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RESUMO 

Introdução: Na Educação Infantil as brincadeiras e jogos são importantes na área pedagógica, 

pois permitem que as crianças aprendam de forma significativa, criativa e prazerosa. O 

professor que adota metodologias lúdicas em suas aulas promove o desenvolvimento integral 

do seu aluno. Objetivo: Sugerir a elaboração de projetos que incluam jogos e brincadeiras 

adequadas a cultura local e atendendo a faixa etária das crianças de 4 e 5 anos da Educação 

Infantil. Metodologia: Para desenvolver essa pesquisa utilizamos como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos para propor atividades com a metodologia de projetos a 

partir da temática ludicidade, permitindo um trabalho interdisciplinar, podendo integrar os 

diversos conteúdos, envolvendo a escola e a comunidade na produção de conhecimentos. 

Resultados e discussão: A escolha das brincadeiras deve ser adequada e criteriosa para cada 

faixa etária respeitando o desenvolvimento das crianças para que assim possam compreender, 

participar e partilhar experiências de aprendizagem, convívio e mudanças de comportamento. 

Partindo desses pressupostos montamos duas sugestões de projetos. Sendo o projeto 1, voltado 

para alunos de 5 anos e intitulado “Plantas medicinais: conhecendo práticas e preservando o 

meio ambiente”, com o objetivo de adquirir conhecimento, de forma lúdica e interdisciplinar, 

sobre plantas medicinais tradicionais da região e como elas eram e são utilizadas pelas famílias. 

O projeto 2, “Gincana lúdica”, proposto para alunos de 4 e 5 anos, teve o objetivo de promover 

uma semana de lazer, divertimento, socialização e movimento por meio da prática de gincana, 

com jogos e brincadeiras, como forma de estímulo ao desenvolvimento motor, cognitivo, 
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afetivo e social dos alunos. Ambos os projetos foram sugeridos com várias etapas de execução, 

utilização de gêneros textuais diversificados, trabalhos em grupo e exposição do resultados 

obtidos para a comunidade escolar. Conclusão: É papel da escola, e especialmente das 

instituições de Educação Infantil, propiciar e oportunizar espaços e tempos para que a criança 

possa desenvolver atividades com jogos e brincadeiras de forma lúdica, mas também 

pedagógica, ou seja, o professor precisa ter objetivos claros ao propor qualquer tipo de ação 

lúdica para as crianças e não apenas o brincar pelo brincar, pois por meio das brincadeiras o 

educador pode perceber os processos de desenvolvimento e as dificuldades do aluno, intervindo 

sobre elas. Dessa forma, haverá uma transformação coletiva com resultados significativos para 

a aquisição de novas habilidades e competências por parte do aluno que aprende de forma 

prazerosa, criativa, prática e dinâmica.  
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