
Livro ABC Primeiras Palavras - Explicação do método 

A coleção de Cadernos ABC Primeiras Palavras foi desenvolvida exclusivamente para as crianças que estão 
iniciando a fase da escrita. Por se tratar de uma das fases mais importantes da vida escolar e para que a criança aprenda 
a ler e escrever corretamente, a coleção de Livro ABC – “CONHEÇA NOSSO CADERNO” Primeiras Palavras traz um 
método fácil e eficaz. 

Pensando no melhor desenvolvimento para cada fase da alfabetização, a coleção é dividida em três cadernos:  

 Caderno ABC PRIMEIRAS PALAVRAS - Capa Azul Esse caderno é o primeiro da coleção e é direcionado às 
crianças que estão iniciando o processo da alfabetização. É super indicado para trabalhos com desenhos e 
pinturas, colagens, historinhas e escrita das primeiras letrinhas. Todas as folhas possuem gramatura mais 
grossa, assim as crianças podem colar e apagar sem danificar as atividades.  

Características do caderno:  

 Caderno de brochura, sem pautas e com capa forte. 
 Espaço interno ideal para as crianças utilizarem lápis de cor, giz de cera e colagens com autonomia.  
 Gramatura especial (63 GSM) para evitar folhas marcadas e rasgadas pelo uso de colas ou borrachas. 
 Tamanho do caderno: 215 MM X 310 MM.  
 Contém 60 folhas diagramadas e 8 folhas com teoria. 

 
 Caderno ABC PRIMEIRAS PALAVRAS - Capa Vermelha Esse caderno é o segundo da coleção e segue um 

modelo bem parecido com um caderno de caligrafia. É direcionado às crianças que estão iniciando a fase da 
escrita. É super indicado para o estudo da criança com letra cursiva, pois ela visualizará claramente as letras 
maiúsculas e minúsculas, aprendendo a escrever de forma correta e organizada.  
 
Explicação de uso: 
O número 2 que está no quadradinho azul indica a linha em que a criança conduzirá a escrita.  
O número 1 indica a linha em que a criança traçará os “bracinhos levantados das letras”, ou seja, as hastes 
superiores.  
O número 3 indica a linha em que a criança traçará as “perninhas das letras”, ou seja, as hastes inferiores.  
O X, que marca uma linha azul, indica que a criança deverá pular uma linha para dar continuidade na escrita.  

 

Características do caderno:  

 Caderno de brochura, sem pautas e com capa forte. 
 Espaço interno é pautado em linhas de seguimento 123X – o número 2 indica a linha onde a criança escreve; 

os números 1 e 3 indicam as linhas onde as crianças traçarão os “bracinhos levantados e as perninhas das 
letras”, sendo 1 para a demarcação das hastes superiores, e 3 para a demarcação das hastes inferiores. O X é 
a indicação de pular a linha. 

 Gramatura especial (63 GSM) para evitar folhas marcadas e rasgadas pelo uso de colas ou borrachas. 
 Tamanho do caderno: 215 MM X 310 MM.  
 Contém 60 folhas diagramadas e 8 folhas com teoria. 

 



 Caderno ABC PRIMEIRAS PALAVRAS - Capa Verde Esse caderno é o terceiro da coleção e segue um modelo 
bem parecido com um caderno de caligrafia. É direcionado às crianças que já conhecem a escrita e já possuem 
certo controle da grafia, sendo capazes de identificar os limites das pautas. É indicado para a continuação e 
melhor desenvolvimento do estudo da criança com letra cursiva no processo de alfabetização. Com esse 
caderno a criança passará a ter mais independência e organização com a escrita.  
 
Explicação de uso: 
O número 2 que está no quadradinho azul indica a linha em que a criança conduzirá a escrita.  
O número 1 indica a linha em que a criança traçará os “bracinhos levantados das letras”, ou seja, as hastes 
superiores.  
O número 3 indica a linha em que a criança traçará as “perninhas das letras”, ou seja, as hastes inferiores.  
A linha do X foi eliminada desse caderno, pois a criança já desenvolveu a primeira etapa da escrita e já possui 
uma melhor noção de espaço.  

