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Educação muda o mundo.
E o Itaú incentiva
cada vez mais gente
a participar dessa mudança.
O Itaú acredita que educação é responsabilidade de todos.
Pais, avós, tios, todos os adultos devem participar.
O Programa Itaú Criança foi criado justamente para lembrar
que existe uma ótima maneira de todo mundo fazer sua parte:
ler para uma criança. Pesquisas mostram que ouvir histórias
traz diversos benefícios para o desenvolvimento infantil,
especialmente na fase que vai de 0 a 5 anos de idade.
É uma mudança que começa na infância e dura por toda a vida.

Ler para uma criança é
importante desde o berço.
Crianças que ouvem histórias desde cedo aprendem
a se concentrar, melhoram seu raciocínio
e têm maior capacidade de compreender o mundo.
É possível notar ganhos significativos no domínio
da linguagem oral pela criança, porque ouvir histórias
aumenta o vocabulário e a facilidade de se expressar.
As histórias estimulam a criatividade e a
imaginação infantis, além de ajudar no
desenvolvimento da sensibilidade artística e cultural.
Cada livro traz novos conhecimentos
para a criança e enriquece seu repertório.

Ler para uma criança ajuda no seu
desenvolvimento emocional saudável.
Durante a leitura de histórias, a criança
se sente foco da atenção e do carinho do adulto,
o que fortalece o relacionamento entre eles.
 rotina de ouvir histórias na hora de dormir
A
melhora a qualidade e a duração do sono, além de contribuir
para a diminuição da agressividade e da ansiedade infantis.
As histórias ajudam a criança a desenvolver o sentimento
de empatia, a capacidade de colocar-se no lugar do outro.
Isso facilita seu relacionamento com outras crianças e adultos.

Ler para uma criança contribui
para um bom desempenho escolar.
No início do Ensino Fundamental, é possível notar que
crianças que cresceram ouvindo histórias têm mais
facilidade para aprender a ler, escrever e interpretar textos.
Ouvir a leitura de histórias durante a primeira
infância aumenta a capacidade de ler na fase que vai
dos 7 aos 11 anos de idade. Também ajuda a reduzir
os índices de repetência por volta dos 14 anos.
O desenvolvimento da habilidade de leitura até os 7 anos tem
impacto positivo no nível de escolaridade que a pessoa alcançará
e também na sua condição socioeconômica por volta dos 40 anos.
Essas informações são baseadas em estudos sobre
o impacto da leitura no desenvolvimento da criança.
Saiba mais em: itau.com.br/crianca

Itaú. Feito para você.

