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RESUMO 

Introdução: A Educação Infantil deve utilizar recursos lúdicos para promover a aprendizagem, 

pois por meio do lúdico, supõe-se que o aluno poderá desenvolver o raciocínio lógico, fazendo 

com que ele pense com mais agilidade melhorando seu poder de concentração e sua 

criatividade, abstração, organização de começo, meio e fim.  Nesse sentido, a inclusão do lúdico 

pode contribuir com os professores na promoção de uma educação que busque o resgate dos 

valores humanos, da socialidade, criatividade, inventividade e empreendedorismo de forma a 

propiciar a criança espaços e tempos para construir uma aprendizagem significativa. Objetivo: 

O objetivo geral deste artigo foi sugerir projetos de aula para a Educação Infantil que envolvam 

recursos metodológicos lúdicos para uma aprendizagem mais significativa e prazerosa. 

Metodologia: As metodologias utilizadas no artigo foram a pesquisa bibliográfica e a 

pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Nossas sugestões de projetos de aula foram 

montadas para alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil. No projeto 1 “Conhecendo a história 

“Chapeuzinho vermelho” ”, o objetivo foi preparar a criança para a aprendizagem da leitura e 

escrita, de maneira lúdica e criativa, estimulando a criatividade e imaginação desenvolvendo a 

expressão oral e corporal despertando o prazer em ouvir histórias. No projeto 2 “Cores e 

formas”, tivemos como objetivo identificar e nomear cores e formas através de atividades 

lúdicas. Trabalhar com as cores e formas de modo que as crianças possam identificá-las e 

nomeá-las, ampliando assim seu vocabulário e seu conhecimento dos objetos e ambientes que 
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as cercam. Conclusão: A ludicidade propicia que a criança se expresse com maior facilidade, 

passando a ouvir, respeitando e concordando ou não, dando opiniões, exercendo seu ponto de 

vista, aprendendo regras. Jogos e brincadeiras proporcionam que a criança crie, recrie, invente, 

use sua imaginação, tornando a vida em seu entorno mais feliz e o espaço escolar mais atrativo, 

criativo e propício ao desenvolvimento das habilidades e competências necessárias as faixas 

etárias da Educação Infantil. 
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