
     Recebido em: 04/07/2019
     Aprovado em: 07/07/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.11.21

     ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
PERSPECTIVAS ATUAIS COM A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC

     EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

     LIDIANY BEZERRA SILVA DE AZEVEDO, ANGELA MARIA FERREIRA BELEM

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/alfabetizacao_e_letramento_nos_anos_iniciais_do_ensino_fundamenta.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/alfabetizacao_e_letramento_nos_anos_iniciais_do_ensino_fundamenta.pdf


RESUMO

Este presente estudo tem como finalidade realizar uma análise acerca do processo de alfabetização ,a
escolha do tema deve-se ao fato do foco das políticas públicas de educação terem como centro a
alfabetização das crianças até o final do segundo ano do Ensino fundamental nova proposta da
BNCC( Base Nacional Comum Curricular). Além disso, a escolha do tema corresponde a um
interesse de responder à questão: por que tantas crianças ainda não estão alfabetizadas ao fim do
Ensino Fundamental I? Sendo assim, essa pesquisa faz um resgate histórico para compreender os
percalços pelos quais o processo de alfabetização passou, evidenciando os métodos lúdicos, para
compreender o passado e o presente e o histórico do processo de alfabetização nas escolas. Há
também uma abordagem relacionada as dificuldades das crianças neste processo, acentuando que são
muitos obstáculos pelos quais as crianças passam para alfabetizar-se. Sendo assim, desenvolvemos
uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, abordando a importância de inserir o lúdico no
processo de alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Lúdico. Bncc.

ABSTRACT

This study aims to carry out an analysis about the literacy process, the choice of theme is due to the
fact that the focus of the public policies of education have as a center the literacy of the children until
the end of the second year of Elementary Education new proposal of the BNCC (National Curricular
Common Base). In addition, the choice of the topic corresponds to an interest in answering the
question: why are so many children not yet literate at the end of Elementary School I? Thus, this
research makes a historical rescue to understand the mishaps through which the literacy process has
gone, evidencing play methods, to understand the past and the present and the history of the literacy
process in schools. There is also an approach related to the difficulties of the children in this process,
emphasizing that there are many obstacles by which children pass to become literate. Thus, we
developed a qualitative bibliographical research, addressing the importance of inserting play into the
literacy process.

Keywords: Literacy. Ludic. Bncc.
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1. INTRODUÇÃO
O tema alfabetização foi escolhido em virtude das políticas públicas de educação no Brasil que vem
apostando na alfabetização na idade certa, ou seja, a alfabetização das crianças deve ocorrer como
prazo limite até o terceiro ano com o foco continuo na ortografia sendo a nova proposta da BNCC o
processo de alfabetização até o final do segundo ano do ensino fundamental.

A escolha do tematambém deve-se a observação de que muitas crianças não conseguem
alfabetizar-se até os oito anos de idade, como revela dados da ANA (Avaliação Nacional de
Alfabetização), e que tem como objetivo avaliar o nível de Alfabetização em turmas do terceiro ano
do Ensino Fundamental, e os dados de 2016 indicam que 25% de crianças brasileiras que estão no
terceiro ano possui níveis elementares de leitura.

Sendo assim, o tema torna-se relevante para professores alfabetizadores porque apresenta uma
análise do processo de alfabetização, buscando o passado histórico da alfabetização e situando-a no
contexto das políticas públicas atuais para oferecer subsídios para compreender porque é tão difícil
alfabetizar, e quais as dificuldades que a criança também passa no processo.

Nesse sentido a pesquisa se vale do histórico passado do Brasil para informar que a preocupação com
a alfabetização do povo brasileiro inexistiu no período imperial.

Além desse resgate histórico da alfabetização, que não pode ser desvinculado da abordagem
metodológica, essa pesquisa trata de explicar quais métodos foram utilizados para alfabetizar as
crianças no período republicano. Há ainda uma abordagem aos métodos que coexistiram no país até
os anos 80, e mostrando que é justamente nesta década que desponta os estudos de Emília Ferreiro e
Teberosky (1985) com a teoria da psicogênese da língua escrita, o que revoluciona as concepções de
alfabetização no Brasil.

