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a escrita de seu filho
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Ajude a alfabetização de seu ﬁlho

S

abia que você pode ajudar
seu ﬁlho a aprender a ler e
a escrever? Isso mesmo!

Não se trata de ensinar formalmente a leitura e a escrita, função do
professor, mas de facilitar o aprendizado da criança, colocando-a
desde cedo em um ambiente que
incentive esses hábitos. Em palavras de professor: deixar o ambiente da sua casa mais alfabetizador.

Veja nas dicas deste especial
como você pode - e deve ajudar seu ﬁlho a passar com
tranquilidade por essa fase tão
importante para o sucesso do
seu ﬁlho na escola.
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Guia da Alfabetização
Ambiente Alfabetizador
A melhor forma de ensinar uma criança a ler e escrever
é criar em torno dela um ambiente onde ela tenha
contanto constante com o mundo das letras.
Coloque um quadro de recados em casa com mensagens.
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Tenha sempre lápis e papel
em casa, à disposição das
crianças.

Crie um calendário e faça seu
filho marcar os eventos como aniversários e passeios.
Dê ao seu filho um “Diário
especial” e estimule-o a desenhar, anotar recados e
guardar cupons, programas e
folhetos.

Estimule o seu filho a
ler rótulos,
embalagens,
cartazes, letreiros.

Espalhe livros, revistas e jornais pela casa. Você pode
pedir livros emprestados na
sala de leitura da escola.
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Dê o bom exemplo
Essa é a premissa mais básica
de qualquer família alfabetizadora
Reserve um horário do dia
para a leitura, de preferência
a noite, antes de dormir – 15
minutos são suficientes! Isto
acalmará a criança e criará
um novo hábito.
Leia sempre. É bom para você
e excelente para seu filho que
seguirá o seu modelo naturalmente.
Retome seus estudos. A prefeitura do Rio oferece Educação de Jovens e Adultos para os pais que querem voltar a
estudar.
Sempre que ler algo interessante em um livro ou revista,
convide seu filho para ler com
você.
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Pegue livros para o seu filho
na sala de leitura da escola.
Tire livros também para a sua
leitura, se desejar.

Fale corretamente.
Assim, seu filho também
poderá aprender

Conte histórias que você
ouviu quando era criança.

Procure mostrar para o seu
filho exemplos de como a
leitura e a escrita são importantes para a vida.

Quando for escrever algum
bilhete peça para o seu filho
ajudar.
Sempre que for escrever com
o seu filho não use abreviações.

Monte uma pequena
biblioteca em casa
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Incentive a leitura
Quem lê sempre tem mais repertório, criatividade,
senso crítico, vocabulário, entre outros benefícios
Quando mais cedo seu filho
tiver contato com a leitura,
melhor. Mesmo que ele ainda
não saiba ler, peça que faça
tarefas que necessitem de leitura.
Leia livros com o seu filho,
mesmo antes dele estar
plenamente alfabetizado.
Escolha histórias envolventes
que prendam a atenção.
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Canções, poesias e cantigas
infantis são úteis para se
chegar à incrível mágica de
fazer a criança ler sem saber
ler. Quando ela decora uma
música, pode tentar acompanhar com o dedinho a letra
da canção enquanto canta.

Chame seu filho para ver uma
revista com você.

Dê livros ou revistas simples
para que ele comece a ver e
ler sozinho (no começo, prefira os de letra de forma).

Deixe os livros à mão para que
seu filho comece a folhear e
inventar histórias quando
quiser.

Faça da leitura um momento
de prazer – com suco e pipoca.

Leia mais de uma vez a mesma
história para o seu filho. Isso é
importante para a criança
começar a recontar aquela
história depois, no papel de
leitora, passando as páginas
do livro corretamente.

Leia para o seu filho
desde bebê, com
entonação e emoção.
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Guia da Alfabetização
Incentive a escrita
Criar o hábito de escrever é tão importante
quanto ser um leitor dedicado
Peça ajuda para fazer a lista
do supermercado e para
escrever bilhetes para os
amigos e parentes. Com o
tempo, peça para que ele
mesmo escreva.
Monte uma agenda telefônica. Ela mostra, claramente,
o que é texto e o que é
número, com a função de
cada um deles.
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Faça os convites de aniversário com ele desde o primeiro
ano, mostrando onde colocar
o nome dele, o nome do
convidado, o local, a hora, a
data. Faça isso até chegar a
vez em que ele próprio
escreverá sozinho, com a
letrinha dele.
Escreva cartões de presentes
ou de agradecimento com
ele.

Crie um álbum fotográfico no
computador ou no papel e
escreva as legendas com ele.

Estimule seu filho
a copiar as
músicas que ele
mais gosta.

Faça um diário de férias com
ele, desenhando os passeios
realizados e anotando uma
ou duas palavras.

Crie brincadeiras em cima de
placas de trânsito, destinos,
passeios, panfletos e faixas.

Jogue forca, caça-palavras e
outras brincadeiras que
façam seu filho escrever.

11

Guia da Alfabetização
Não pressione, estimule
Sabe o que mais pode ajudar na alfabetização
de seu filho? Compreender o ritmo dele
Se o seu filho está com dificuldades em se alfabetizar, o
melhor a fazer é estimulá-lo,
e não pressioná-lo.

Garrancho não é problema. O
importante é que a letra seja
legível e ele saiba o que está
escrevendo. Deixe-o rabiscar
à vontade.
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Tire as dúvidas de seu
filho quando ele
perguntar a grafia
correta.

Cada criança tem um nível
necessário de maturidade.
Não se afobe.

Começar a ler e escrever
tardiamente não é sempre
sinal de problema de aprendizagem ou falta de inteligência. Converse com o professor para saber o ritmo de
seu filho.

Não fique apontando o erro
toda hora, seu filho poderá
ficar inibido. Os erros fazem
parte do processo.

Valorize os acertos e
mostre a ele sem o
repreender quando estiver
errado.
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A alfabetização nas escolas da Prefeitura

14

Desde 2010, a meta nas escolas da Prefeitura é a de
alfabetizar os alunos em um
ano, já ao final do 1° Ano do
Ensino Fundamental.

Em 2012, serão aplicadas
provas diagnósticas
para os alunos dos
1º, 2º e 3º anos.

Para isso, foi aplicada uma
avaliação externa com o
objetivo de diagnosticar o
nível de alfabetização dos alunos e intensificar o trabalho a
partir dos resultados.

Além disso, será distribuído o
Livro da Alfabetização para
professores e alunos do 1º, 2º
e 3º Anos, que foi elaborado
pela equipe da SME.

Os professores também
poderão utilizar a Educopédia
para a alfabetização, com
aulas digitais e interativas. A
Educopédia também poderá
ser acessada pelos pais na
internet, de qualquer lugar.
Através do site, será possível
trabalhar com seu filho jogos
e vídeos pedagógicos e
realizar exercícios, entre
outras tarefas.
A fase de alfabetização é
muito importante para o
futuro escolar de seu filho.
Por isso, não deixe que ele
falte às aulas nem chegue
atrasado.

Vá à reunião bimestral da
escola de seu filho, pois o
contato com os professores
dele nessa fase escolar é
muito importante.

Estabeleça um horário
de estudo para o seu
filho. Isso fará com que
ele crie o hábito de
estudar todos os dias.
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