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RESUMO 

Introdução: A sociedade atual é formada de uma enorme diversidade de saberes, culturas, 

condições sociais e financeiras em que todo ser humano independente da condição social tem 

direito ao acesso à educação. O papel da escola é acolher todos os tipos de alunos na escola 

regular e a assegurar a inclusão das diferenças, em especial dos alunos com necessidades 

especiais. Percebe-se então que uma das possíveis formas de ativar essa inclusão é utilizar em 

sala de aula metodologias lúdicas que favoreçam uma aprendizagem significativa tanto para 

alunos regulares, como aqueles com necessidades especiais valorizando o saber individual e 

realizando intervenções que auxiliem na melhoria do aprendizado de forma prazerosa. 

Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo apresentar estratégias de ensino na Educação 

Infantil utilizando recursos lúdicos que promovam a aprendizagem das crianças com espectro 

autista facilitando seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, social e psicológico e 

aumentando sua autonomia para agir na sociedade em que vive. Metodologia:  As 

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

e discussão: Visando atingir o objetivo geral proposto montamos duas sugestões de projetos de 

aula a partir das propostas da pedagogia de projetos. O projeto 1 “Utilizando recursos lúdicos 

para ensinar prenome” foi direcionado para alunos de 4 anos da Educação Infantil e teve como 

objetivo trabalhar formas de intervenção pedagógicas lúdicas que auxiliem na fala, leitura e 
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escrita de crianças de 4 anos na Educação Infantil. Já o projeto 2 “Os números naturais de 1 a 

10”, foi montado para alunos de 5 anos da Educação Infantil com o objetivo de trabalhar 

diferentes possibilidades de utilização de jogos educativos informatizados e concretos no uso 

da aprendizagem matemática, visando melhorar a compreensão do aluno, raciocínio lógico e 

conhecimento dos números de 1 a 10. Conclusão: A Educação Infantil é o alicerce da educação 

e para isso deve ser trabalhada de forma lúdica, atrativa, significativa e que favoreça o 

aprendizado das primeiras habilidades fundamentais no início da alfabetização. Conclui-se que 

o uso de diferentes recursos lúdicos como jogos online, músicas, contação de histórias, uso do 

alfabeto, prenome, bingo, pintura, listas, brincadeiras e aplicativos como o GraphoGame Brasil 

muito podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades e competências de crianças na 

Educação Infantil e ainda promover a inclusão e o aprendizado dos alunos autistas. 
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