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RESUMO 

Introdução: O lúdico é uma excelente ferramenta que pode ser usada pelo docente e ou 

pedagogo para ensinar de forma significativa e divertida. São atividades que fazem o imaginário 

da criança Jogo, música, dança, a contação de histórias e as brincadeiras diversas. A 

aprendizagem realizada através das relações saudáveis, baseadas nas atividades da vida como 

brincar e aprender são importantes n este período. Assim, estas atividades relacionadas ao 

conhecimento são motivadoras e necessárias para a aprendizagem. Brincar é próprio e natural 

da criança. O lúdico trabalha o movimento e a expressão da criança, desenvolve e proporciona 

fatores associados na aprendizagem. Objetivo: O artigo teve com o objetivo sugerir projetos 

de aula para trabalhar o lúdico na Educação Infantil. Metodologia: As metodologias utilizadas 

nesse artigo foram a pesquisa bibliográfica e a análise de dois projetos relacionados ao tema 

proposto. Resultados e Discussão: O primeiro projeto “Lúdico na Educação Infantil: brincando 

de dominó”, mostra como a aprendizagem através de jogos, como dominó permite desenvolver 

o raciocínio lógico e passa para as crianças a noção de quantidade. O segundo projeto 

“Brincadeiras Antigas” fala da aprendizagem através de brincadeiras diversas proporciona à 

criança uma forma divertida de aprender, e a ajuda a se interagir melhor com os colegas da 

turma. Conclusão: Estamos vivenciando uma época de grandes transformações na 

aprendizagem e na tecnologia e não há outra maneira a não se aderir e se adequar as mesmas. 

O professor que antes não brincava, hoje aprende brincar e jogar junto com a criança. Ensinar 

de forma lúdica é ensinar de uma forma divertida orientada pelo professor da Educação Infantil 
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