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Quando falamos em escrita, pensamos unicamente na escrita alfabética e no alfabeto latino. Existem
diversos sistemas de escrita, como também diversos usos sociais.
A escrita não é apenas um sistema de traços ou sinais, ela deve ter relação com os sons da fala.
A leitura é uma atividade permanente e importante na educação infantil, mas a ação de ler não deixa
marcas visíveis no objeto e , quando deixa, são sinais de escrita, não de leitura. Assim que a criança percebe
que a fala pode ser representada, começa a desenhar letras em suas produções, principalmente nas
ilustrações.
Escrever é fazer sinais e, desde cedo, devem ser exploradas as condições de se dizer algo por escrito. Mas, a
escrita não se limita a tornar visível o que é audível, esta é apenas uma das suas características linguísticas.
Não é uma fotografia da fala, mas uma representação.
Ao ler para as crianças, o professor informa que aqueles sinais têm poderes mágicos e, ao olhá-los,
simplesmente se produz linguagem.
O educador é de fato um ator: empresta sua voz, para fazer com que o texto se represente.
O caminho de aprender a escrever convencionalmente não é nada fácil, é cheio de obstáculos, mas se
estimulamos a criança desde pequena, isso facilitará bastante seu desenvolvimento no futuro.
O trabalho com o próprio nome da criança é elemento importante na compreensão da identidade, que
também se realiza por escrito.
A descoberta do próprio nome por escrito é fonte de orgulho e de prazer, com isso, foram trabalhadas com o
grupo IV C diversas maneiras para a construção do nome, com os cartões da chamada, pesquisas em revistas
com as letras iniciais entre outras atividades. O jogo do bingo foi uma atividade que permitiu uma
aprendizagem significativa, com muita alegria e descontração. O Grupo IV C apreciou o jogo, demonstrando
boa concentração e ótima identificação das letras, tornando a aprendizagem mais divertida.
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