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Introdução
As atividades feitas pelo professor a partir da leitura de um livro tem um papel importante
para a criança não alfabetizada, pois aproximam a criança do livro e permitem que consigam
ler quando ainda não sabem ler convencionalmente. Essas atividades transformam a sala de
aula em um ambiente rico em informações a respeito do sistema de escrita.
Objetivo
Trabalhar com a diversidade textual e desenvolver atividades nas quais os alunos são
desafiados a ler mesmo sem saber ler.
Metodologia
Mostrar para os alunos imagens de um livro que foi lido e perguntar-lhes o que acham que
cada imagem representa. Depois propor a escrita de uma legenda para cada figura. Fazer a
leitura de um texto que pode ser um conto de fadas e entregar para os alunos atividades com
os desenhos dos personagens para que escrevam os respectivos nomes.
Resultados
As atividades de escrita e leitura favoreceram a reflexão dos alunos e promoveram avanços
na análise e reflexão da leitura e escrita. Chegando ao final da etapa proposta percebeu-se
que 50% dos alunos que ainda não estavam lendo no início do ano encontram-se alfabéticos,
confirmando assim a importância da leitura de um livro no processo de aprendizagem e
alfabetização dos alunos.
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