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RESUMO 

Introdução: O trabalho com atividades lúdicas na educação infantil articulado com outros 

conteúdos torna o ambiente escolar num espaço de trocas, afetividade, socialização e alegria. 

A maneira como uma criança brinca reflete sua forma de pensar e sentir. Brincar é uma das 

atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Objetivo: O 

objetivo desse artigo foi refletir sobre a importância da atividade lúdica na educação infantil, 

sugerindo estratégias de ensino que utilizem a ludicidade e promovendo assim a estimulação 

de habilidades necessárias ao desenvolvimento infantil, tornando o ambiente escolar num 

espaço que promova a socialização alegria e o prazer. Metodologia: Foi adotado como 

metodologia a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos na sugestão de dois projetos 

interdisciplinares utilizando o lúdico com alunos de 0 a 3 anos. Resultados e discussão: No 

projeto 1, intitulado “A brincadeira como agente socializadora e construtora de conhecimento” 

tivemos o objetivo de promover o conhecimento de brincadeiras e estimular a formação de 

vínculos afetivos onde as crianças possam socializar e aprender boas maneiras de convivência 

harmoniosa e manusear objetos com cores, formatos e texturas variadas. No projeto 2 “O uso 

de oficinas de arte no ambiente escolar”, visamos estimular a criatividade do aluno através das 

oficinas de arte nas quais eles possam construir objetos variados utilizando materiais 
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diversificados. Conclusão: Conclui-se que é preciso adotar o trabalho com atividades lúdicas 

em sala de aula dando oportunidade para que as crianças possam manusear objetos com 

texturas, formatos e cores variadas, assim elas podem trocar experiências, aprender regras e 

adquirir novas aprendizagens. 
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