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•  Incentive as famílias a pedirem para as crianças 
escreverem outras preferências: história, comida, 
personagem, animais, etc. 

Cantar para brincar e escrever o nome da brincadeira preferida  
é a sugestão enviada às famílias. Nessa proposta, a criança  
tem a oportunidade de resgatar as brincadeiras de que gosta  
e a família pode oferecer outras possibilidades. Além disso,  
há ainda o convite para uma escrita.   

ASSISTA AO VÍDEO QUE MOSTRA UMA CRIANÇA  
DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCREVENDO DE ACORDO  
COM SUAS HIPÓTESES.

Algumas dúvidas podem surgir nas famílias ao desenvolverem  
a proposta:

POR QUE PEDIR PARA A CRIANÇA ESCREVER O NOME 
DA BRINCADEIRA?

Mesmo que não saibam escrever convencionalmente,  
as crianças precisam ser convidadas a fazer registros 
escritos para colocar no papel suas hipóteses acerca  
de como funciona o sistema de escrita. Ao fazerem isso, 
compreendemos como pensam e podemos ajudá-las a 
avançar no processo de apropriação desse conteúdo. 
Também proporcionamos a elas colocarem-se no lugar  
de escritora, aquela que pode escrever e pensar sobre 
como se escreve. 

E SE A CRIANÇA DISSER QUE NÃO SABE ESCREVER? 

Precisamos encorajar as crianças a escreverem por si 
mesmas, do jeito que conseguirem. Para isso, devemos 
incentivá-las e valorizar suas produções. As famílias 
podem pedir que leiam passando o dedo embaixo do  
que escreveram e oferecer ajuda quando solicitadas, 
indicando e escrevendo uma palavra que possa apoiar  
a escrita ou pedindo para a criança dizer o que já escreveu  
e o que ainda falta.

SE A CRIANÇA ESCREVER ERRADO,  
NÃO VAI FIXAR O ERRO?

Isso não ocorre porque a criança passa por um constante 
processo de reflexão sobre como se escreve. É importante, 
inclusive, oferecer variadas situações em que ela possa 
escrever, com propostas que sejam contextualizadas,  
para que ela saiba os motivos pelos quais está escrevendo. 
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FICA A DICA

PARA SABER MAIS

Clique nos links abaixo:

Organizando os momentos de brincar

Importância das experiências  
com a linguagem escrita

Brincadeiras cantadas e a escrita  

https://vimeo.com/428783794/7d8613e512
https://avisala.org.br/index.php/conteudo-por-edicoes/revista-avisala-34/para-planejar-bem-o-brincar/
https://avisala.org.br/index.php/conteudo-por-edicoes/revista-avisala-17/alfabetizacao-e-educacao-infantil-relacoes-delicadas/
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