Outra questão que também discute está relacionada as práticas pedagógicas do professor
alfabetizador, e também sobre práticas que favorecem a alfabetização das crianças, e discute ainda a
formação, como ponto fundamental para a melhoria da ação didática do professor alfabetizador. Essa
pesquisa foi realizada com o intuito de se fazer refletir sobre o processo de alfabetização
nosprimeiros anos do Ensino Fundamental, e refaz uma análise à cerca das concepções de alfabetizar
que estiveram presentes no passado, e ainda resistem em muitas salas de aula da atualidade.

Desse modo, essa pesquisa é bibliográfica, se valendo de artigos e livros que tratam da história da
alfabetização, dos métodos e do letramento, a coleta de dados não é quantitativa, mas qualitativa,
servindo de instrumento para evidenciar e refletir sob pontos relevantes para o processo de
alfabetização.

A pesquisa interessa aos professores alfabetizadores que convivem diariamente com a preocupação
de alfabetizar as crianças até os oito anos de idade, na perspectiva de contribuir com a prática
pedagógica, favorecendo a reflexão e tomada de decisões relacionada à alfabetização.

2.BREVE HISTÓRICO DA
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ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

Trataremos aqui do resgate histórico da alfabetização no Brasil, informando sobre o contexto político
em que surge a preocupação em alfabetizar os brasileiros, destacando os percalços do ensino
primário, etapa para alfabetização no período republicano. Se destaca também as tendências
pedagógicas que foram utilizadas para alfabetizar, desse período até a década de 90. Os trabalhos
utilizados para fundamentar este primeiro capítulo, foram dos autores que tratam sobre o histórico da
alfabetização, como Cardoso (2012) e Frade (2005), Morais (2012) e Mortatti (2005) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, para o ensino da linguagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que ao
tratar das tendências pedagógicas de alfabetização no Brasil, refaz um caminho histórico para a
compreensão de como os sistemas de ensino foram aplicando métodos para alfabetizar os brasileiros.

Diante dos pressupostos aqui apresentados, a discussão sobre esse tema é de grande relevância, pois
contribui para a compreensão do grande índice de analfabetos durante toda a história escolar dos
brasileiros no passado, e também possibilita lançar uma análise superficial sobre o processo de
alfabetização na atualidade. Para isso, se faz necessário o estudo histórico da alfabetização no
período republicano, para a partir deste levantamento adentrar no estudo e discussão aprofundada
acerca da alfabetização na atualidade.

Em 1889, o período imperial teve seu fim decretado com a proclamação da República, fazendo surgir
no Brasil uma nova forma de governo, o regime presidencialista. Após a proclamação da República,
a educação brasileira vivenciou várias reformas educacionais no ensino secundário e superior,
mudanças estas influenciadas por Benjamin Constant, que defendia um ensino laico, gratuito, e
também a reforma Rivadária Corrêa que defendia a formação do cidadão e a liberdade de ensino.
Essas e outras mudanças foram ocorrendo no campo educacional brasileiro, porém nenhuma se
preocupava com o ensino primário, ensino específico para a alfabetização.

Junto com a proclamação da república, em 1889, veio o ideal da educação republicana, um otimismo
tomou conta da educação e, portanto, as reformas citadas acima, foram ocorrendo na tentativa de
modernizar o país. A escola primária só foi alvo de preocupação na república a partir de 1920,
quando os governantes vendem a idéia de democracia no país, e para a consolidação da democracia
carecia de ter um povo alfabetizado.

A preocupação do governo brasileiro com a alfabetização do povo, teve como resposta a criação dos
“famosos” grupos escolares, de escolas seriadas e jardins de infância, isso em 1920, e tinham como
finalidade maior alfabetizar crianças, atendendo-as na idade dos 7 ao 14 anos, promovendo
mudanças e inovações no ensino primário, das quais podem ser citadas, o prédio, a divisão das
crianças por idade, e a produção de uma nova cultura escolar, ligada ao Projeto Educacional
Republicano que entendia a educação como instrumento de desenvolvimento intelectual e moral,
requisitos importantes para se alcançar o progresso nacional.

Tendo em vista que eram insuficientes os números de grupos escolares para atender a uma demanda
enorme de excluídos da educação, as vagas eram insuficientes, e por isso, perdurou na República a
exclusão de massas da escola, daí o número grande de analfabetos, ficando clara a presença do
desprivilegio da classe menos favorecida.

