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RESUMO 

Introdução: O lúdico traz vantagens, possibilitando oportunidades para as crianças fazerem 

suas descobertas a cada dia com atividades novas, diferentes e diversificadas. O lúdico 

possibilita que a criança possa interagir não só com o mundo interno, mas também com o mundo 

externo, ou seja, possa desenvolver sua potencialidade, personalidade e conhecimentos. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi formular projetos que favoreçam na alfabetização das 

crianças de uma fórmula significativa e prazerosa a fim de estabelecer uma relação de 

conhecimento e satisfação. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Montamos duas sugestões de 

projetos interdisciplinares para a Educação Infantil, a partir do lúdico como recurso pedagógico. 

O Projeto 1 (Teatrinho da matemática), teve como objetivo trabalhar com as crianças os 

números, socialização, interação, afetividade, cultura, expressão para que elas aprendam em um 

contexto lúdico, a fim de tornar o aprendizado gratificante e significativo, e para que eles 

mesmos passem se tornar autor das suas próprias histórias. O Projeto 2 (Plantar e brincar, um 

prazer em sala de aula), teve como objetivo desenvolver a conscientização das crianças sobre a 

preservação do meio ambiente, a importância do reflorestamento com o contato direto delas no 

meio, de forma lúdica. Conclusão: Podemos concluir que a brincadeira é uma oportunidade de 

as crianças aprenderem desde a infância, possibilitando seu desenvolvimento cognitivo, social, 

afetivo e psicomotor, assim como a aquisição de regras. Cabe ao educador assumir o papel de 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Pedagogia na Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP), Monte Carmelo - MG. 

E-mail: roannesoares2017@gmail.com 



  

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.3, n.3, 2018                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2018 

facilitador da aprendizagem infantil por meio da utilização pedagógica de atividades lúdicas 

criativas, diversificadas e interativas.  
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