – Ana Maria Machado 
A FADA QUE TINHA IDEIAS – Fernanda Lopes de Almeida 
A CURIOSIDADE PREMIADA – Fernanda Lopes de Almeida 
A MARGARIDA FRIORENTA – Fernanda Lopes de Almeida 
O GALO MALUCO – Sônia Junqueira 
O CARACOL VIAJANTE – Sônia Junqueira 
O MACACO MEDROSO – Sônia Junqueira 
O MACACO E A MOLA – Sônia Junqueira 
PAPO DE PATO – Bartolomeu Campos Queirós 
ESTÓRIA EM 3 ATOS – Bartolomeu Campos Queirós 
AS PATAS DA VACA -  Bartolomeu Campos Queirós 
PINTINHOS E PINTINHAS - Bartolomeu Campos Queirós 
LÚCIA JÁ VOU INDO – Maria Luísa Penteado 
IDA E VOLTA – Juarez Machado 
OUTRA VEZ – Ângela Lago 
SANGUE DE BARATA – Ângela Lago 
BOI DA CARA PRETA – Sérgio Caparelli 
O LIVRO DO TRAVA-LÍNGUA – Ciça Fitipaldi 
A BRUXINHA ATRAPALHADA – Eva Furnari 
CHAPEUZINHO AMARELO – Chico Buarque 
FLICTS – Ziraldo 
O MENINO MALUQUINHO – Ziraldo 
A BORBOLETA BELA– Ziraldo 
O BICHINHO DA MAÇÃ – Ziraldo 
O RABO DO GATO - Mary e Eliardo França 
O POTE DE MELADO – Mary e Eliardo França 
A BOTA DO BODE - Mary e Eliardo França 
A BOCA DO SAPO -  Mary e Eliardo França 
AS PINTAS DO PREÁ- Mary e Eliardo França 
OS PINGOS - Mary e Eliardo França 
ALMANAQUE – Ruth Rocha 
O REIZINHO MANDÃO – Ruth Rocha 
ROMEU E JULIETA – Ruth Rocha 
BOM DIA, TODAS AS CORES – Ruth Rocha 
PALAVRAS, MUITAS PALAVRAS – Ruth Rocha 
UMA ESTÓRIA DE TELHADO – Sylvia Orthof 
MUDANÇAS NO GALINHEIRO, MUDAM AS COISAS POR INTEIRO - Sylvia Orthof 
MARIA VAI COM AS OUTRAS – Sylvia Orthof 
A VACA MIMOSA E A MOSCA ZENILDA - Sylvia Orthof 
A LIMPEZA DE TERESA - Sylvia Orthof 
TUMEBUNE, O VAGA-LUME - Sylvia Orthof 
NO FUNDO DO FUNDO FUNDO LÁ VAI O TATU RAIMUNDO - Sylvia Orthof 
A VELHOTA CAMBALHOTA - Sylvia Orthof 
UXA, ORA FADA ORA BRUXA - Sylvia Orthof 
A HISTÓRIA ENROSCADA - Sylvia Orthof 



A HISTÓRIA ENGATADA - Sylvia Orthof 
ORELHINHA ORELHUDO: SABE NADA, SABE TUDO! - Roberto Magalhães 
CHAPEUZINHO AMARELO - Chico Buarque 
O PICAPAU AMARELO - Monteiro Lobato 
MALUQUINHO POR ARTE - Ziraldo 
A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE - Charles Perrault 
O PATINHO FEIO - Hans Christian Andersen 
O TRATADOR DE PORCOS - Hans Christian Andersen 
A GUARDIÃ DOS GANSOS - Irmãos Grimm 
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