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RESUMO  

Introdução: O Lúdico no Ensino Fundamental é uma forma de ensinar através de atividades 

relacionadas aos jogos, as brincadeiras e contação de histórias. Objetivo: O objetivo deste 

artigo é propor atividades que trabalhem o lúdico como metodologia no processo ensino 

aprendizagem do Ensino fundamental. Metodologia: foi utilizado a pesquisa bibliográfica e a 

montagem de um projeto sobre a o lúdico na educação infantil por meio de jogos e 

brincadeiras. 

Resultados e discussão: o tema como uma forma de nos aproximarmos dos conhecimentos 

para execução de uma boa prática docente e alargar os horizontes do profissional de sucesso. 

Os jogos, as brincadeiras e as histórias são lúdicos na aprendizagem. Isto porque é essencial 

na vida das crianças, incluindo a noção entre eles que aprender pode ser divertido. Por meio 

de atividades lúdicas o aluno seleciona ideias, estabelece relações lógicas e assim segue se 

socializando. O tema relaciona-se com o conteúdo, admiração, carinho e afinidade com os 

alunos. O projeto recursos pedagógicos trata-se atividades para estimular alunos autistas do 6º 

ano no aprendizado de Língua Portuguesa. Conclusão: Através da pesquisa consta-se que 

realização das atividades surgem muitos conflitos entre os alunos. Sendo assim, a presença do 

professor é importante quanto em qualquer outro tipo de atividade que se realiza em sala de 

aula. Assim, ele observa as estratégicas utilizadas pelos mesmos auxiliando-os na construção 

de relações mais complexas. 
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