
SALAS DE ALFABETIZAÇÃO
TODAS AS SALAS DE 1º E 2º ANOS DEVERÃO SER 

CUIDADOSAMENTE PREPARADAS PARA RECEBER AS CRIANÇAS

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, 
aprender a

ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação 
mecânica

de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e 
realidade.

(Paulo Freire)

A  primeira  semana  de  aula  é  super  importante  para  alunos  e 
professores. é o momento em que as crianças devem aprender como a 
escola  e  sala  de aula  funciona.  mas também é o  momento  em que o 
professor deve rever o seu planejamento...

As  classes  de  alfabetização  devem  ser  planejadas  ainda  com  mais 
cuidado, a fim de criar um ambiente que incentive o convívio do aluno com 
as várias formas de ler e escrever.
Nas salas de alfabetização, o ambiente é extremamente valioso. A sala de 
aula precisa ser planejada para a criança e com a intenção de favorecer 
seus avanços. Deve ser um lugar onde exista o convívio sistemático com 
diversas  formas de  ler  e  escrever,  um ambiente  alfabetizador:  rico  de 
informações, com situações que trazem a língua escrita para dentro da 
sala  de  aula.
     As  crianças  possuem preferencias  por  atividades  diferentes.  Cada 
criança  também  tem  um  rítmo  próprio.  O  desenvolvimento  das  suas 
atividades psicomotoras, de seu relacionamento com os outros, de sua fala 
e  diversas  outras  formas  de  comunicação  vão  acontecendo  em épocas 
relativamente  distintas.  Elas  reagem  de  formas  diferentes,  por  isso  o 
ambiente alfabetizador precisa ser organizado e assimilado aos hábitos de 
trabalho que contribuem para a independência de cada uma delas. A sala 
de aula deve incentivar  o interesse pela leitura,  escrita  e manuseio do 
material  didático.  Os  materiais  expostos  devem  apresentar  ordem  e 
clareza,  não  devendo  provocar  poluição  visual

Sugestões que devem ser utilizadas para tornar a sala de aula um lugar 
agradável,  bonito  e  propício  à  alfabetização:

PARA EXPOR NOS VARAIS OU EM PAREDES DAS SALAS DE AULAS:



 os algarismos(quantidades);
 alfabeto (quatro tipos de letras);
 os nomes dos alunos (letra grande);
 calendário;
 relógio; 
 sílabas canônicas e não canônicas;
 banco de palavras (em estudo);

TEXTOS DE DIVERSOS GÊNEROS, COMO:
☻
informativos
☻científicos
☻jornalísticos
☻literários
☻instrucionais
☻cantigas
☻parlendas
☻trava-linguas
☻letras  de  músicas
☻quadrinhas
☻listas  de  nomes,frutas, 

brinquedos...
☻contos  de  fada
☻fábulas
☻poemas
☻histórias  em  quadrinhos
☻convites
☻bilhetes
☻placas
☻anuncios
☻capas  de  livro
☻anedotas
☻

outros,  conforme  necessidade

PARA TER PRESENTES EM SALA DE AULA:

☻cantinho  de  leitura
caixa  de  brinquedos☻
mural  de  unidades  de☻  

estudo(geografia-história-
ciências;)

 folhetos  de  programação☻
manuais  de  instrução☻
jornais☻
revistas☻
rótulos☻
receitas☻
bulas  de  remédios☻
sinopses☻
caixa  de  material☻  

concreto(pauzinhos  pedrinhas, 
feijões)  para  utilizar  as  quatro 
operações.
☻letras  e  livros  diversos  para  o  manuseio  das 
crianças.



DEVE-SE ESTENDER ESTE AMBIENTE ALFABETIZADOR 
PARA  TODA  A  ESCOLA,  TRANSFORMANDO  O 
AMBIENTE ESCOLAR EM ESPAÇO DE OPORTUNIDADES 
DE  CONVIVÊNCIAS  COM  O  TEXTO  ESCRITO  ,  SEJA 
INFORMATIVO  OU  LITERÁRIO.


