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Introdução
No processo de alfabetização, existem diversas possibilidades para realizar a busca pelo
saber, construindo o cognitivo do educando. O Material Dourado (letras móveis) tem uma
importante função em situações de interação, pois permite fazer e desfazer as escritas a
partir da discussão entre as crianças, comparando, pensando em como chegar à escrita final
e, ainda, copiando nos casos em que é preciso ter registro.
Objetivo
Desenvolver a consciência fonética, autonomia, sociabilidade, ampliar as possibilidades de
compreender o processo da construção da escrita e leitura. Analisar a alfabetização por meio
das letras móveis.
Metodologia
Na utilização material dourado (Bloco móvel), na intervenção pedagógica, o conhecimento
sobre a natureza humana e o funcionamento do sistema de escrita precisam ser construídos
a partir dos saberes do educando, com a ajuda do educador. Os alunos começam a observar
o mundo repleto de letras e a estabelecer relações linguísticas de forma complexa e abstrata.
Neste sentido, o educador conduz a aprendizagem e o senso critico, interagindo, norteando
de maneira que o educando construa suas idéias, como por exemplo, propondo a escrita de
seu próprio nome ou de amiguinhos, dos dias da semana etc., proporcionando as condições
necessárias para o processo de aprendizagem do sistema de escrita.
Resultados
Constatamos que cada ser é único, cada aluno aprende de maneira diferenciada, ao seu
tempo, e observando o aluno Y, X ou Z que tiveram dificuldades em estabelecer a relação
com a escrita convencional: sabiam copiar, mas não construíam o seu conhecimento, não
sabiam identificar as letras separadamente do alfabeto. Com o método do material dourado
foi desenvolvida sua autonomia, sociabilidade, análise critica em sala de aula, e sua
aprendizagem foi construída através do material aplicado, entre outros atributos, contribuindo
na formação da cidadania do educando.
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