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RESUMO 

Introdução: Alfabetização e o letramento devem ocorrer com a finalidade de estimular na 

criança práticas que usam a leitura e a escrita inserindo-a em um mundo letrado, com 

valorização de conhecimentos significativos que ela adquire como algo fundamental para seu 

desenvolvimento e inserção na sociedade. Alfabetização e letramento caminham de forma 

paralela, apesar de serem processos de significados distintos. Ser alfabetizado não é só a 

capacidade de juntar letras para formar silabas e então formar palavras, vai além disso, é saber 

o que está escrevendo o que está dizendo, é ter uma visão crítica e realista das implicações sócio 

ambientais da linguagem praticada. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo apresentar 

o método de alfabetização e letramento enfatizando seus conceitos, no meio educativo incluindo 

a leitura e a escrita da criança, sugerindo projetos de aula para o 1° e 2° anos do Ensino 

Fundamental. Metodologia: Foram utilizadas nesse trabalho as metodologias de pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão:  Para atingir o objetivo 

proposto montamos dois projetos de aula, direcionados para o 1° e 2° anos do Ensino 

Fundamental, a partir dos pressupostos da pedagogia de projetos. O primeiro projeto “Mala 

Mágica” estimula o gosto de ler e a criatividade dos alunos para que façam a leitura e 

compreendam com ajuda dos pais, professor e também dos colegas, para se tornarem mais 

independentes ao realizarem este ato mesmo antes de dominar a leitura e a escrita. O segundo 

projeto “Gêneros Textuais” desenvolve a leitura, oralidade, conhecimentos dos gêneros textuais 
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e como circulam no meio social, estudo da estrutura dos textos, interpretação, produção escrita, 

apresentação dos alunos de suas propagandas através de uma TV de papelão. Conclusão: 

Reafirmamos que letramento não é apenas ensinar a ler, é também cultivar e executar práticas 

sociais usando e compreendendo escritas e leituras contidas no mundo à nossa volta, além de 

destacar as práticas pedagógicas que valorizam a construção mútua do conhecimento com foco 

no saber e no ser, tanto para o aluno quando para o educador. 
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