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PREFÁCIO

Este livro é para o uso das crianças que estão na fase de pré-alfabetização. O seu propósito não é o de ensinar a 
criança bakairí a ler, mas sim treinar a sua discriminação visual. Os objetivos da alfabetização estão nas cartilhas 1 e 2 
Kâsenomedâdyly.

Neste livro o aluno poderá também reconhecer uma figura e diferenciá-la entre outras.

Um professor sabe que as habilidades praticadas na leitura são o reconhecimento do símbolo que está no papel. O 
aluno o mentaliza diferenciando cada símbolo, reconhecendo-o.

Na primeira parte do livro estão as figuras conhecidas pela criança, coisas que ela pode ver na sua aldeia. Esta fase a 
capacitará a reconhecer as formas concretas dos desenhos; também ela distingüirá a figura igual da desigual e achará no 
grupo a figura igual a do quadro.

Outro tipo de atividade que o aluno realizará é a de encontrar o desenho diferente dentre outros, sempre partindo de 
um trabalho mais fácil para um mais difícil.

Na segunda parte do livro, a criança procederá da mesma forma anterior, agora com as figuras geométricas, fazendo 
exercícios para distingüir o igual do desigual. Isso contribuirá para a percepção dos detalhes de um desenho no papel.

Finalmente a criança fará os mesmos exercícios com palavras e com letras, deixando de realizar as atividades com os 
desenhos e com as figuras geométricas.

Até então o aluno não estará aprendendo a ler, somente reconhecendo as formas das palavras e das letras. O professor 
nunca deve dizer a palavra que está escrita, mas sim deixar que a criança a descubra sozinha.

Portanto ao realizar essas atividades o professor não deve ler as palavras, mas assim proceder dizendo: "Olhe para 
estas palavras. Qual delas é diferente?" Por exemplo na fila "inu, enu, inu, inu" o aluno deve indicar enu.

O professor não deve se esquecer, mais uma vez, que o aluno não está ainda aprendendo a ler, está ele apenas se 
habituando ao reconhecimento das formas escritas. O aluno, ao terminar cada página, poderá, se quiser, colorir os 
desenhos; isto exercitará sua coordenação motora.

Concluindo o estudo deste livro, o aluno estará capacitado para aprender a ler, passando a estudar na cartilha 1 
"Kâsenomedâdyly".
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Livros produzidos pela SIL para o programa de alfabetização dos bakairí

CARTILHAS

Kâsenomedâdyly 1 (Estou Aprendendo) - Cartilha 1

Kâsenomedâdyly 2 (Estou Aprendendo) - Cartilha 2

Kytanwem Tâdâsenomedâdo Kâintain-hoem (Para Nós Lermos Na Nossa Língua) - Cartilha de Transição: de Português para Bakairí

LIVRO DE LEITURA

Âsenomedâdaynrim Modo Xunâry Modo