 

Características do caderno:  

 Caderno de brochura, sem pautas e com capa forte. 
 Espaço interno é pautado em linhas de seguimento 123X – o número 2 indica a linha onde a criança escreve; 

os números 1 e 3 indicam as linhas onde as crianças traçarão os “bracinhos levantados e as perninhas das 
letras”, sendo 1 para a demarcação das hastes superiores, e 3 para a demarcação das hastes inferiores. A 
indicação do X é eliminada nesse caderno, pois com o uso do caderno anterior (capa vermelha) a criança já 
desenvolveu a noção de espaço e nessa fase não precisa mais pular linhas para escrever corretamente. 

 Gramatura especial (63 GSM) para evitar folhas marcadas e rasgadas pelo uso de colas ou borrachas. 
 Tamanho do caderno: 215 MM X 310 MM.  
 Contém 60 folhas. 

 

A importância da escrita 

O processo de alfabetização é o mais importante da vida escolar da criança, pois é o momento em que ela 
começará a compreender o real significado das palavras e assim poderá se comunicar livremente pelo mundo. Ler e 
falar corretamente é indispensável para se viver num mundo globalizado, mas para que isso aconteça, escrever de 
forma correta e legível é de extrema importância na obtenção do sucesso na vida escolar e profissional. A escrita é 
uma das atividades humanas mais antigas no mundo e apesar de ter passado por diversas mudanças, principalmente 
com a Era Digital, ainda é um dos procedimentos mais trabalhados em sala de aula. Quando as crianças aprendem a 
ler e escrever, iniciam o processo de alfabetização com uso de letras de caixa alta, colagens e desenhos. Com o tempo, 
o desenvolvimento da coordenação motora acontece e as letras vão tomando as formas corretas. É nesse momento 
que entra a importância do estudo da caligrafia. A caligrafia como técnica de escrever com a mão é o que mais se usa 
quando a criança começa a escrever com letra cursiva. A importância do estudo da caligrafia não é apenas relacionada 
com a estética, indicando um treinamento para se obter apenas uma letra bonita como muitos pensam e dizem por 
aí, mas diz respeito ao estudo para se escrever da forma mais correta possível. E como fica o estudo da caligrafia, já 
que nos dias atuais as crianças têm as suas primeiras experiências com a escrita através de tablets e smartphones? 
Primeiramente, vale lembrar aqui uma breve história de uma das pessoas mais importantes da Era Digital: Steve Jobs, 
fundador da Apple. Em um discurso para formandos de uma das melhores universidades dos Estados Unidos, Steve 
Jobs contou que se não fosse pelas aulas de Caligrafia que ele fizera, nenhum computador no mundo teria letras tão 
bem desenhadas e com infinitas possibilidades, como existe atualmente. Quando assistia às aulas de caligrafia, 



aprendeu sobre as formas, harmonia, espaçamento e detalhes especiais das letras. Steve Jobs é reconhecido 
mundialmente por seu trabalho. Sem dúvida, a Era Digital vem marcando também um pouco do desinteresse pela 
escrita manual, por conta do uso de dispositivos eletrônicos, mas um fator de extrema relevância não pode ser 
esquecido: a escrita manual ainda é uma atividade importante e muito necessária para o desenvolvimento motor e 
neuro cognitivo da criança. Com a escrita, a criança desenvolve várias etapas em conjunto, como a coordenação 
motora fina, habilidades visuo-motoras (que são aquelas que envolvem a percepção visual e coordenação do olho com 
a mão) e grafomotricidade (que são habilidades dos movimentos motores na hora da escrita). Por serem diretamente 
ligados, o hábito da escrita também melhora o desenvolvimento da leitura, pois estimula a criança a prestar mais 
atenção na linguagem e no reconhecimento das palavras. Pensando em todos esses motivos, a coleção de Cadernos 
ABC Primeiras Palavras foi desenvolvida a partir de uma inovação fundamentada na prática pedagógica que otimiza o 
trabalho dos professores e permite que as crianças tenham uma boa prática de escrita, alcançando assim bons 
resultados em sua vida escolar e profissional. 


