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PROJETO DICIONÁRIO INFANTIL
ESCOPO
O projeto dicionário infantil é destinado a crianças recém-alfabetizadas, em via de alfabetização,
em fase de consolidação dos processos de leitura e de escrita, ou que estão sendo introduzidas
na vivência da língua e da linguagem pelas portas do letramento.
Acreditamos que o hábito de consultar um dicionário reconecta o aluno à palavra e seus
significados, ampliando, sobremaneira, suas possibilidades de leitura e escrita. Os dicionários
são como pontes que ligam as diversas áreas do saber. A Literatura, a História, a Geografia, a
Biologia e até mesmo a Informática têm, com essa coleção, um eficiente jogo de ferramentas
para desvendar conceitos e desmistificar o entendimento.
PRINCIPAIS OBJETIVOS:
•

Estimular a criança a consultar o dicionário.

•

Aprimorar a competência linguística.

•

Promover a formação do vocabulário.

•

Ampliar o conhecimento de significados.

•

Explicar a organização e o funcionamento de um dicionário.
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A PARTIR DE QUAL SÉRIE ESCOLAR É INTRODUZIDO O USO DO DICIONÁRIO ESCOLAR?1
"O dicionário pode ser introduzido logo no ciclo inicial da alfabetização. Ainda que seus
usuários, no caso, as crianças, não possuam leitura autônoma, já aprenderam que a
fala é diferente da escrita, já identificam letras e, nessa fase, tudo o que precisam são
incentivos e orientações seguras, afinal, eles querem ler e escrever. Nesse sentido,
o dicionário torna-se um excelente aliado desde as séries iniciais, uma vez que traz
curiosidades sobre as palavras e auxilia na ampliação do vocabulário"

JUSTIFICATIVA
Trabalhar o uso do dicionário na Educação Infantil é tarefa fundamental, que, além de construir
um vocabulário muito mais rico, proporciona liberdade e acesso ao conhecimento. O objetivo
desse projeto é apresentar o dicionário para as crianças, ampliar o vocabulário e instigar a
curiosidade para que os alunos se tornem independentes no que se diz respeito a conhecer o
significado das palavras.
No mundo atual, a facilidade de obter informações instantaneamente via internet tem se tornado
um grande problema, pois nem sempre as fontes são confiáveis. Neste contexto, a retomada do
uso dos dicionários como fontes de conhecimento e consulta é mais do que bem-vinda.
É inquestionável a importância do uso do dicionário desde a Educação Infantil, pois se trata de
um importante instrumento que deverá acompanhar os alunos por toda a sua vida escolar, não
somente nas aulas de Língua Portuguesa, mas também nas demais disciplinas. Acredita-se que
o aluno espera, mediante a busca por uma palavra, somente se familiarizar com os aspectos
relacionados à sua semântica. No entanto, se formos analisar, sobretudo no que tange ao
ensino da língua materna, os benefícios vão além dessa mera concepção, sem dúvida.
LETRAMENTO OU ALFABETIZAÇÃO?2
“Letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa “literacy” que pode ser traduzida
como a condição de ser letrado. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo
letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; letrado é aquele que sabe ler e
escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita.
Alfabetizar letrando, é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, assim o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social,
estruturada de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. A palavra letramento é
utilizada no processo de inserção numa cultura letrada.”.
1 Karla Szelmenczi Ramos, orientadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Albert Sabin, de São Paulo (SP). Fonte: http://
educarparacrescer.abril.com.br/leitura/usar-dicionario-738934.shtml.
2 Amelia Hamze Profª FEB/CETEC e FISO. Fonte: http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/alfabetizacao.htm.
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DIFERENCIAIS:

Linguagem simples
e acessível

Centenas de
verbetes ricamente
ilustrados.

Formado por
palavras que
se inserem no
contexto de vida
do público-alvo.

Funciona como uma
obra interativa, em
que a criança pode
trilhar, de forma lúdica
e prazerosa, as vias do
letramento.

Quando o aluno está imerso na leitura, desconhecer alguns significados pode comprometer
gravemente sua compreensão do texto. Sempre que o estudante enfrenta algo novo, é normal
sentir dificuldade em entender exatamente do que se trata. Isso acontece muito com as palavras.
Porém, neste caso, a solução é bastante simples, pois o dicionário nos oferece todo o subsídio
necessário.
O Ministério da Educação (MEC) reconhece que, dentro ou fora da escola, o dicionário
revela-se uma ferramenta extremamente útil em diversos aspectos, todos relacionados a uma
especificidade da descrição lexicográfica, ou seja, do conjunto de elucidações fornecidas a
respeito de cada verbete registrado.

OS CONTATOS INICIAIS COM O AMIGO DICIONÁRIO3
Dicionário é “a listagem geralmente em ordem alfabética das palavras e expressões
de uma língua com seus respectivos significados”, segundo o minidicionário Houaiss.
A definição pode dar a impressão de que se trata de algo com pouca utilidade em
tempos de respostas instantâneas via internet, mas esse tipo de livro continua sendo
de fundamental importância pelo rigor de suas informações. Diante disso, ele deve
ser apresentado já na alfabetização inicial às crianças - elas precisam entender que o
dicionário vai acompanhá-las durante toda a vida.

ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO

Os dicionários ilustrados trazem uma série de ilustrações que ajudam na compreensão do
conteúdo, páginas coloridas, frases bem espaçadas, exemplos funcionais e divertidos.

3 Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/contatos-iniciais-amigo-dicionario-678509.shtml.

5

MINIDICIONÁRIO ILUSTRADO DE LÍNGUA PORTUGUESA - 296 páginas
O minidicionário ilustrado da língua portuguesa foi preparado para ser o primeiro dicionário do
aluno, seu primeiro contato com as palavras. Com ele será possível entender o funcionamento
de um dicionário, além, é claro, de conhecer diversas palavras novas e seus significados.
TRAZ TAMBÉM:

•

Mapa das regiões brasileiras.

•

Lista de estados a capitais do Brasil.

•

Ponto cardeais.

•

Divisão do corpo humano.

•

Conjugação de verbos.

•

Plurais.

MINIDICIONÁRIO ILUSTRADO DE INGLÊS - 320 páginas
Os dicionários estarão presentes durante toda a vida do aluno e temos que consultá-los toda
vez que uma dúvida aparecer. Com certeza a crianças não se esquecerá do seu primeiro
dicionário de Língua Inglesa, que será apenas o início de sua aventura em descobrir tudo o que
existe em uma língua estrangeira.
TRAZ TAMBÉM:

•

Lista de países que falam o idioma.

•

Os cinco sentidos.

•

Conjugação dos verbos to be, to have e to want.

•

Cumprimentos.

CONCLUSÃO
Os gregos e os romanos já utilizavam dicionários para esclarecer suas dúvidas. Ainda que
não fosse organizado em ordem alfabética, continha definições de conteúdos linguísticos ou
literários, bem úteis para esclarecimentos.
Consultar o dicionário é um hábito que deve ser incentivado desde a infância. Dessa forma, a
criança se familiarizará e terá menos dificuldade na hora de escrever ou aprender outro idioma,
além de compreender que, ao surgir alguma dúvida na escrita das palavras, ela poderá saná-la
com o dicionário.
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