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RESUMO  

 

Introdução: Alfabetização e letramento são eixos que caminham juntos para ensinar uma 

criança a ler e escrever. Envolvem diferentes metodologias que começam na Educação Infantil 

e se consolidam nos primeiros anos do Ensino Fundamental levando a criança a ler e escrever 

a partir do seu conhecimento prévio. A oralidade, a leitura e a escrita são etapas trabalhadas ao 

longo do processo de alfabetização visando tornar a criança capaz de ler, escrever e interpretar 

diferentes gêneros textuais. Objetivo: O objetivo desse artigo foi analisar as atividades da 

alfabetização e do letramento, buscando apresentar sugestões de projetos de aula dentro da 

perspectiva da pedagogia de projetos para melhor envolver os alunos na leitura e na escrita. 

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

projetos. Resultados e discussão: Foram sugeridos dois projetos de aula para serem aplicados 

no 1° ano do Ensino Fundamental. Projeto 1 “Gêneros textuais na alfabetização e letramento”, 

com o objetivo de incentivar o trabalho com a leitura e criatividade com diferentes gêneros 

textuais. Projeto 2 “Aprendendo sílabas”, com o objetivo de trabalhar a temática sílabas 

utilizando recursos informacionais nas aulas remotas. Conclusão: O professor deve utilizar 

diferentes e variadas metodologias para promover a alfabetização e o letramento da criança, 

procurando sanar suas dificuldades e desenvolvendo as habilidades e competências necessárias 

para ser um leitor e escritor crítico. Nesse processo a parceria entre a família e a escola é 
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fundamental para que a criança consiga alcançar as metas e objetivos necessários em cada etapa 

da alfabetização.    
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