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Muito antes da entrada na escola, as crianças já começam o seu processo de 

alfabetização, pois já são submetidas a certos mecanismos formais de aprendizagem, 

tanto da leitura como da escrita. A alfabetização é o processo pelo qual a criança 

adquire o domínio de um sistema linguístico e desenvolve as habilidades para utilizá-lo 

para ler e escrever. Nesse processo irão ter o domínio sobre as ferramentas e o conjunto 

das técnicas que são necessárias para poderem desempenhar a arte e a ciência da leitura 

e escrita. 

A maioria dos produtos usados para trabalhar com rótulos estão dispostos nas 

dispensas de nossas casas e são já bem conhecidos pelas crianças. Com o tempo, a 

criança começa a ler por imagem, por associação. Na escola, podemos utilizar esses 

rótulos para realizar um trabalho que seja educativo ao mesmo tempo divertido.  

Na Educação Infantil, a criança inicia seu processo de construção da escrita 

alfabética, mas, segundo Brandão (2011), não é necessário que eles sejam alfabetizados 

nessa etapa de escolarização.  

O aluno pode ainda não estar alfabetizado, mas já sabe o que está escrito naquela 

embalagem. Os rótulos são interessantes de serem lidos porque, na maioria dos casos, 

são escritos em letra CAIXA ALTA, que é a qual a criança assimila antes da letra 

cursiva.  

Este relato decorre de uma atividade realizada através do Programa de Iniciação 

à Docência (Pibid) do subprojeto de Pedagogia (2017), área Letramento e Educação 

Infantil, fomentado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), sendo este trabalho realizado pelas bolsistas da Escola de Educação Infantil 

Professora Verdina Raffo, localizada no município de Jaguarão/RS. 

O objetivo deste trabalho é inserir a criança no mundo letrado, tendo como foco 

a turma do Pré II, que são crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos e onze 

meses. De modo geral, as crianças das turmas com as quais se desenvolve o trabalho 

mostram-se interessadas e participativas nas atividades propostas. 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Leitura. Letramento. 
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