A preocupação entre aspas com a alfabetização do povo brasileiro, tinha um viés ideologizante em
que a finalidade dessa alfabetização entre linhas, era apenas com o objetivo de formar mão de obra
qualificada, e para isso, ler e escrever era a condição básica de época, era consolidar um projeto de
nação moderna.

O estado brasileiro com o objetivo de modernizar o país, rapidamente começou investir na escola, e a
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universalização de escola para o povo. Como o país amargava altas taxas de analfabetismo (Brasil
tinha 75% da sua população analfabeta- dados do anuário de estatística do Brasil do Instituto
Nacional de Estatística-1900) e, internacionalmente a imagem do país não era boa, e esse fato
afastava possíveis investidores e consequentemente a entrada do capital estrangeiro no país, o que
dificultava a modernização do país.

No período republicano e ainda hoje, podemos dizer que estudar a evolução histórica da
alfabetização é estudar sobre os métodos surgidos para compreender as idas e vindas do ensino da
alfabetização no Brasil. Os estudiosos da educação dividem a história da alfabetização em nosso
país, em duas grandes tendências: método sintético e método analítico.

Sendo assim, no período republicano havia muitas dificuldades para alfabetizar, pois tinha pouco ou
quase nenhum material, além de condições precárias na infraestrutura. A citação abaixo confirma a
pouca estrutura para a alfabetização nas “escolas” brasileiras:

Sabemos, hoje, que, a partir do século XIX, quando a escola passa a utilizar o
ensino simultâneo, em que se formavam classes ou séries que estudavam o
mesmo conteúdo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, houve a necessidade de
produção de material didático para “padronizar” os procedimentos. Tem-se
notícia de alguns materiais antigos usados para auxiliar o processo de
aprendizagem. Um material que pode ser citado, que coincide com o uso do
método alfabético, são as Cartas de ABC e os silabários. (FRADE, 2005,
p.23)

Dessa forma, a alfabetização no Brasil fora se constituindo das poucas migalhas de apoio dos
governos, apesar disso, vários métodos foram sendo utilizados no processo de alfabetização. A partir
da década de 80, o ensino da alfabetização brasileira passa a se valer de métodos que consideravam
que a criança conseguiria se alfabetizar se o processo se iniciasse pelas unidades menores para as
maiores.

As discussões sobre os vários métodos de alfabetização existentes e empregados na escola brasileira
dos anos 70 e 80 são cercadas de grande polêmica. Além dos métodos sintéticos[1], nos anos 80, no
Brasil, foram empregados os chamados métodos analíticos de alfabetização (aqueles que vão do todo
para as partes).

Nesse período dessas duas décadas, as cartilhas eram o único recurso para alfabetizar, no qual as
lições eram desconhecidas da vida real e, portanto, desprovidas de sentidos e significados. Porém, as
cartilhas foi o material utilizado para alfabetizar nas décadas de 70 e 80, de um modo geral, pode-se
conceituar a cartilha como livro com leituras restrita, curtas, que apresentavam apenas palavras com
sílabas combinadas de uma seção a outra, além de ter uma repetição de sílabas que deveriam ser
memorizadas pelos alunos, e sempre estavam baseadas no método sintético.

Nessa perspectiva, estudar os métodos de alfabetização surgidos no Brasil é entrar no universo
histórico da alfabetização, elencando fatos e procedimentos para compreender porque o Brasil
enfrenta tantas dificuldades para alfabetizar as crianças.

3.DISCUSSÕES SOBRE AS PROPOSTAS DE
ALFABETIZAÇÃO E SUAS BASES LEGAIS- BNCC EM
FOCO

Falar da alfabetização brasileira na atualidade é referir-se ao Plano Nacional de Educação (PNE
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2014/2024) que define que os três primeiros anos do Ensino Fundamental deve ser destinado a
alfabetização das crianças, e também no Ensino Fundamental de nove anos, pois tais medidas
revelam uma preocupação com o processo de alfabetização nas escolas brasileiras, sendo assim, esse
item explica a compreensão de que a alfabetização não pode ser entendida como o período inicial da
criança no Ensino Fundamental, fase que corresponde ao primeiro ano.

No caso do Brasil, a alfabetização corresponde ao período de três anos (prazo-limite), onde a criança
deverá completar sua alfabetização ao término do terceiro ano do Ensino Fundamental,sendo que o
foco da BNCC é que ao final do segundo ano e que esta esteja alfabetizada.

