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RESUMO 

Introdução: O artigo foi pensando para mostrar a importância da ludicidade no meio hospitalar, 

fazendo com que a criança se desenvolva mesmo estando hospitalizada. Seu desenvolvimento 

motor e social serão trabalhados a partir de projetos desenvolvidos no espaço hospitalar por um 

pedagogo. Projetos que devem ser capazes de serem desenvolvidos atendendo as condições das 

crianças e adolescentes enfermos, trazendo para o meio hospitalar músicas, jogos e brincadeiras 

educacionais. Objetivo: O objetivo principal deste projeto foi apresentar atividades que possam 

desenvolver o processo cognitivo e motor das crianças que estão hospitalizadas, fazendo assim 

com que elas não sofram com desgastes emocionais e nem físicos. Metodologia: A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com material online e impresso e a pedagogia 

de projetos para montarmos sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas dentro e fora 

do espaço hospitalar.  Resultados e discussão: O projeto 1 “Texturas e sensações’, teve como 

objetivo trabalhar a motricidade a partir da exploração de diferentes materiais em um livro de 

texturas. O projeto 2 “Matemática na caixa”, teve como objetivo elaborar e resolver operações 

e expressões numéricas, bem como trabalhar com as propriedades no conjunto dos números 

naturais. Conclusão: A pedagogia hospitalar é uma área que devia ser mais divulgada, aplicada 

e estudada pois traz benefícios para as crianças hospitalizadas. O papel do pedagogo hospitalar, 
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junto com a equipe multidisciplinar de um hospital, desenvolvem atividades importantes para 

a recuperação física e psicológica de crianças e adolescentes hospitalizadas, estimulando seu 

lado lúdico e levando-a a uma recuperação mais rápida.  
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