
  

 
ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                                           ISSN: 2448-3133 
 

5° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2021 

 

DE RODA EM RODA, ENTRE PULOS E PULOS: CONSTRUINDO O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL BRINCANDO 

 

Sara Eduarda Rodrigues da Cunha1 

Me. Neusa Rosa Naves (orientadora)  

 

RESUMO  

Introdução: Este artigo apresenta reflexões a respeito da relação entre metodologias lúdicas e 

aprendizagem ativa da criança na Educação Infantil. Utilizar recursos lúdicos no ensino 

possibilita uma otimização da capacidade de criar, desenvolvida através da viabilização de 

vivências diversificadas, além de atender a múltiplas necessidades da criança, não somente 

básicas como também a imprescindibilidade de afeto. Por meio de brincadeiras a criança 

potencializa sua capacidade imaginativa. Através da imaginação o indivíduo mobiliza suas 

habilidades cognoscitivas de resolução de problemas, promove a socialização e a internalização 

de conceitos. Objetivo: O objetivo geral foi evidenciar as vantagens da utilização do lúdico no 

ensino e aprendizagem de crianças de 4 e 5 anos e apresentar sugestões de projetos de aula com 

as metodologias lúdicas para essa faixa etária. Metodologia: Para sustentar este artigo foram 

selecionados os métodos da pesquisa bibliográfica e pedagogia de projetos. Resultados e 

discussão: Para atingir o objetivo geral do artigo construímos duas sugestões de projetos de 

aula sustentando-se nas leituras teóricas e nas propostas da pedagogia de projetos. Ambos os 

projetos foram elaborados para execução com crianças de 4 e 5 anos da Educação Infantil e 

buscaram incorporar o lúdico nas etapas de desenvolvimento. O projeto 1 “Brincando com as 

formas geométricas”, teve como objetivo demonstrar como as formas geométricas, ou 

geometria estão presentes em sua realidade e cotidiano para que o aluno seja capaz de identificar 
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e distinguir as quatro formas principais construindo noções matemáticas e relacionando-as à 

sua realidade em sociedade, trabalhando as diferentes linguagens como a corporal, musical e 

plástica instruindo sobre noção de espaço. O projeto 2 “Descobrindo das estações”, objetivou 

trabalhar aspectos psicomotores através da arte e da ludicidade e desenvolver habilidade de 

percepção da passagem de tempo capacitando para compreensão e diferenciação das estações 

do ano, além de florescer a capacidade de imaginação, criatividade e movimentação corporal 

por meio de músicas e danças, com o intuito de construir a competência de relacionar os 

conhecimentos adquiridos à sua vivência. Conclusão: As metodologias lúdicas na Educação 

Infantil têm inegáveis vantagens pedagógicas, mas é preciso um planejamento que possibilite a 

criança se autodesenvolver com espontaneidade e, para isso, jogos e brincadeiras são benéficos 

cooperadores que possibilitam o desenvolvimento das habilidades e competências dessa etapa 

educacional.  
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