
NÍVEL PRÉ-SILÁBICO
Características:

Escrever  e  desenhar  tem o  mesmo significado.  A criança  não  diferencia  letras  de
números. Demonstra que ainda não entende a escrita como representação gráfica da fala.
Nesse momento, muitas crianças acreditam que, para escrever uma palavra, são necessárias
pelo menos três letras (critério da quantidade mínima de caracteres). Além disso, pensam
que não podem repetir letras na mesma palavra (critério da variedade interna de caracteres).
Usam as letras do nome para escrever tudo. Em alguns casos, observa-se o que se entende
por realismo nominal: a criança relaciona o tamanho das palavras a características visuais
ou funcionais dos objetos que elas nomeiam.

Utilizam uma leitura global - a palavra é lida como um todo. Muitas não acham possível
ler apenas duas letras juntas, como pá ou só.

Conflitos
=>Conhecer o significado dos sinais escritos. 
=>O que é letra? E número?
=>Que sinais eu uso para escrever palavras?

Avanços
=>Diferenciar o desenho da escrita; 
=>Perceber as letras e seus sons; 
=>Identificar e escrever o próprio nome; 
=>Identificar o nome dos colegas; 
=>Perceber que usamos letras em diferentes posições; 
=>Memorização global de palavras significativas;
=>Distinção entre letras e números.

Atividades favoráveis
=>Desenhar e escrever o que desenhou; 
=>Usar, reconhecer e ler o nome em situações significativas: chamada, marcar atividades,
objetos, utilizá-lo em jogos, bilhetes, etc;
=>Ter contato com diferentes portadores de textos;
=> Conversar sobre a função da escrita;
=>Bingo de letras;
=>Produção oral de histórias;
=>Introdução a distribuição espacial do texto e orientação das frases;
=>Manipulação intensa com alfabeto móvel;
=>Textos coletivos tendo o professor como escriba;
=>Escrita espontânea;
=>Aumentar o repertório de letras;
=>Comparar e relacionar palavras;
=>Produzir textos de forma não convencional;
=>Identificar personagens conhecidos a partir de seus nomes, ou escrever seus nomes de 
acordo com sua possibilidade;
=>Utilizar letras móveis para pesquisar nomes, reproduzir o próprio nome ou dos amigos;
=>Recitar textos memorizados: parlendas, poemas, músicas, etc;
=>Atividades em que seja preciso reconhecer e completar a letra inicial e a letra final;
=>Escrita de listas em que isto tenha significado: listar o que usamos na hora do lanche, o 
que tem numa festa de aniversário, etc.



NÍVEL SILÁBICO
Características

Como já entende que a escrita está relacionada à fala, a criança busca, em sua
escrita, registrar com uma letra ou outro sinal cada sílaba oral (ou seja, faz registros
gráficos toda vez que pronuncia um som da língua). A leitura silabada nesta fase está
associada  a  esse  entendimento,  o  que  representa  uma descoberta  importante  da
criança: a de que a palavra é fragmentável, ou seja, constituída por partes sonoras.

Para  escrever,  usa  uma letra  que  tem correspondência  com cada  sílaba  da
palavra,  geralmente a vogal.  No entanto,  em palavras pequenas, formada por  três
letras ou menos, muitas crianças duvidam de sua hipótese silábica e usam mais letras
para “corrigir” essa “falta”. 

Outras vezes, em palavras como babá, coco, tevê,  acreditam que bastam as
vogais para registrar as sílabas, poderão escrever  AA, OO, EE, o que poderá levá-las
a  duvidar  dessa  hipótese.  Ao  escrever  frases,  podem  usar  uma  letra  para  cada
palavra.

Conflitos
=>A escrita está vinculada à pronúncia das partes (sílaba) da palavra ?
=>Como ajustar a escrita à fala?
=>Qual a quantidade mínima de letras necessárias para se escrever?

Avanços
=>Atribuir valor sonoro às letras;
=>Aceitar que não é preciso muitas letras para se escrever, apenas o necessário para
representar a fala. 

