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RESUMO  

Introdução: O lúdico na educação infantil é uma prática educacional relativa aos jogos e as 

brincadeiras que possibilitam uma aprendizagem prazerosa quando bem planejadas e criativas. 

O lúdico pode contribuir com o processo ensino aprendizagem e ainda ajuda a criança socializar 

e gostar da escola. Objetivo: Esse artigo teve como objetivo identificar as competências e as 

habilidades nos jogos e nas brincadeiras na Educação Infantil através de sugestões de projetos 

de aula que aproximem a escola, o aluno e a aprendizagem. Metodologia: Na metodologia 

utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Sugerimos dois projetos de aula. Projeto 1 ”Brinquedos de ontem para brincar hoje”, para 

alunos de 4 anos da Educação Infantil, com o objetivo de conhecer os diversos brinquedos de 

antigamente e aprender a brincar com eles, estimulando a psicomotricidade e a interação entre 

as crianças. Projeto 2 “Conhecendo os animais domésticos e os animais selvagens”, para alunos 

de 5 anos da Educação Infantil, com o objetivo de incentivar os alunos a conhecerem sobre os 

ambientes em que os animais vivem e desenvolver a cultura da preservação ambiental. 

Conclusão:  A brincadeira desencadeia a construção e reconstrução dos conhecimentos, deste 

modo, contribuindo no processo de ensino aprendizagem e em uma aprendizagem significativa. 

O lúdico também é uma forma prática, criativa e prazerosa do professor fixar qualquer 

conhecimento com a criança.  Concluímos que jogos e brincadeiras podem ser utilizados como 

ferramenta de auxílio para proporcionar um aprendizado mais prazeroso as crianças.  
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