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O processo de integração da alfabetização e 

letramento em sala de aula vai se organizar em 

torno de quatro componentes do aprendizado da 

escrita:

 1) a compreensão e valorização da cultura 

escrita; 

 2) a apropriação do sistema de escrita; 

 3) a leitura; 

 4) a produção de textos escritos.



1. Compreensão e valorização da 

cultura escrita. 
Esse conhecimento deve ser: 

 trabalhado didaticamente em sala de aula, 

oferecendo possibilidades para que os alunos 

observem e manuseiem muitos textos de diferentes 

gêneros;

 o trabalho deve orientar a exploração desse 

material, explicando o que for desconhecido, 

valorizando conhecimentos prévios, deduções e 

descobertas; 

 Essas práticas terão repercussão positiva no 

processo de apropriação do sistema de escrita, mas 

também, e principalmente, na leitura e na 

produção de textos escritos.



2. Apropriação do sistema de 

escrita. 
 O alinhamento e a direção da escrita, bem como 

a função de segmentação dos espaços em 

branco, são conhecimentos básicos 

indispensáveis, que muitos aprendizes iniciantes 

podem não ter tido oportunidade de observar e 

identificar como convenções a serem seguidas.

 ler em voz alta para as crianças, apontando cada 

palavra lida e os sinais de pontuação no final das 

frases. 

 ao fazer a leitura oral em sala de aula, solicitar 

que os próprios alunos identifiquem os 

diferentes marcadores de espaço (espaçamentos 

entre as palavras, pontuação e parágrafos). 



Outra capacidade inicial imprescindível é conhecer 

e compreender o alfabeto: 

➢ identificar e saber os nomes das letras, 

entender que o nome de cada letra tem relação 

com pelo menos um dos fonemas que ela pode 

representar na escrita 

➢ compreender que as letras desempenham uma 

função no sistema, que é a de preencher um 

determinado lugar na escrita das palavras.

➢ apresentação de todas as 26 letras, seguindo a 

ordem alfabética, pode facilitar ao aluno uma 

visão do conjunto, a compreensão do todo e a 

distinção de cada letra, 



 A qualidade de um texto depende da 

unidade temática e da unidade estrutural.

 Na alfabetização, vai depender da 

apropriação do sistema alfabético, por isso, 

o desenho e a escrita devem ser 

considerados como formas de representação 

do mundo.

 Todas as relações possíveis dentro do 

sistema alfabético devem ser levadas em 

conta.

4. Produção escrita. 



COMO INTERFERIR NO TEXTO 

DO ALUNO

O professor deve agir como mediador:

 Orientando a criança o tempo todo.

 Discutindo idéias e apontando possibilidades.

 Elogiando as tentativas.

 Reestruturando os textos junto com os alunos.

A escrita da criança deve ser vista sob o ponto de vista das 
hipóteses levantadas, e não sob a perspectiva do erro.

 As hipóteses construídas pelos alunos podem ser diferentes. 

- Umas escrevem rabiscos e bolinhas, 

- outras usam qualquer letra para escrever,

- outras usam apenas as vogais, ou só as consoantes, ou 
uma parte da palavra.

 Inicialmente o professor deve construir a palavra junto com 
o aluno.



 A escrita na escola, assim como nas práticas 

sociais fora da escola, realiza-se situada num 

contexto, orienta-se por algum objetivo, tem 

alguma função e se dirige a algum leitor.

 O trabalho nesse sentido pode ser feito na sala 

de aula mesmo antes que as crianças tenham 

aprendido a escrever, porque o professor estará 

orientando seus alunos para a compreensão e a 

valorização dos diferentes usos e funções da 

escrita, em diferentes gêneros e suportes



Quando: 

 a) ler em voz alta para eles histórias, notícias, 

propaganda, avisos, cartas circulares para os pais etc.; 

 b) trouxer para a sala de aula textos escritos de 

diferentes gêneros, e os explorar com os alunos (para que 

servem, a que leitores se destinam, onde se apresentam, 

como se organizam, de que tratam, que tipo de 

linguagem utilizam); 

 c) fizer uso da escrita na sala de aula, com diferentes 

finalidades, envolvendo os alunos (registro da rotina do 

dia na lousa, anotação de decisões coletivas, 

planejamento e organização de trabalhos, jogos, festas); 

 d) orientar a produção coletiva de textos, em que os 

alunos sugerem e discutem o que vai ser escrito e o 

professor registra a forma escolhida na lousa.



 é preciso saber planejar a escrita do texto 

considerando o tema central e seus 

desdobramentos, de modo que ele pareça, para 

seus leitores, sensato, lógico, bem encadeado e 

sem contradições, é outra capacidade 

importante a ser desenvolvida na escola,

 Essa capacidade pode começar a ser 

desenvolvida na produção coletiva de diversos 

gêneros, em textos mais longos ou mais curtos 

que o professor escreve no quadro de giz a 

partir das sugestões dos alunos. 

 As crianças precisam aprender que, no 

planejamento da coerência do texto escrito, é 

sempre necessário levar em conta para que e 

para quem se está escrevendo e em que 

situação o texto será lido.



- Uma compreensão de que o saber é constituído
por conhecimentos e vivências que se
entrelaçam de forma dinâmica.

- Alunos e professores são detentores de
experiências próprias, que são aproveitadas no
processo.

- Uma aprendizagem essencialmente coletiva, 
assim como é coletiva a produção do 
conhecimento.  

O PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM está baseado em:  



A PRODUÇÃO ESCRITA E O 

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA

 O ritmo de construção do conhecimento é 
particular e individual.

 A aprendizagem não se dá de forma linear e 
padronizada.

 Aprender a ler e a escrever devem ser processos 
compartilhados em que as dúvidas de um aluno se 
transformem em desafios para outro.

 O desafio do bom professor é encontrar situações 
em que a interação, a troca de conhecimentos e a 
circulação da informação sejam favorecidas e 
estimuladas.

 Planejar atividades diversificadas é uma boa 
solução, mas essa opção nem sempre é viável.



COMO O ALUNO DEVE 

COMEÇAR A ESCREVER?

 Escrevendo.

 Ensinar a ler não significa ensinar a 
escrever.

 Primeiro o professor escreve os textos 
orais.

 O aluno deve ver a utilidade prática da 
escrita. (receita, lista telefônica, etc.)

 A produção de textos deve acontecer 
desde o primeiro dia de aula.



O TRABALHO COM A ORALIDADE

 Valorizar o que os alunos dizem, pois são 

textos construídos com coerência e coesão.

 Deve acontecer durante as situações de 

leitura e produção de texto.

 Transforma a escola num ambiente vivo e 

dinâmico.
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