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RESUMO  

Introdução: Este artigo trouxe o tema alfabetização e letramento nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental com o objetivo de identificar o letramento e a alfabetização na compreensão da 

leitura e escrita no contexto atual no primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental. A 

alfabetização e o letramento se cruzam em caminhos distintos um contribuindo com o outro 

quando se adquire o conhecimento da grafia e dos sons das letras lê-se o que está escrito. O 

letramento amplia o significado e o mundo letrado a nossa volta. Logo, a leitura e a escrita são 

sistemas constituídos paulatinamente à medida que as crianças vão adquirindo as habilidades e 

competências necessárias durante o processo de alfabetização. Objetivo: O objetivo desse 

artigo foi identificar o letramento e a alfabetização   na compreensão da leitura e escrita no 

contexto atual no primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental. Metodologia: As 

metodologias utilizadas neste artigo foram a pesquisa bibliográfica e na pedagogia de projetos. 

Resultados e discussão: Trabalhar em sala de aula a alfabetização e o letramento envolve 

utilizar diferentes metodologias e, tendo isso em mente, construímos dois projetos de aula para 

serem aplicados nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Em “Brincando de ler” tivemos 

como objetivo relacionar, através das brincadeiras, a aprendizagem de noções de sílabas, 

palavras e texto. Em “Alfabetizando e letrando com rótulos”, visamos estimular a leitura por 
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meio do gênero textual: rótulos que faz parte do convívio das crianças, portanto, significativos 

para despertar o interesse dos alunos pela leitura e escrita. Conclusão: A alfabetização e o 

letramento permitem novas descobertas, associando fatores como: diversão, informação e 

ampliação do conhecimento de mundo. Cabe a escola promover espaços e tempos que permitam 

aos alunos superarem suas dificuldades e atingirem o estágio de compreensão e crítica de 

qualquer gênero textual que lhe for apresentado. Para isso é necessário que o professor utilize 

diferentes e variadas metodologias que auxiliem o aluno nas etapas da alfabetização por meio 

da ludicidade, da criatividade e do empreendedorismo pedagógico.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Alfabetização. Letramento. Leitura.  

 


