ALFABETIZAÇÃO

Aprendendo
a ler e
escrever

Os adultos freqüentemente esquecem como aprenderam a ler e
escrever quando eram crianças. Isto significa que o processo de
alfabetizar pode, às vezes, ser difícil e confuso. Quando há
treinamento em alfabetização disponível, os facilitadores
treinados são as melhores pessoas para ensinar estas habilidades.
No entanto, uma compreensão básica do treinamento em
alfabetização pode ser muito útil para os pais e para a família e
os amigos das pessoas que estão a se alfabetizar.
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Antigamente, as crianças primeiro
aprendiam a recitar as letras do
alfabeto. Agora, as pessoas geralmente
aprendem primeiro a reconhecer o
formato de palavras curtas inteiras.
Mais tarde, elas aprendem os sons das
palavras, para poderem reconhecer
palavras mais longas.

Como lidar com pa
lavras mais longas
Assim que

as pessoas ganham confian
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Pratique, dizendo cada um
a destas combinações. Se
possível, faça
palavras novas com as com
binações e as letras: cara,
dura, cada, careca.
Depois, volte e practique,
dizendo e escrevendo a pal
avra inicial.
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Letras maiúsc
ulas

Isto aplica-se somen
te

à escrita romana.
As pessoas freqüen
temente se engana
m ao
pensar que as letras
maiúsculas são mais
fáceis de ler. Na verd
ade, aprender as let
ras
maiúsculas é como
aprender uma segu
nd
a
língua. As palavras
deveriam ser sempr
e
escritas em letras m
inúsculas, com exce
ção
dos nomes.

Maneiras de practicar
a alfabetização
Cartazes
Os melhores cartazes usam muito
poucas palavras. Os cartazes que
compartilham informações, usando
umas poucas palavras necessárias,
são uma boa maneira de dar confiança
às pessoas que estão a se alfabetizar.
As pessoas podem criar o cartaz juntas,
decidir o que é necessário escrever e
practicar as palavras antes de escrevê-las no papel.

Gráficos
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Podem-se elaborar vários tipos de gráficos. As folhas de
árvores úteis podem ser colhidas e rotuladas. Podem-se
rotular desenhos simples de legumes e frutas. Os gráficos
também podem mostrar as actividades das diferentes
estações. Por exemplo, como
os rendimentos das pessoas
mudam ou os problemas de
saúde que há ao longo do ano.
Tudo isto precisa de rótulos e
informações escritas.

Mapas
Os mapas são uma maneira muito útil para que as
pessoas encontrem usos prácticos para as suas novas
habilidades de alfabetização. Os alunos podem trabalhar
juntos fazendo mapas. Estes poderiam ser mapas da sua
região local, para mostrar os recursos hídricos ou os
riscos para a saúde. Quando os mapas estiverem
concluídos, as pessoas podem entrar em acordo sobre
rótulos úteis e informações adicionais. Estas poderiam
ser os nomes das pessoas que vivem em certas casas ou
os nomes das plantações, da vegetação, dos riachos ou
dos prédios da comunidade.
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Igreja do
Livramento
Casa da
Nancy
Correio
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