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 Introdução 

O objetivo desta pesquisa é examinar o ensino da escrita das crianças e suas 

dificuldades para aprender. Podemos perceber o quão importante é a escrita no 

decorrer de nossa vida, mais do que um hábito, ela tornou-se um componente 

necessário e imprescindível. A escrita, de uma forma em particular causa - nos 

uma motivação natural de fazer com que, a experiência de cada um, torna-se um 

meio de comunicação com o mundo.  

Vivemos em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais avançada, aulas 

monótonas (ditados, cartilhas, copiar lição do quadro), tornam-se algo cansativos 

para as crianças, diminuindo atenção em sala de aula. Acreditamos que métodos 

práticos tendem motivar as crianças, despertando nelas uma maior motivação 

para aprender.  

No decorrer do projeto, desenvolveremos uma metodologia a ser aplicada em 

sala de aula. Livros, apostilas, orientações com o professor, pesquisa em internet 

auxiliarão no desenvolvimento.  

Problema de pesquisa  

A formulação do problema pertinente a esse projeto requer analisar as 

dificuldades da criança ao início do seu aprendizado em escrever.  

Assim questionamos: A prática utilizada pelo educador atualmente é capaz de 

propor uma compreensão do processo de aprendizagem da escrita e leitura da 

criança?  

Enfim, essa proposta de pesquisa refletirá sobre o ensinar (professor) e o 

aprender (aluno), cujo objetivo é propor métodos que beneficiem o ensino.  

Objetivo Geral  

O objetivo geral desse projeto visa contribuir com o ensino da escrita para as 

crianças que possuem dificuldades no aprendizado na educação infantil.  

Objetivos Específicos  

• Analisar os métodos de ensino utilizados em sala de aula e suas implicações 

na aprendizagem da criança.  

• Aplicar métodos práticos para o ensino.  



• Modelizar um quadro comparativo entre métodos utilizados atualmente e os 

elaborados para esta pesquisa, verificando assim os resultados.  

Justificativa  

Por muito tempo, preocupamo-nos com o ensino da Educação Infantil. Como é 

de nosso conhecimento, a escrita é um componente imprescindível, pois é algo 

que levaremos no decorrer da nossa vida. No início da aprendizagem a criança 

pode sofrer dificuldades, isso ocorre por diversos motivos, sendo um deles a 

metodologia utilizada e a maneira de como lhe é transmitido.  

Acreditamos que aulas tradicionais, ou seja, onde as atividades baseiam-se em 

livros, apostilas, textos, exercícios e o comportamento do professor é disseminar 

conhecimento ao aluno, tendem a dificultar o aprendizado da criança, desta 

forma, no decorrer dessa pesquisa iremos desenvolver e propor atividades 

pedagógicas significativas, que possam despertar o interesse e a compreensão 

do aluno, desenvolvendo seu raciocínio, desprendendo seu potencial criativo, 

ajudando a entender de forma correta a proposta passada.  

Esse projeto visa melhoria na qualidade de ensino propondo fontes para 

incentivar o aprendizado e estratégias para diminuir as dificuldades, ficando 

evidente a importância do mesmo.  

Fundamentação Teórica  

Sabemos que o ato de ler e escrever são importantes na vida da criança.  

Para Soares (2001, p. 47), a alfabetização é definida como “ação de ensinar a 

ler e a escrever”. Ao aprender escrever a criança aprende várias formas de 

linguagem, uso da escrita e seus processos. O ato de escrever, de registrar ajuda 

a criança em diversos aspectos, dentre eles, exercitar o registro de emoções e 

expressão de seus sentimentos, facilidade na aprendizagem da leitura e da 

escrita.  

O incentivo à escrita é infindável, pais e professores devem incentivar o hábito 

de ler escrever da criança para desprender seu potencial criativo.  

Procedimentos Metodológicos  



No decorrer da pesquisa ocorrerão visitas em escola para acompanhamento dos 

alunos do primeiro ano. Daremos sequência na pesquisa com os alunos que 

possuírem maiores dificuldades no aprendizado da escrita onde faremos um 

acompanhamento aproximadamente de 1 mês, podendo ser prorrogado se 

necessário. Verificaremos os métodos utilizados para o ensino naquele momento 

e iremos propor uma mudança, algo que saia da rotina. Trabalharemos com 

propostas que incentivem e despertem o interesse das crianças, tais como:  

• Montar quebra - cabeças de palavras bem coloridos.  

• Reproduzir com as colagens a palavra proposta para criança.  

• Fazer a letra utilizando massinha de modelar colorida, por cima do molde de 

papel.  

• Moldes vazados em cartolina, para as crianças preencherem pintando.  

• Percorrer o caminho feito para escrever a letra.  

Todos materiais criados para o desenvolvimento do projeto de pesquisa serão 

doados para escolas.  
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