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RESUMO 

Introdução: O seguimento da Educação Infantil cuida das necessidades e do desenvolvimento 

das crianças, os jogos e brincadeiras além de ter um grande valor para a aprendizagem dos 

alunos promovem o convívio e o diálogo entre as crianças e os adultos, favorecendo as 

habilidades cognitivas, motoras, sociais e afetivas. A ludicidade é uma ferramenta facilitadora 

do processo de aprendizagem, sendo de estremo valor para a formação das crianças, com isso 

elas são estimuladas e desafiadas. As crianças são seres ativos em transformação e dessa forma 

não podem ficar imóveis, só sentadas em suas carteiras, ao trazer as atividades lúdicas podemos 

oferecer movimentos variados além de propiciar a socialização, à criatividade, a interação e a 

autonomia. Objetivo: O presente artigo teve como objetivo analisar os benefícios do uso do 

lúdico como recurso metodológico na Educação Infantil. Metodologia: Este trabalho foi 

realizado por meio das metodologias de pesquisa bibliográfica qualitativa e metodologia da 

pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Montamos dois projetos de aula para alunos 

de 4 e 5 anos da Educação Infantil a partir das propostas da pedagogia de projetos e utilizando 

metodologias lúdicas. Em “Corpinho delicado sempre bem cuidado” tivemos o objetivo de 

promover a conscientização e autonomia do cuidado do próprio corpo, por meio da ludicidade. 

Em “Descobrindo novas sensações”, objetivamos estimular, de forma lúdica, as emoções, os 

sentidos e as sensações, contribuindo para a construção da identidade. Conclusão: A partir dos 

estudos realizados fica claro o quão benéfico é o lúdico para Educação Infantil, tornando o 

 
1 Graduanda do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP), Monte Carmelo - 

MG. E-mail: elainemendes@unifucamp.edu.br 



  

 
ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                                           ISSN: 2448-3133 
 

5° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2021 

processo de aprendizagem mais alegre e descomplicado. As escolas ao adotarem o lúdico 

estarão valorizando as capacidades das crianças. Por meio dos autores utilizados para esse 

trabalho, constatamos a eficiência do uso da ludicidade como recurso metodológico e seus 

benefícios para o processo do ensino e da aprendizagem. Através das sugestões de projetos, fica 

claro que ao utilizar a ludicidade como aliado no seu trabalho, o professor estará 

proporcionando aos seus alunos um desenvolvimento significativo. Sendo assim o uso das 

atividades lúdicas, se torna essencial para a prática dentro da sala de aula, tornando o processo 

de ensino-aprendizagem mais prazeroso. 
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