A referida base também elucida a idéia de mesclar as perspectivasconstrutivistas e a consciência
fonológica e que os textos escrito,oral ou multimídia sejam o foco primordial sempre aliando alguns
campos: vida cotidiana,artístico/literário,estudo e pesquisa,e vida pública. Entende-se atualmente que
a criança alfabetizada é aquela capaz de entender o sistema de escrita alfabética, compreendendo e
produzindo textos orais e escritos sem limitações de gêneros específicos.

A ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, também contribuiu para a compreensão de
que a alfabetização não pode ser entendida como um processo que começa e termina no
mesmo ano, como era entendida até bem pouco tempo atrás no Brasil. Assim, a aprovação da
lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que determina ampliação do ensino fundamental de 8
para 9 anos, tem como finalidade dar-se um maior tempo para favorecer que todas as crianças
cheguem ao final do primeiro ciclo, ou seja ao final do terceiro ano, alfabetizada.

A alfabetização no Brasil, atualmente é compreendida como um processo que não se
desvincula do letramento, não é mais a alfabetização focada na decodificação, mas no
trabalho com uma diversidade de textos que fazem parte das práticas sociais. Assim, as
políticas públicas voltadas para a alfabetização trazem concepções do alfabetizar letrando
concepção defendida pela base.

Assim a partir da lei Federal 11.274 de 2006 antecipou a matricula obrigatória para os 6 anos
de idade e aumentou a duração do Ensino Fundamental para 9 anos. Essa medida foi adotada
com a finalidade de obter êxito na aprendizagem das crianças. A lei permite: A dedicação
demais tempo para o processo de alfabetização, a mudança atendida a um pedido difundido
no sistema de ensino, feito por professores que consideravam um ano tempo insuficiente para
realizar esse processo. (Lei nº 11.274,2006)

Dessa forma, o ensino por ciclos não pode ser compreendido como sendo apenas aumento de
um ano, ou mudança de nome, mas sim, de concepções que afetam não apenas o modo de
pensar sobre a alfabetização, mas também toda a prática pedagógica, por isso requer um olhar
diferente para o processo de alfabetização, pois a lei visa a diminuição da repetência e evasão.
Apesar dos investimentos da lei, de formações, enfim de políticas públicas que visam a
alfabetização das crianças até os oito anos de idade, verifica-se ainda a grande dificuldade em
alfabetizar as crianças brasileiras, principalmente as pertencentes a classe pobre, e das regiões
norte e nordeste.

Atualmente a alfabetização das crianças brasileiras é verificada através da ANA- Avaliação Nacional
de alfabetização, em que anualmente todas as crianças de terceiro ano fazem a prova de linguagem e
matemática. Pelos critérios do MEC, um desempenho adequado significa tirar pelo menos 500
pontos na prova escrita; mais de 425 em leitura; mais de 525 em matemática. No total, 2,5 milhões
fizeram as provas em 2014. Desses, 1,4 milhões, não tem aprendizagem adequada em matemática,
865 mil não têm em escrita e 558 mil não têm em leitura.

Sendo assim, apesar do país apresentar dados que comprovem a melhoria da alfabetização no país, os
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mesmos índices comprovam as desigualdades da qualidade na educação interferem no processo, pois
a alfabetização de crianças de classe ricas é seis vezes mais que a alfabetização de crianças da classe
pobre, como afirma o jornal do Brasil (jornal digital de 30/06/2017). O mesmo jornal diz que:

Os dados são de levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação
(TPE), com base nos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA) de 2014. Entre as crianças que pertencem a camadas mais pobres da
população, ou seja, cuja família tem renda de até um salário mínimo (R$
937), apenas 45,4% têm o nível adequado, estabelecido pelo Ministério da
Educação (MEC), em leitura, 24,9% em escrita e 14,3% em matemática.
Entre as crianças de famílias mais ricas, com renda familiar acima de sete
salários mínimos (R$ 6.559), esses percentuais aumentam: 98,3% têm nível
considerado adequado em leitura; 95,4% em escrita e 85,9% em matemática.

Dessa forma, falar em alfabetização no Brasil, é também falar de desigualdades sociais,
econômicas, em que a educação pública ainda não tem qualidade suficiente para ofertar
oportunidades iguais entre crianças pobres e ricas. Sendo assim, a infraestrutura, o acesso a
livros e uma boa formação de professores conta para a melhoria desses índices de
alfabetização.