Atividades Favoráveis
=>Escrever  pequenos  textos  memorizados  (parlendas,  poemas,  músicas,  trava-
línguas...);
=>Completar palavras com letras para evidenciar seu som: camelo = c__m__l__ ou
__a__e__o;
=>Relacionar personagens a partir do nome escrito;
=>Ter  contato  com a  escrita  convencional  em atividades  significativas:  reconhecer
letras e palavras em um pequeno texto conhecido; 
=> Textos memorizados com sua grafia;
=>Cruzadinha;
=>Completar lacunas em textos e palavras;
=>Construir um dicionário ilustrado, desde que o tema seja significativo;
=>Evidenciar rimas entre as palavras;
=>Usar o alfabeto móvel para escritas significativas;
=>Jogos variados para associar o desenho e seu nome;
=>Colocar letras em ordem alfabética;
=>Contar/comparar  número  de  letras  nas  sílabas  de  palavras  de  algum  campo
semântico.



NÍVEL SILÁBICO-ALFABÉTICO
Características

Quando  a  criança  percebe  que,  em  nossa  língua,  a  maioria  das  sílabas  é
constituída por mais de um som, começa a representar algumas sílabas com mais de
uma letra, em geral acrescentando à vogal a letra que traz em seu nome o fonema
representado (ex.: em branco, pode escrever bao).

Conflitos
=>Como fazer a escrita  ser lida por outras pessoas?
=>Como separar as palavras na escrita se isto não acontece na fala?
=>Como adequar a escrita à quantidade mínima de caracteres?

Avanços
=>Perceber que existem sílabas simples e complexas;
=>Usar mais de uma letra para representar o fonema quando necessário;
=>Atribuir o valor sonoro em todas as letras.

Atividades Favoráveis
=>Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece: associar o 
GA do nome de GABRIELA para escrever garota, gaveta...;
=>Ditado de palavras conhecidas;
=>Produzir pequenos textos;
=>Reescrever histórias;
=>Caça-palavras.



NÍVEL ALFABÉTICO
Características

Na maioria das vezes, utiliza uma letra para representar cada fonema de uma
sílaba oral. Como raciocina segundo a hipótese alfabética, segundo a qual cada letra
deveria representar um único som e cada som deveria ser grafado por uma única letra,
nem sempre seus registros gráficos obedecem às convenções ortográficas de nossa
língua. 

As crianças escrevem de forma fonética, isto é, a sua escrita é relacionada ao
som que ouvem e então enfrentam as questões ortográficas. Geralmente o número de
fonemas  é  igual  ao  número  de  letras.  Por  exemplo:  /o/v/o,  tem três  letras  e  três
fonemas. Já na palavra “chuva”, isso não ocorre, porque o dígrafo“ch”, representa o
som do /x/, apresentando quatro fonemas /x/u/v/a e cinco letras. A criança começa a
descobrir questões que a colocam em dúvida se a palavra é com “x” ou “ch”, pois tem
o mesmo som. Começa a pensar em questões de que existem letras que representam
vários sons. 

Conflitos
=>Por que escrevemos de uma forma e falamos de outra?
=>Como distinguir letras, sílabas e frases?
=>Como aprender as convenções da língua escrita?

Avanços
=>Preocupação com as questões ortográficas e textuais (parágrafo e pontuação);
=>Os estudantes começam a desenvolver uma leitura mais fluente, o que auxiliará na 
compreensão.

Atividades Favoráveis
=>É necessário  propormos muitas  atividades com leitura  para que desenvolvam a
fluência e a compreensão dos textos;
=>Escrita de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas
(em momentos em que isto seja significativo) e/ou utilização do dicionário;
=>Atividades a partir de um texto: leitura, localização de palavras ou frases, ordenar o
texto;
=>Produção  de  textos  e  revisão  destes.  Trabalhar  vários  estilos  discursivos,
considerando a pontuação, ortografia, coesão textual e criatividade.


