
Photography is the science, art, application and practice of creating durable images by recording light or other electromagnetic radiation,

either electronically by means of an image sensor or chemically by means of a light-sensitive material such as photographic film

Ainda não diferencia
LETRAS e NÚMEROS

HIPÓTESE DEHIPÓTESE DE
VARIEDADEVARIEDADE

HIPÓTESE DEHIPÓTESE DE
QUANTIDADEQUANTIDADE

MÍNIMAMÍNIMA

A criança cria a
noção de que para

ler, a palavra
precisa ter no

mínimo 3 letras. 

REALISMOREALISMO
NOMINALNOMINAL

TEORIA PSICOGÊNESE DA ESCRITA

A  criança ainda

não compreende

que a escrita é o

registro dos sons

das palavras

Nível Pré-

Silábico

A criança passa a
perceber que é

preciso variar as
letras, assim como
sua quantidade e

ordem para escrever
palavras diferentes

Coisas grandes
teriam muitas
letras, como

casa

rabiscos, bolinhas

Na etapa inicial
ESCREVER = DESENHAR

uso de letras,
sem relação
entre elas

Coisas pequenas,
teriam poucas

letras como
formiga
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SÍLABASSÍLABAS
QUANTITATIVAS -QUANTITATIVAS -

SEM VALORSEM VALOR
SONOROSONORO

A criança passa a perceber que
existe uma quantidade mínima

de letras para escrever
palavras. 

TEORIA PSICOGÊNESE DA ESCRITA

A  criança

descobre que a

escrita tem a ver

com as partes

orais das

palavras.

Nível
Silábico

Usa uma letra para
cada sílaba

pronunciada. Na maior
parte das vezes, a letra

não corresponde a
segmentos das sílabas

orais da palavra escrita. 

Além de colocar uma
letra para cada

sílaba da palavra,
usa também letras
que correspondem
aos sons contidos

nas sílabas orais das
palavras.
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Busca coincidir
as sílabas orais

com as
palavras que

escreveu.

SÍLABASSÍLABAS
QUANTITATIVAS -QUANTITATIVAS -

COM VALORCOM VALOR
SONOROSONORO



IMAGENS RETIRADAS DO GOOGLE
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Fase de transição!Fase de transição!

Letras queLetras que
correspondem àcorrespondem à

sílabassílabas
consoante-vogalconsoante-vogal

Como B, C, D, G, K, P,Como B, C, D, G, K, P,
Q, T, V, ZQ, T, V, Z

TEORIA PSICOGÊNESE DA ESCRITA

Ora volta a pensar
conforme hipóstese

silábica, ora
avança para o nível

alfabético. 

Nível
Silábico-

Alfabético

Tendem a aparecer
substituindo sílabas

inteiras.

A criança começa a
perceber que a escrita

representa pedaços
sonoros das palavras. 
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Ou seja, que as letras
representam os fonemas!
Porém, o conceito ainda

não está totalmente
consolidado!
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Photography is the science, art, application and practice of creating durable images by recording light or other electromagnetic radiation,

either electronically by means of an image sensor or chemically by means of a light-sensitive material such as photographic film

Última etapa doÚltima etapa do
processo deprocesso de

apropriação doapropriação do
sistema alfabético.sistema alfabético.

TEORIA PSICOGÊNESE DA ESCRITA

A  criança já

segue o

princípio da

escrita!

Nível
Silábico

Ter alcançado a hipótese alfabética NÃO é sinônimo de
estar alfabetizado!
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Ainda há
presença de
muitos erros
ortográficos.

A criança é, então,A criança é, então,
capaz de fazercapaz de fazer

todas as relaçõestodas as relações
entre GRAFEMAS eentre GRAFEMAS e

FONEMAS.FONEMAS.

Nível
Alfabético

Cada letra representa
um "sonzinho" da

palavra.
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