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Objetivo do Encontro

       Promover estudo  sobre os níveis da psicogênese, 
a fim de perceber a importância de proporcionar 
atividades pontuais/intencionais que possibilitem o 
avanço dos estudantes no processo de alfabetização.
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Pauta

Desafio
Resultados do formulário virtual
Refletindo sobre a escrita e Níveis da Psicogênese
Princípios da Escrita Alfabética
Plataforma do Letramento
Monitoramento da Alfabetização
Pensando junto
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Descobrir...

Será entregue 
uma ficha com 
uma palavra 

escrita em código 
para descobrir o 
que está escrito.
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Como foi possível descobrir o que estava escrito?

Todas descobriram ao mesmo tempo?

Surgiram conflitos durante o desafio?

O que contribuiu para a descoberta?

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Refletindo...
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É importante 
considerar a maneira 

como o sujeito aprende e 
compreender a etapa em 

que ele se encontra.
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O termo psicogênese pode ser compreendido como origem, gênese 
ou história da aquisição de conhecimentos e funções psicológicas de 
cada pessoa, processo que ocorre ao longo de todo o 
desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância, e aplica-se a 
qualquer objeto ou campo de conhecimento. No campo da aquisição 
da escrita, esta concepção se associa aos estudos psicogenéticos de 
Emília Ferreiro, Ana Teberosky e vários colaboradores, 
originalmente divulgados em países de língua espanhola, na década 
de 1970, com forte impacto no Brasil, a partir da década seguinte, 
sobretudo na Educação Infantil e nos anos iniciais destinados à 
alfabetização.

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/psicogenese-da-aquisicao-da-escrita

Psicogênese

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/psicogenese-da-aquisicao-da-escrita
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nível de elaboração, representações e conceitos disponíveis nessa programação de 
ensino.

Emília Ferreiro e Ana Teberoski
Descoberta dos mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever

Níveis:

Pré-silábico

Silábico

Silábico-alfabético

Alfabético

Indica-nos o quê e 
como a criança 

elabora suas 
hipóteses

Níveis da Psicogênese
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Retomando...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDNfD5T0CBCWMFrwb3SwTOA6HEMBKvnpDdm6lc2XrToJzfA/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDNfD5T0CBCWMFrwb3SwTOA6HEMBKvnpDdm6lc2XrToJzfA/formResponse
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http://www.plataformadoletramento.org.br/hotsite/aprendizado-inicial-da-escrita/ 
 

Plataforma do 
Letramento

http://www.plataformadoletramento.org.br/hotsite/aprendizado-inicial-da-escrita/
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1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, 
que têm um repertório finito e que são diferentes de números 
e de outros símbolos. 

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações 
produzem mudanças na identidade das mesmas (p, q, b, d), 
embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p). 

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser 
mudada. (para escrever a palavra PATO, utiliza-se P A T O  
e não ATOP)

Princípios da Escrita 
Alfabética

Etapas que a criança vai percorrer, descobertas que irá realizar para compreender o Sistema de Escrita Alfabética.
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4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em 
diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas 
palavras compartilham as mesmas letras (o CA da Camila é 
o mesmo do jaCAré)

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no 
interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas 
de quaisquer outras. (caRRoça e RRato, CEnoura e 
ÇEnoura…)

Princípios da Escrita 
Alfabética
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6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das 
palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as 
características físicas ou funcionais dos referentes que 
substituem (realismo nominal - BOI e BORBOLETA)

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as 
sílabas orais que pronunciamos. (SOPA => S+O+P+A)

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas 
terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser 
notados com mais de uma letra. (CASA=> som de Z, 
MASSA - SAPO, XÍCARA, CHINELO…)

Princípios da Escrita 
Alfabética
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9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, 
algumas marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade 
ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. (VOVÔ e 
VOVÓ, ÂNGELA e AMANDA)
10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre 
consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, 
CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a 
sílaba CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do 
português contêm, ao menos, uma vogal (NAVE e ANJO, 
CAIU, CARRO, DRAGÃO…)

Princípios da Escrita 
Alfabética
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Escrita...como entender?

Que instrumentos utilizamos na nossa rede para 
acompanhar o desempenho dos estudantes? 

Por que é realizado o 
Monitoramento da Alfabetização?



Acompanhamento das turmas junto à 
assessoria dos Anos Iniciais, 
sendo possível observar o 

desempenho individual de cada 
estudante/turma a cada 

monitoramento.

Gráfico gerado a 
partir da ficha de 

acompanhamento 
da turma

Exemplo: Ficha de Acompanhamento Escrita - Turma de 2º ano
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Diagnóstico

INTERVENÇÕES
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Atividades favoráveis
Nível Pré-Silábico

● 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.
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Atividades favoráveis
Nível Silábico

● 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.
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Atividades favoráveis
Nível SILÁBICO-ALFABÉTICO

● 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.
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Atividades favoráveis
Nível ALFABÉTICO

● 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.
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  ATENÇÃO AOS 
INSTRUMENTOS

=>QUALIDADE DO INSTRUMENTO (clareza da cópia, letras, margens, excluir informações 
desnecessárias);

=>TAMANHO DAS IMAGENS, LETRAS, ESPAÇOS PARA 
COMPLETAR ou PEÇAS PARA RECORTAR (quanto menor a criança, maior a fonte - 
ARIAL/TIMES);

=>QUALIDADE DAS IMAGENS, TIPO DE “FONTE” DAS LETRAS (são 
modelos que apresentamos às crianças);

=>CONTEXTO (instrumento de acordo com o que está sendo trabalhado);

=>OBJETIVO DA ATIVIDADE 
=>EXCESSO DE FIGURAS PARA PINTAR
=>FREQUÊNCIA COM QUE UTILIZO “MATERIAL PRONTO”(sempre o 
mesmo tipo de atividade: sempre cruzadinha, sempre completar…);

=>PENSAR NA POSSIBILIDADE DE CRIAR SEUS PRÓPRIOS 
INSTRUMENTOS OU ADEQUAR OS JÁ EXISTENTES.

Sempre que for elaborar/selecionar/reproduzir/apresentar um 
instrumento para a criança, pensar sobre:
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PENSANDO JUNTO

Cada dupla receberá uma proposta de atividade escrita 
para ser analisada:
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PENSANDO JUNTO

1- Observe a folha recebida e analise a qualidade, refletindo 
sobre os aspectos comentados anteriormente. Em seguida, 
identifique:
a) O que o estudante vai aprender/desenvolver com esta 
atividade;

b) Qual nível se beneficiaria mais com a atividade;

2-  Pensando nas necessidades de uma turma de 1º ano, que 
apresenta alunos nos diferentes níveis, seria possível 
adequar/flexibilizar esta atividade para que todos sejam 
contemplados na sua necessidade? De que forma? 
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Considerações
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Atividade de Leitura e Escrita  para a Alfabetização Inicial
Beatriz Gouveia

Tarefa para o próximo encontro:

Assistir...
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INTERVENÇÕES
DIFERENTES

SABERES 
DIFERENTES

PROPOSTA
COMUM

GARANTIR A APRENDIZAGEM
DE TODOS E DE CADA UM

Flexibilização Curricular

DESAFIOS PARA 
CADA NÍVEL 
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Recursos

Trilhas da Natura jogos ceel
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