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INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto surgiu através de uma experiência vivenciada em sala de aula, onde 

em um momento de observação do nível da turma na escrita, um aluno se destacou ao escrever 

somente bolinhas. Diante desta problemática resolveu-se observar mais atentamente os outros 

alunos da sala, nesta observação pode-se perceber que alguns alunos do 2° ano tinham 

dificuldades em  leitura e escrita.  A partir dessa constatação surgiu a ideia de elaboração deste 

projeto com o objetivo trabalhar com esses alunos  atividades que fossem capaz de superar neles 

as suas dificuldades em leitura e escrita  tornando-os  alunos  letrados por meio  de atividades  

significativa e lúdicas. Acredita-se que ao trabalhar com diferentes estratégias, os alunos 

possam encontrar nessas diferentes estratégias a sua melhor maneira de assimilar os 

conhecimentos em especial aqueles relacionados a leitura e escrita a base para a construção dos 

demais conhecimentos paralelos e posteriores.   Sabe-se que toda criança tem uma forma 

individual e particular de aprender. Cabe ao professor a tarefa de descobrir com qual  estratégia 

o aluno aprende melhor, e aplica-la nas suas aulas , pois o que importa na verdade e a 

aprendizagem do aluno. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir no processo de alfabetização e letramento das crianças do 2° ano que 

apresentam dificuldades com a leitura e a escrita, através de atividades lúdicas que despertem 

o interesse dos mesmos em aprender. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Buscar novos caminhos e novas posturas de trabalho para a alfabetização; 
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➢ Proporcionar a construção da leitura e escrita através de atividades agradáveis, 

prazerosas e desafiadoras, de acordo com a realidade dos alunos. 

➢ Alfabetizar a partir da diversidade de textos; 

➢ Desenvolver o imaginário; 

➢ Reconhecer e trabalhar as dificuldades na leitura, na escrita e na oralidade; 

➢ Ampliar o vocabulário oral e escrito, ampliando o conhecimento do aluno;  

➢ Organizar o pensamento lógico e a construção de palavras, frases e pequenos textos;  

➢ Trabalhar com literatura infantil e histórias infantis. 

 

CONTEÚDO 

 

Os conteúdos a serem trabalhados aparecerão de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos alunos, no decorrer do processo. 

 

METODOLOGIA/RECURSOS DIDATICOS 

 

Através do resultado do diagnóstico da turma foi definido um plano de trabalho com 

metas a serem desenvolvidas no dia-a-dia na sala de aula. A atividades serão desenvolvidas na 

sala de aula com materiais concreto como: alfabeto móvel, fantoches, jogos de rimas, jogos de 

memória com escrita/desenho, Literatura infantil, contação de histórias, entre outros. 

Empréstimos de livros, onde o aluno leve para casa e determina o dia de entrega. Trabalhando 

atividades diversificadas visando a participação de todos os alunos no processo de ensino 

aprendizagem, priorizando a leitura e a escrita. 

 

Etapas De Desenvolvimento 
2° Semestre de 2018 

Ago Set Out Nov Dez 

Pensar novas posturas para se trabalhar na alfabetização X 
    

Escrita e leitura diárias do próprio nome e dos colegas.  X 
    

Escrita e leitura de listas de palavras de um mesmo campo semântico. X 
    

Roda de leitura e empréstimo de livros. X X X X X 

Escrita e leitura de parlendas e cantigas 
 

X X 
  

Escrita e leitura de adivinhas e charadas. 
  

X X 
 

Escrita de palavras com o alfabeto móvel X X 
   



 

 

Escrita de texto coletivo em grupos: cartaz 
 

X X 
  

Jogos pedagógicos que trabalhem o raciocínio lógico X X X X X 

 

RESULTADOS/AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será diagnóstica e processual, e continua de forma direta entre professor 

aluno, no sentido de  que o professor possa rearticular sua prática de acordo com as necessidades 

da turma. Serão observados os seguintes aspectos: participação, interesse, desempenho, 

engajamento e colaboração. Espera-se que ao final do ano todos os alunos com dificuldades 

dominem a leitura e a escrita e despertem o gosto pelo estudo e escola 
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