


 As maiores ansiedades dos pais quando as crianças entram na escola, são: 

- Quando vão aprender as letras? 

- E as atividades com as letras em folha, Tia? 

- Ele ainda não sabe números de 0 a 10, nessa idade eu já sabia!

 Calma pais! Precisamos ter claro que a Educação Infantil faz parte da 

Educação Básica, mas não precisamos avançar etapas. As letras e números estão em 

nossa vida deste que nascemos. 

 O mundo é letrado e os pequenos têm contato com este universo desde muito 

cedo, sendo assim muitas experiências podem ser bem-vindas neste início da vida 

escolar. Porém, elas não precisam ser experimentadas em atividades formais e 

mecânicas, que estimulem apenas a repetição. 



- Se não posso usar as folhas, de que forma consigo trabalhar as letras e os números? 

- Existe outra maneira de fazer o meu lho entender a escrita?

 Antes de nos preocuparmos em como vamos propor atividades às crianças, 

precisamos entender que existe uma .  As função social no uso das letras e dos números

crianças usam socialmente as letras e os números, antes mesmo de nomeá-las ou escrevê-

las. Por exemplo, nos dedos para foto na hora do parabéns; na vela do bolo; no controle da 

televisão; ou nos brinquedos, onde as crianças, muitas vezes, acabam mexendo antes mesmo 

de falar. 

 As letras e os números estão presentes em nossas vidas desde que nascemos. A 

escrita acompanha a criança em muitos momentos da sua rotina. Dentre eles, podemos 

destacar aquele em que ela precisa identicar seu iogurte preferido, biscoito ou o suco; 

ao escrever seu próprio nome; na identicação dos brinquedos; e inclusive nas 

brincadeiras. 

 Precisamos compreender que atividades que introduzem e desenvolvem as letras e 

os números no cotidiano das crianças precisam fazer sentido para ela, ou seja, devem ter 

relação imediata com suas vivências. 
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 Podemos oferecer diferentes momentos para que as crianças estejam em 

contato com as letras e os números, sempre respeitando sua participação em 

propostas que sejam signicativas.

Como fazer então?



 Enm, as possibilidades são innitas e tenho certeza que a partir destas dicas 
outras irão surgir! 

Agora é com vocês!

Como fazer então?
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