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Alfabetizando com os gêneros textuais 

 

 

1. RESUMO 

 

A pesquisa trata-se da alfabetização com os gêneros textuais na sala do 1° Ano 

B da Escola EMEF Profº Constante L. C. Houlmont em São Vicente.  

Proporcionando atividades lúdicas e abordando alguns gêneros estabelecidos 

pelas bolsistas do PIBIB UNIBR do subprojeto de Pedagogia, os alunos serão 

alfabetizados a partir das situações comunicativas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o PCN de Língua Portuguesa do 1º ao 5º Ano é fundamental que 

o aluno aprenda a se comunicar e se articular nas diversas situações comunicativas. 

O educando deve entender e perceber as situações em que os gêneros devem ser 

utilizados de forma adequada no seu cotidiano.  

Entrelaçando o que se pede no PCN, e as propostas da CAPES para o PIBID de 

atividades diversificadas do currículo escolar, saindo do cotidiano do aluno, 

elaborou-se aulas de alfabetização com a temática dos gêneros textuais atreladas a 

ludicidade, pois é necessário o lúdico na sala de aula, principalmente na Educação 

Infantil e no Ciclo I.   

Fomentando tanto a escrita como a oralidade, os alunos aprenderam diversos 

gêneros ao longo do ano, produzindo oficinas e apresentações a cada conclusão de 

tema. Com a elaboração da sequência didática do semestre, visando às dificuldades 

de cada indivíduo, pode-se auxiliá-los na alfabetização de forma construtiva. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Tem-se como objetivo alfabetizar os alunos do 1º Ano B por meio dos gêneros 

textuais, lembrando-se que estes são caracterizados por aspectos sócio-

comunicativos.  
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Conhecer os gêneros textuais é de suma importância para o aluno, pois são 

utilizados em seu cotidiano. Ressaltando que são tanto  escritos, como os orais, pois 

o aluno necessita exercitar tanto a escrita como a oralidade para um conhecimento 

pleno da língua. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Depois de observar a realidade e as dificuldades dos alunos na escrita e na 

leitura, assim foi definido o plano de trabalho a ser desenvolvido na sala de aula. A 

cada gênero explicado para o aluno, esse conhecimento será reforçado com a 

prática do conteúdo abordado.  

Ou seja, primeiro é oferecido a oportunidade dos alunos explicarem aquilo que 

entendem sobre determinado assunto, depois lhe é esclarecido a teoria, para assim 

abordar as atividades práticas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em cada mês é feito um cronograma dos assuntos e atividades que serão 

abordados nesse período de tempo, sendo que as sequencias didáticas 

normalmente duram cerca de uma semana. 

Na quarta semana de abril, o gênero textual escolhido foi lista. As bolsistas 

explicaram aos alunos o que era uma lista, para que ela servia, e estes puderam 

expor o que achavam sobre o assunto. Em uma das atividades, os alunos 

recortaram de um panfleto de alimentos algumas frutas, verduras e legumes. 

Colando em uma folha de papel A4, ao lado da figura, orientado pelas bolsistas 

estes escreveram o nome de cada uma delas, assim elaborando uma lista de feira. 

Na quinta semana de abril, o gênero textual escolhido foi o conto. Explicado aos 

alunos o que era um conto, lido a história da ‘Princesa e o Sapo’,  e interpretado 

pelas bolsistas, estes tiveram que desenhar  e escrever sua parte favorita. 

Na primeira semana de maio, o gênero abordado foi o bilhete. Como maio é o 

mês das mães, resolveu-se que os alunos escreveriam um bilhete para entregar 

para elas. Foi pré-estabelecido quatro tipos de bilhetes, e com ajuda das bolsistas 

cada aluno escolheria um e escreveria ele para sua mãe. 
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Na segunda semana de maio, o gênero escolhido foi o receita. Tendo explicado o 

que era uma receita, e os alunos comentando quais eram suas favoritas, as 

bolsistas trouxeram uma receita de mousse de maracujá para fazer com os alunos. 

Em um primeiro momento eles escreveram a receita, para depois produzi-la.  

Na quarta semana de maio, o gênero abordado foi as cantigas de roda. Primeiro 

foi apresentado a eles uma cantiga, fizeram atividades para depois escrever a 

cantiga. 

Na quinta semana de maio voltamos a abordar o gênero lista, cada aluno 

escolheu cinco desenhos e em ordem alfabética fizemos uma lista coletiva na lousa. 

Na primeira semana de junho o gênero escolhido foi o trava-língua. Os alunos 

aprenderam três trava-línguas, depois foi recortado em partes para que eles 

montassem corretamente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Percebeu-se que os alunos progrediram desde o começo do ano, tanto na 

oralidade quanto na escrita.  

Alguns alunos conseguem formar frases sozinhos, outros ainda precisam de 

ajuda, mas já identificam as palavras. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
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