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O estudo objetiva compreender a importância das intervenções docentes no
processo de apropriação do Sistema de escrita alfabética (SEA) na
Educação Infantil (EI). Direciona mais especificamente: compreender a
importância do espaço de ensinar do SEA na Educação Infantil; como se dá
a apropriação pelas crianças a partir das intervenções docentes, a
organização da prática e as intervenções docentes para sua melhor
apropriação. Constitui-se numa pesquisa de abordagem qualitativa, em
primeira etapa bibliográfica e, num segundo momento, organiza estudo de
caso em uma sala de Pré I de uma Escola Pública Municipal coletando
dadospor meio de observação participante da realidade escolar,
questionário com a professora e intervenções por meio de uma sequencia
didática com jogos de alfabetização. Os autores contemporâneos que
compõem a pesquisa auxiliam na compreensão da ideia de que é possível e
necessário que a criança desde a EI seja inserida no processo de
compreensão do SEA, pois, a alfabetização, além de necessidade e dever, é
direito de todo cidadão. A intenção do estudo é demonstrar que professores,
a partir da sistematização de práticas com jogos que utilizam palavras
estáveis, alfabeto móvel na montagem e a reflexão sobre os aspectos
fonológicos das palavras, podem proporcionar mediações, intervenções
favorecedoras de interações que poderão resultar em avanços consideráveis
na compreensão do SEA e seus usos sociais que, certamente favorecerão
em muito no desenvolvimento.
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