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RESUMO 

Introdução: A linguagem do lúdico na Educação Infantil é aplicada às atividades relacionadas 

aos jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. 

Isto porque é essencial na vida das crianças, incluindo a noção entre eles que aprender pode ser 

divertido. Por meio de atividades lúdicas a criança seleciona ideias, estabelece relações lógicas 

e assim segue se socializando. A escolha do tema do artigo justifica-se pelo relacionamento 

com o conteúdo, admiração, carinho e afinidade que tenho com as crianças. Objetivo: O 

objetivo desta pesquisa foi investigar o trabalho com jogos e brincadeiras na Educação Infantil. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos 

para montar duas sugestões de atividades interdisciplinares para crianças de 4 e 5 anos da 

Educação Infantil. Resultados e discussão: O primeiro projeto “Reciclar é bom, reutilizar é 

melhor ainda”, objetivou modificar os hábitos de não reutilizar materiais que vão para o lixo, 

permitindo que as crianças percebam a necessidade de se reciclar e reutilizar materiais para a 

preservação da natureza. O projeto 2 “Carnaval na Educação Infantil” teve como objetivo 

trabalhar o tema do Carnaval de forma lúdica permitindo que as crianças expressem sua 

criatividade e inventividade. Conclusão: Jogos e brincadeiras contribuem para a construção do 

conhecimento das crianças da educação infantil, para tanto observamos como o professor 

trabalha os jogos e brincadeiras na educação infantil. Brincando e jogando a criança desenvolve 

as significações do aprender e enriquece a linguagem oral, as habilidades e estratégicas, 

preparando-se para enfrentar com sucesso as situações de cotidiano. 
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