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INTRODUÇÃO

• A mais básica de todas as necessidades da aprendizagem é
alfabetização. O trabalho que será apresentado trata-se das
especificidades relacionadas à educação infantil, no que se refere a
alfabetização, para isso foram pesquisados vários escritores bem
como, as suas teorias aplicadas e estudadas para aprendizagem das
crianças.

• O projeto de ensino, é destinado aos professores e alunos da educação
infantil, e pais também serão afetados, pois, será proposto diante de
aporte teórico, meios de aplicar a alfabetização nas crianças da pré
escola, uma fase importante do sistema educacional.



JUSTIFICATIVA

• A infância é uma etapa de grande desenvolvimento e alcance de muito
conhecimento. É nessa fase que é possível ajudar a criança obter seu
conhecimento sobre si, incentivando os comportamentos que
colaboram para o seu pleno desenvolvimento cognitivo e relacional.

• Observando as crianças na pré-escola, podem-se entender mais sobre
seu aprendizado, os seus vínculos no grupo e com seus mestres.

• Justifica-se o presente estudo, com a finalidade da identificação dos
aspectos necessários na alfabetização da educação infantil, no
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, que estão aptos a ajudar as
crianças no aprendizado da língua escrita.



OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Compreender como funciona o processo

de alfabetização na educação infantil,

abordando alguns métodos utilizados em

sala de aula, que valorizem as vivências

do dia a dia dos alunos proporcionando

estratégias de ensino e aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar os processos cognitivos que estão envolvidos no

processo de aquisição de leitura e da escrita na alfabetização;

• Destacar como ocorre a contribuição das diversas

linguagens no processo de alfabetização da educação infantil;

• Identificar as dificuldades enfrentadas pelo professor em

sala de aula;

• Avaliar a aquisição da leitura e escrita no processo de

alfabetização na educação infantil, relacionando teoria e

prática;

• Mostrar a influência da relação família, professor e escola

no processo de ensino-aprendizagem.



PROBLEMATIZAÇAO

• Como utilizar o cotidiano dos alunos nas estratégias de ensino em 
sala?

• De que forma a família pode contribuir para o aprendizado do aluno na 
educação formal? 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

• Ferreiro (2010) a escrita é um sistema de representação da linguagem e não uma

transcrição gráfica de unidades sonoras, ela destaca que a escrita espontânea é a

coisa mais bela e produtiva.

• Soares (2011) Alfabetização é a aquisição da linguagem falada ou escrita por meio

da compreensão e reconhecimento de códigos e alfabetos escritos.

• Piaget (1986) a inteligência é uma adaptação, por isso, para apreender as suas

relações com a vida, em geral, se faz necessário definir quais as relações que

existem entre o organismo e o meio ambiente.



METODOLOGIA

• O projeto será executado no período de uma semana, sendo 5 dias, cada dia
terá um momento para ser executado as atividades do cronograma.

• Serão realizadas com as crianças brincadeiras, como, teatro de fantoche,
dança da cadeira e jogos, como, jogo da memória, o jogo alfabeto concreto,
e o jogo da velha. Entre as atividades propostas terão diversas estratégias,
como, jogo de memória com letras, rosquear as letras, quebra-cabeça com
letras.



CRONOGRAMA

DIAS ESTRATÉGIAS DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES

1º dia História desenhada. Abertura: contação de história desenhada, a professora com ajuda de um 

colaborador(a) conta uma história e ao mesmo tempo desenha.

2° dia Jogo da memória. Jogo da memória com letras e números.

Reconhecer as letras do alfabeto e figuras que iniciam com cada letra.

3º dia Músicas com

números.

Matemático com música, exemplo, 7 dias da semana, 1, 2, feijão com arroz, 

1,2,3 indiozinhos, Mariana, tumbalacatumba o relógio, etc.

4º dia Exploração de

letras de músicas.

Exploração das letras através da música; seu lobato: fui ao mercado, trabalhar 

nomes de frutas verduras, partes do corpo, nomes de animais e outros.

5º dia Jogo alfabeto

concreto.

Identificar nomes que iniciam com as sílabas de todas as letras do alfabeto, 

selecionar objetos que mais gostam e dizer que sílabas e sons se iniciam.



AVALIAÇÃO

• Avaliação será feita mediante observação e investigação dos alunos, se
alcançaram ou não os objetivos que foram propostos, da leitura das
sílabas com autonomia.

• Nesse sentido, a avaliação será contínua, havendo a necessidade de
observar a participação do aluno ao longo das atividades.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A educação infantil permite a criança sistematizar o conhecimento de forma
prazerosa e rica, ela vem dar suporte para o ensino fundamental e permite que
o aluno complemente os elementos que trouxe do ambiente familiar,
potencializando a descoberta de novos conhecimentos.

• A formulação do projeto pedagógico não só trouxe uma contribuição, mas,
também me deu um novo pensamento crítico construtivo e inovador no
campo da educação infantil, abrindo reflexões sobre novas ideias e pesquisas
sobre os temas envolvidos, pois, venho buscando novos rumos e
conhecimentos para promover o ensino, a aprendizagem e uma educação de
qualidade.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE MEU PERCURSO 
ACADÊMICO

❖A meta foi alcançada, o sonho foi cumprido, mas, até tudo se tornar realidade
houve um longo percurso onde várias pessoas se tornaram fundamentais.

❖A instituição onde aprendi tudo que sei, permitiu que me desenvolvesse
enquanto pessoa. Adquiri conhecimentos muito importantes, também valores
humanos que vou levar para toda vida.

❖Por último, não menos importante, um agradecimento à minha família que me
apoiou incansavelmente e participou ativamente para que eu continuasse
determinada em atingir meu objetivo.

❖Também meus amigos e colegas que viveram esta experiência comigo ficarão
eternamente no meu coração. Todas as palavras de gratidão parece escassas,
porque não expressam o verdadeiro significado que vocês tiveram para mim
neste percurso.
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