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RESUMO 

Introdução: Pensando em como as crianças aprendem a ler e escrever instaura-se o desejo de 

adentrar no assunto sobre alfabetização. Como trabalhar esse processo alcançando um resultado 

favorável, que possa contribuir com o aprendizado das crianças para que essas consigam 

aprender com maior prazer. A criança é um ser em desenvolvimento, e a complexidade desse 

desenvolvimento pode contribuir ou desfavorecer o processo de alfabetização e até o agregar 

das competências cognitivas, a alfabetização não é o fim em si própria, pois depende das 

condições e meios prévios dentro da própria existência. Objetivo: O objetivo desse artigo foi 

aprofundar os conhecimentos sobre o trabalho com crianças no processo de alfabetização. 

Metodologia: As metodologias empregadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de 

projetos para montar sugestões de atividades para a sala de aula. Resultados e discussão:  

Assim criamos dois projetos. O primeiro “Entre linhas, papéis e lápis: brincando e aprendendo”, 

no qual empregamos a hipótese pré-silábica com o objetivo de trabalhar com atividades que 

incentive o processo das hipóteses pré-silábicas, silábica, silábica alfabética e alfabética, 

certificando que as crianças prossigam em desenvolvimento contínuo. No segundo 

“Alfabetizando entre caras e bocas”, no qual focamos nas hipóteses silábica, silábica alfabética 

e alfabética, enfatizando os níveis da alfabetização com o objetivo de trabalhar com atividades 

que incentivem o processo de aprendizagem, certificando que as crianças prossigam em seu 

desenvolvimento contínuo. Conclusão: Como conclusão podemos afirmar que a alfabetização 
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é um processo importante no início da etapa de escolarização e percebemos que o 

desenvolvimento de ensino aprendizagem acontece por meio de hipóteses alfabéticas as quais 

consolidam a alfabetização. Para que o ensino aprendizagem da fase de alfabetização obtenha 

sucesso é necessário um planejamento criativo, com situações inesperadas e que propiciem ao 

aluno atividades diferenciadas para construir seu conhecimento. 
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