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RESUMO 

Introdução: A escrita  e a leitura estão presentes na vida e evolução do homem desde quando  

ele próprio percebeu que poderia transformar em figuras tudo que encontrava através de 

gravuras escritas em pedras, passando a desenhar em paredes seus hábitos diários como também 

objetos e animais. Na sociedade contemporânea o ato de ler e escrever faz parte de ser um 

cidadão e é ensinado cada vez mais cedo nas escolas. As propostas das políticas públicas de 

educação incentivam a alfabetização aos seis anos e cabe a escola encontrar caminhos que 

possibilitem ao aluno desenvolver suas habilidades de leitura e escrita para lerem o mundo que 

os cercam. Objetivo: O objetivo desse artigo foi identificar os caminhos pedagógicos a serem 

percorridos para o desenvolvimento da criança de seis anos e sugerir projetos para sua 

aprendizagem no conteúdo de alfabetização. Metodologia: Como metodologias utilizamos a 

pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos para construir duas sugestões de atividades 

interdisciplinares para serem aplicadas a alunos de seis anos (1° ano do Ensino Fundamental). 

Resultados e discussão: Projeto 1 “Eu sou o autor da minha história”, teve como objetivo 

desenvolver atividades que permitam que a criança escreva a sua história de vida e se perceba 

como parte da história da sua família e comunidade. O projeto 2 “Dia das mães”, visou 

desenvolver a leitura e escrita por meio de atividades para a data comemorativa Dia das Mães.  

Conclusão: Concluímos que ser alfabetizado aos seis anos é possível, desde que o professor 

aplique de forma criativa e lúdica seus conhecimentos teórico-metodológicos desenvolvendo 

atividades, ações e momentos que propiciem ao aluno diversas oportunidades de uma 
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aprendizagem significativa e adquirindo confiança nas suas habilidades de leitura e escrita 

dentro e fora da escola. 
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