Porém, esse item se propõe a apresentar ações que as políticas públicas para educação têm
feito para alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

3.1. QUAIS AS ESTRATÉGIAS PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO?- O LÚDICO
COMO PRINCIPAL ALIADO?

Mediante as dificuldades apresentadas nos alunos do 1º ao 5º ano, em leitura e escrita, tendo em vista
a necessidade de desenvolver nos alunos a aprendizagem na alfabetização através da ludicidade, com
atividades desenvolvidas em sala de aula. Percebe-se, que as crianças se relacionam muito bem com
o brinquedo, desta maneira acreditar-se na contribuição que o lúdico pode proporcionar aos alunos
do Ensino Fundamental. Assim, como a alfabetização está presente na vida das crianças desde muito
cedo, mesmo não sendo de forma escrita, mas através de matérias que circulam ao seu redor, os
jogos e as brincadeiras também estão presente na vida de nossos alunos.

Pensando na contribuição que a ludicidade pode trazer para a vida dos alunos, foi pensado num
trabalho que estivesse ligado ao lúdico e a alfabetização, tornando momentos mais agradáveis e
prazerosos em sala de aula. Fazendo com que desenvolvam a leitura e a escrita, mediante a
aprendizagem de um jogo. É por meio do jogo que a criança se desenvolve facilmente, por isso que
ele deve está presente na sala de aula para facilitar o aprendizado dos alunos.

Desta maneira o professor pode ter como forte aliado, o jogo e a brincadeira nas atividades diárias,
proporcionando um ambiente mais agradável e prazeroso. Sendo as atividades lúdicas interessantes,
possibilita um maior interesse e estimulo no avanço do conhecimento, além disso, o trabalho do
professor será satisfatório devido o envolvimento dos alunos. O processo de alfabetização não se dá
apenas através da ludicidade, mas enriquece e torna o trabalho mais prazeroso e eficaz, podendo o
jogo e as brincadeiras sanar um pouco dessas dificuldades.

As atividades lúdicas com o objetivo de desenvolver a aprendizagem na alfabetização, não se
baseiam em um trabalho único, e sim na busca constante por novas estratégias que atenda as
necessidades de cada sala de aula. Nas rotinas das salas, se faz necessário que os professores se
utilizem de práticas mais dinâmicas, reservando um tempo para os jogos e brincadeiras. Mediando e
articulando a construção do conhecimento,segue abaixo algumas estratégias:

1 – Boliche das vogais
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Esse jogo foi elaborado para trabalhar com a turma da Educação Infantil. Tendo como objetivo
identificar as letras que compõem as vogais e palavras que inicie com a vogal. Cada aluno teve seu
tempo para jogar. A quantidade de garrafas que cai, a criança com o auxilio do professor diz a letra e
uma palavra relacionada à mesma. No desenvolvimento desse jogo, foi possível perceber o avanço
dos alunos e o interesse em participar.

2 – Pescaria Alfabética

O jogo da pescaria alfabética, também utilizado na turma da educação infantil. Teve como objetivo
estimular os alunos a reconhecer as letras do alfabeto. Orientados pela professora estagiária cada
criança teve seu momento para participar. O painel da pescaria foi exposto no cantinho da sala, onde
foi mostrado e explicado para a turma, nisso, foi relembrado às letras do alfabeto para poder dá inicio
a atividade.

Na pescaria cada criança teve que pescar qualquer peixe com qualquer letra e em seguida dizer a
letra e uma palavra com a letra pescada, poderia ser o seu próprio nome, o de um colega da sala ou
outra palavra qualquer. Para a confecção desse jogo foi necessário: 1 metro de TNT; 05 folhas de
papel sulfite; 06 folhas de emborrachado; tesoura; cola; ímã; linha para anzol e uma vara.

3 – Pescaria silábica

O jogo da pescaria silábica foi elaborado baseado da pescaria alfabética, este para ser utilizado com
as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, onde a dificuldade é maior na leitura e escrita.
Neste jogo, os alunos antes de pescar já saberiam a sílaba na qual teria que encontrar nos peixes,
quando assim fazia juntamente com o professor tentava ler a primeira sílaba, ex: MA, após a pesca
da sílaba e a leitura, seria direcionado a próxima sílaba, ex: LA, depois teria que juntar as duas
sílabas nos dois peixes, ler e escrever no caderno a palavra que formou ex: MALA. Para esse jogo foi
necessário utilizar os seguintes matérias: 10 folhas de emborrachado colorido, folha de sulfite,
tesoura, cola, ímã, linha para anzol e vara.

