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RESUMO 

Introdução: A realidade educativa dos jogos e brincadeiras no contexto escolar possibilita a 

compreensão do diferencial pedagógico desenvolvendo na criança o desejo em aprender. A 

escola pode incluir os jogos e brincadeiras facilitando a aprendizagem e garantindo as crianças 

o prazer aliado ao cognitivo. Brincar pedagogicamente estimula as crianças ao crescimento, a 

evolução na maneira de agir de cada uma tanto no caráter social como no pessoal, gerando 

novas oportunidades de evolução no contexto educacional e produzindo uma aprendizagem 

significativa que vai acompanhá-la pela vida toda. Objetivo: Teve como objetivo geral 

desenvolver sugestões de projetos de aula com jogos e brincadeiras na Educação Infantil de 04 

e 05 anos. Metodologia: Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pedagogia 

de projetos. Resultados e discussão: Partindo das leituras e sínteses teóricas construímos duas 

sugestões de projetos para serem aplicadas na Educação Infantil de 04 e 05 anos. No projeto 1 

“Jogo da memória: aprendendo as letras do alfabeto”, objetivamos Utilizar jogos para aprender 

as letras do alfabeto por meio da letra inicial do nome. No projeto 2 “Jogando amarelinha: 

fixando os numerais”, o objetivo foi Conhecer e reconhecer os números por meio do jogo de 

amarelinha.  Conclusão: O lúdico deve estar presente no cotidiano escolar das crianças com 

atividades realizadas em diferentes espaços, lugares e tempos com objetivos pedagógicos que 

utilizam a imaginação da criança, o estar disposto a brincar usando sua criatividade, convivendo 

com os colegas e seguindo regras. Os diferentes tipos de jogos e brincadeiras tornam a 
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aprendizagem interessante, propiciando um ambiente favorável que motiva o educando a 

aprender, não apenas pelos objetivos que constituem, mas pelo desafio de regras impostas ou 

negociadas em uma situação imaginária que pode ser um  meio para desenvolver o pensamento 

moral, social e cognitivo. Assim, as experiências lúdicas da infância são inesquecíveis por toda 

a vida, pelo prazer e pela alegria que proporcionam ao corpo e a alma. 
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