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RESUMO  

Introdução: A Educação Infantil é a etapa inicial e complexa no desenvolvimento da 

aprendizagem da criança principalmente nas perspectivas de desenvolvimento intelectual, 

emocional, social e motor da criança. Por esse motivo a escola que oferece essa modalidade de 

ensino, de dispor de um ambiente estimulante, educativo, seguro e afetivo, com profissionais 

qualificados para acompanhar as crianças nessa fase de descobertas e brincadeiras. Objetivo: 

O objetivo deste artigo foi identificar os jogos e brincadeiras trabalhados em sala de aula como 

possibilidades de iniciar o desenvolvimento da criatividade e comunicação, interagir o aluno 

em ações de brincadeiras contribuindo com a aprendizagem, demonstrar sua importância no 

desenvolvimento infantil e sugerir projetos para que a escola promova a construção brincadeiras 

de pátio e oficina de jogos eletrônicos. Metodologia: A abordagem metodológica desta 

pesquisa foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica e montagem de sugestões de projetos sobre 

o tema para serem aplicados em sala de aula. Resultados e discussão: O primeiro projeto foi 

intitulado: Jogos e brincadeiras de pátio e teve como objetivo possibilitar aos alunos formas 

lúdicas de aprender envolvendo projetos diversificados com interação e desenvolvimento 

psicomotor por meio de jogos tradicionais de pátio como amarelinha, corrida do saco, dança 

das cadeiras. No segundo projeto (Oficina de jogos eletrônicos), propusemos utilizar o jogo 

eletrônico The Sims para desenvolver noções de regras, simulação, competição e criatividade. 

Conclusão: A escola tem um papel fundamental para a construção da aprendizagem lúdica. Ao 
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montarmos as sugestões de projetos priorizamos a utilização do lúdico através dos jogos e 

brincadeiras incluindo os jogos eletrônicos de gêneros textuais diversificados. Os projetos 

trabalhados com as crianças mostraram que o lúdico está presente no cotidiano dos alunos e 

facilita a aquisição de conhecimentos matemáticos, construção de noções numéricas, localizar-

se espacialmente, desenvolvimento psicomotor, reconhecer e valorização dos números e o 

convívio social.   
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