4 – Jogo dos copos silábicos

Esse jogo tem como objetivo que os alunos possam reconhecer as letras, sílabas e formar palavras.
Foram expostos os copos na mesa da sala para que as crianças pudessem vir um a um pegar duas
sílabas e formar uma palavra. Cada aluno deve identificar a letra, sílaba e a palavra. Depois do
reconhecimento da palavra do copo seria registrada no caderno e formar frases com a mesma. Esse
procedimento é realizado com todos os alunos.

Nesse jogo, foi utilizado como material: 100 copos descartáveis azul (poderia ser outra cor qualquer),
fita adesiva, cola branca e folha de sulfite.

Podemos perceber que a utilização de jogos lúdicos em sala de aula no intuito de ensinar, fornece um
suporte para o trabalho pedagógico e isso foi possível perceber através da aquisição de atividades
lúdicas no ambiente escolar e na fala de cada professor. Cada criança tem seu tempo de aprender e
precisa de estimulo vindo dos professores para alcançar a alfabetização, sendo assim os educadores
devem estar atentos para utilizar o lúdico como ferramenta de alfabetizar.

Para Freire (1994, p. 15), alfabetizar é adquirir a língua escrita através de um processo de construção
do conhecimento, com uma visão crítica da realidade, valorizando sempre o lúdico, assim
educadores devem buscar meios de promover essa construção.

1. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa tem como fundamentos metodológicos: o caráter bibliográfico e documental na
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qual destacamos alguns documentos nacionais como: PNE, BNCC e alguns autores e suas fontes que
assumiram grande relevância nos referências teóricos como: Mortatti ( 2006), Ferreiro e Teberosky
(1985), Frade (2005), Freire (1994) entre outros autores.A abordagem de cunho qualitativo tendo
como procedimento as análises dos processos de alfabetização e as estratégias lúdicas para a
melhoria do ensino e aprendizagem.

1. CONCLUSÃO

Sabemos que o processo de alfabetização nos anos iniciais é algo bem complexo e requer uma serie
de métodos para alcançar os resultados e com a nova proposta da BNCC que ao final do 2° ano a
criança já esteja alfabetizada e no terceiro ano este ciclo já esteja concluído,nota-se a cada dia que o
processo de alfabetização exige atenção por parte dos docentes,pois não é algo fácil de se propor,pois
na maioria das vezes os métodos de ensino não são apropriados a realidade dos alunos sendo
necessário inovar.

Sendo assim, o lúdico no ensino de leitura e escrita, vem justamente envolver os alunos através da
proximidade com o jogo, inserir nas atividades de alfabetização. Envolvendo - os e estimulando a
aprender.

No que se refere à prática pedagógica, o professor deve propor atividades diferenciadas como
sugerimos na pesquisa para os grupos de níveis de escrita diferentes, e nesse sentido, de nada adianta
as tarefas homogêneas, em que apenas uma parte da turma será capaz de responder.

Essa é uma das maiores dificuldades dos docentes no processo de alfabetização é garantir a
participação dos alunos de todos os níveis de escrita, para que tenham a oportunidade de progredir
em seus conceitos sobre a leitura e a escrita, ou melhor, em relação aos princípios que regem o
sistema de escrita alfabética.

A metodologia com jogos lúdicos proporciona os alunos uma aprendizagem mais prazerosa e
significativa, sendo deste modo facilitador da aprendizagem. Diante disso, ao desenvolver uma
sequência de atividades para alfabetização com jogos educativos, deixaremos um pouco de lado o
ensino tradicional, que muita das vezes é proposto atividades sem muita dinâmica e com pouca
satisfação dos alunos.

Se faz necessário também, que professores busque criatividade para suas aulas, utilizando da
dinâmica explorando não só textos escritos,mas os meios digitais como propõe a base,
principalmente nesta etapa da alfabetização que é uma das mais importantes da educação, onde deve
ser explorada com estratégias eficazes para a melhoria o processo de alfabetização refletindo
positivamente para os anos posteriores este é o desafio atual.

[1] Estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do
aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por palavra.
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[1]Estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do
aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por palavra.
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