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RESUMO 

Introdução: Os jogos pedagógicos têm sido utilizados como recurso na educação. Os jogos 

podem ter vários objetivos e formas de se aplicar, cabe ao professor saber o jeito correto de 

usá-lo em prol do ensino aprendizagem. O artigo justifica-se em demostrar as diversas formas 

de se aplicar os jogos pedagógicos com a finalidade do aprendizado dos discentes, expondo 

também as várias atividades e finalidades para o mesmo. Objetivo: O objetivo geral do artigo 

sugerir projeto para trabalhar os jogos pedagógicos no ensino aprendizagem de Língua 

Portuguesa no 6ºano. Metodologia : A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a 

pedagogia de projeto.  As oficinas pedagógicas brincando de alfabetizar os alunos participam 

das oficinas de acordo com os conhecimentos teóricos e práticos para que possam ser capazes de 

subsidiar o acompanhamento escolar do aluno. Resultados e discussões: É um tema muito 

questionado por professores em geral em se tratando de lúdico. Como adequar os jogos 

pedagógicos ao 6ºano? Foram observadas várias práticas com os jogos pedagógicos. Os jogos 

treinam e possibilitam o ato de nos comunicarmos com os livros e com o mundo. Jogar é uma 

atividade que envolve muitos processos em desenvolvimento do aluno. Cabe ao professor 

criar e ampliar os mecanismos que ampliem essas habilidades procurando, ao mesmo tempo, 

desenvolver as outras que ainda precisam ser trabalhadas. Conclusão: Na pesquisa constatei 

que são muitas atividades relacionadas ao tema. Nota-se há inserção/integração do aluno com 

dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita e através das atividades lúdicas porque o 

aluno aprende e brinca ao mesmo tempo. 
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