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RESUMO  

Introdução: As brincadeiras e jogos fazem parte da criança, dessa maneira o lúdico é um aliado 

no trabalho do docente e cabe a escola valorizar as atividades lúdicas na Educação Infantil. As 

metodologias lúdicas promovem, na Educação Infantil, conhecimentos do mundo ao seu redor, 

oralidade, pensamento e sentido pois as crianças, ao brinca, se aproximam do mundo a sua volta 

e compreendem como ele funciona. Por meio dos jogos e brincadeira as crianças se expressam 

emocionalmente, explorar novos ambientes, aprende regras, externa seus medos e fantasias. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi analisar como o professor trabalha o lúdico na Educação 

Infantil de 04 e 05 anos e sugerir projetos de aula que utilizem o lúdico como recurso 

metodológico. Metodologia: Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de 

projetos. Resultados e discussão: Montamos dois projetos de aula para serem aplicados com 

alunos de 04 e 05 anos da Educação Infantil. No projeto 1 “Cantando e aprendendo”, o objetivo 

foi localizar e ler palavras a partir da letra de uma canção infantil. No projeto 2 “Combatendo 

o bullying com atitudes de respeito e amizade”, o objetivo foi trabalhar o respeito as diferenças 

e a amizade entre os alunos. Conclusão: Ao entrar para a escola na Educação Infantil a criança 

já possui inúmeros conhecimentos e uma rotina de brincadeiras e jogos que devem ser 

aproveitados pelo professor para construir uma aprendizagem significativa. Utilizar 

metodologias lúdicas permite que o aluno melhore sua interação com os colegas, aprenda regras 
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e desenvolva as partes cognitivas, afetivas, psicomotoras e lógicas. As metodologias utilizadas 

foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Cabe ao professor trabalhar as 

atividades lúdicas de uma forma pedagógica, com metas e objetivos que atendam às 

necessidades de cada conteúdo, reforçando a aprendizagem e construindo espaços e tempos 

para que as crianças desenvolvam as habilidades e competências de cada fase da Educação 

Infantil.    
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