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A escrita e leitura devem ser estimuladas na escola desde a educação infantil. Assim, neste 

primeiro momento, os docentes têm uma função importante de trabalhar a escrita e a leitura na 

sala de aula de modo que desperte o interesse dos alunos pelo hábito de ler e escrever, e que 

isso não se restrinja ao ambiente escolar, mas que se estenda para o seu cotidiano extraescolar. 

Diante do exposto, as práticas pedagógicas desenvolvidas com a escrita e a leitura na educação 

infantil possui uma grande relevância, pois a criança quando é inserida no mundo escolar, ela 

adentra um mundo de diversas informações, sejam elas escritas ou oralmente. Assim o universo 

letrado possibilitará as crianças melhor aprendizagem da escrita e da leitura. Desse modo o 

projeto “A magia da Leitura e Escrita a na Educação Infantil” teve por objetivo geral estimular 

o interesse pela escrita e leitura através da diversidade de gêneros textuais e, de forma 

específica, demostrar a diversidade de gêneros textuais, desenvolver práticas de escritas e 

leitura, promover o conhecimento ao mundo letrado. O projeto foirealizado na escola Giselia 

Neiva Santana situada no município de São Felipe-Ba, em uma turma da educação infantil Pré 

II, teve duração de 22 dias. Foram realizadas atividades leitura de fábula, poesia, parlenda, 

adivinha, utilização do dado com vogais, avental de história entre outras. Com a proposta do 

projeto estágio observou-se que as crianças interagiram na aula, mantiveram-se atentas e se 

mostraram interessadas pelas leituras propostas. Sempre os alunos estavam dispostos a realizar 

as atividades. Portanto, foi possível desenvolver todas as atividades propostas para a turma, 

demostrando que possível desde Pré-escola envolver as crianças em práticas de leitura e elevar 

o conhecimento sobre os gêneros textuais.   
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