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Esse trabalho aborda as práticas de produção textual nas séries iniciais, discute o início do 

processo de escrita de textos na alfabetização, a relevância da leitura como elemento auxiliar à 

prática da escrita e aponta, também, algumas metodologias que podem ser utilizadas pelos 

educadores, a fim de tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas. Sabe-se que a falta do domínio 

padrão da Língua Portuguesa é uma realidade nas escolas brasileiras, tanto no aspecto da escrita 

quanto no da oralidade. Observa-se, muitas vezes, certo desinteresse por parte dos educandos em 

relação a essa temática. Assim, faz-se necessária uma reestruturação no ensino de Língua 

Portuguesa e nas metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula, a fim de poder garantir 

sua aprendizagem e seu uso correto, provocando no aluno a sensação de fomento, sendo isso um 

incentivo à construção do conhecimento. Quanto mais cedo se iniciar esse trabalho envolvendo a 

escrita de uma maneira diferente e interessante, mais fácil será de incitar o prazer dos educandos 

com relação a tal prática. Nosso trabalho foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar os 

educadores a atenuarem os problemas que se referem à escrita, apontando metodologias e sugestões 

para instigarem os seus aprendizes a produzirem bons textos desde o início da trajetória escolar, 

sempre com estímulos positivos, tendo como finalidade reforçar a relevância de tal exercício. O 

objetivo principal desse trabalho é buscar caminhos para avançar no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa bem como no desenvolvimento da escrita e da ampliação do 

vocabulário, compreender como ocorre o início da escrita na alfabetização, identificar metodologias 

que possam ser utilizadas pelos docentes e que auxiliem os educandos na construção de textos e, 

por fim, analisar os métodos de maneira profunda. A forma utilizada para o desenvolvimento da 

escrita encontrou embasamento em pesquisas bibliográficas e análises acerca das metodologias 

mencionadas no decorrer do desenvolvimento do nosso texto. O trabalho tem como objeto de 

observação a obra “A produção de textos nas séries iniciais: desenvolvendo as competências da 

escrita”, de autoria de Geraldo Peçanha de Almeida (2007). O estudo aqui apresentado é o começo 

de uma pesquisa que pode ser continuada futuramente, abordando outros aspectos relativos à 

temática. Esse assunto é relevante à medida que aponta metodologias a serem trabalhadas em sala 

de aula e nos oferece subsídios para aprendermos como aprimorar a criatividade e a criticidade dos 

educandos. O tema aqui abordado poderá auxiliar outros docentes a melhor compreender o processo 

de escrita das crianças e proporcionar um ensino mais qualificado, no qual os alunos são 

estimulados, constantemente, a buscarem novos saberes. Os resultados foram satisfatórios, pois 

foram encontradas diversas práticas pedagógicas que podem ser bem desenvolvidas em sala de aula. 
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