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RESUMO 

Introdução: As metodologias lúdicas envolvem brincadeiras e jogos e são fundamentais para 

o processo ensino aprendizagem na fase da Educação Infantil, pois fazem parte da vida 

cotidiana da criança e possibilitam que ela construa e adquira conhecimentos por meio de 

atividades criativas e prazerosas. O lúdico auxilia e instiga a formação da criança, 

proporcionando diferentes tipos de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico, sendo 

um aliando na aprendizagem na Educação Infantil. A prática de atividades lúdicas envolve 

participação ampla, criativa e planejada, promovendo a interação, a relação social e 

proporcionando espaços e tempos para entendimento, compromisso, transformação e 

modificação de atitudes e comportamentos das crianças. Objetivo: O objetivo geral deste artigo 

foi sugerir projetos de aula para apontar o valor da inserção do lúdico na Educação Infantil de 

4 e 5 anos de idade, como metodologia facilitadora do ensino e aprendizagem. Metodologia:  

As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. 

Resultados e Discussão: As leituras teóricas sobre a temática ludicidade e as propostas da 

pedagogia de projetos propiciaram os fundamentos para a montagem de duas sugestões de 

projetos de aula.  “Valores: As boas atitudes dentro e fora da escola”, foi o primeiro projeto 

sugerido. Voltado para alunos de 4 anos da Educação Infantil, teve como objetivo proporcionar 

ao aluno condições para que ele construa e desenvolva noções de boas maneiras, respeito ao 

próximo, cortesia, ressaltando a importância de vivenciar atitudes de valores éticos no 
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cotidiano. “As lendas do folclore brasileiro”, foi o título do segundo projeto, a ser desenvolvido 

com crianças de 5 anos da Educação Infantil. O objetivo deste projeto de aula foi apresentar as 

lendas do folclore brasileiro as crianças por meio de recursos lúdicos. Conclusão: As 

brincadeiras são ferramentas lúdicas que constituem caminhos de prazer no aprender, 

desenvolvem a autonomia e trabalham a socialização. As brincadeiras antecedem e abrem 

caminhos para novos conhecimentos e a construção de uma aprendizagem significativa que 

permite a criança, espaços e tempos para desenvolver as habilidades e competências necessárias 

a cada fase da Educação Infantil.   
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