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RESUMO  

Introdução: O lúdico contribui com a aprendizagem de forma significativa na vida da criança. 

As crianças se desenvolvem e ampliam a capacidade de organizar criativamente o pensamento 

através dos jogos e das brincadeiras. Os jogos e brincadeiras promovem divertimento, 

distrações e passatempos; mas também são uma oportunidade pedagógica criativa que permite 

que os alunos construam seu conhecimento e adquiram novas habilidades ao brincar e jogar. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi identificar os benefícios do lúdico na aprendizagem 

através de projetos na Educação Infantil. Metodologia: Na metodologia utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Criamos duas sugestões de 

projetos de aula voltados para crianças de 4 e 5 anos da Educação Infantil. No projeto 1 

“Aprendendo cores de forma divertida”, o objetivo foi desenvolver atividades que permitam as 

crianças reconhecer as cores e identificá-las em atividades. No projeto 2 “Descobrindo um 

mundo de contos”, objetivou-se estimular a imaginação e a reflexão pelas histórias, assim como 

a oportunidade de recontar de forma oral e escrita uma história. Conclusão: Toda criança tem 

seu próprio ritmo de desenvolvimento e faz conquistas em diferentes ocasiões. Um brinquedo 

ou jogo, do mais simples ao mais complexo, pode desenvolver as capacidades de descobrir, 

associar e realizar outros desafios da aprendizagem. A criança adquire, através da interação 

com os jogos e brincadeiras capacidades de socialização, psicomotoras, cognitivas, afetivas e 

de aprendizado de regras. Aprender com metodologias lúdicas permite que a criança desenvolva 
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as habilidades e competências de cada fase da Educação Infantil e construa uma aprendizagem 

significativa que levará para toda a vida.  
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