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ENTENDENDO O PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

“LÚDICA AÇÃO – BRINCAR PARA APRENDER” 
 

Ms. Nádja Diógenes Maia NJ1 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Em meio a todos os desafios que a sociedade pós moderna vem 

enfrentando, um dos maiores tem sido repensar e refazer o ato educacional de 

forma remota enquanto método de garantir a continuidade do processo ensino-

aprendizado em meio ao isolamento social que se fez necessário adotar como uma 

forma de segurança mínima e evitar o contágio  durante a pandemia de Covid-19 

que assolou o mundo de 2019 até o presente momento, em 2021. 

Perante o exposto, há de se imaginar que tais desafios se materializam 

não apenas no ato de ensinar, como também no processo de pesquisar e de realizar 

práticas de extensão universitárias. 

Pensando nisso, vimos por meio deste projeto repensar formas de efetivar 

a continuidade das extensões universitárias no curso de pedagogia durante o 

período de aulas remotas acreditamos que, apesar dos intempéries, dificuldades e 

desafios oriundos destes tempos,  ainda é possível realizar ações que colaborem 

direta e indiretamente com a comunidade no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) e, destarte, se configurem como forma de devolutiva social à 

oportunidade que os universitários têm de adquirir e aprimorar suas habilidades e 

conhecimentos profissionais, principalmente por se tratar de futuros pedagogos e ser 

de conhecimento global que a educação jamais pode ocorrer de forma desvinculada 

da realidade social a qual pertence. 

                                            
1
 Mestre em Educação e Ensino pelo Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino (MAIE) 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pedagoga pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE/FAFIDAM); Assistente Social (UNOPAR); Especialista em Educação Inclusiva (FAS), Saúde 
Pública da Família e do Idoso (PLUS), Audiodescrição (UECE) e Gestão e Coordenação Escolar 
(PLUS); Professora temporária do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE/FAFIDAM); Coordenadora do Núcleo de Extensão (NEX), Professora do curso de Pedagogia 
e membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ); 
Professora efetiva da Educação Básica na rede municipal de Iracema-CE. E-mail: 
nadja.maia@frjaltosanto.edu.br 
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Os recursos de divulgação midiática on-line por meio de redes sociais, 

sites e web páginas, podem se configurar nesse contexto como aliadas nesse 

processo de ampla divulgação dos resultados do projeto de extensão, e, por isso, 

acreditamos que conseguiremos cumprir com a proposta de fortalecer o vínculo e 

garantir a interação entre sociedade e universidade, articulando ensino, pesquisa e 

extensão e servindo como base para guiar a ação escolar de professores da 

educação básica quanto a utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras educativos 

criativos, foco deste projeto, conforme explicitamos mais detalhadamente nos 

objetivos que se seguem. 

 

1.1 Objetivos 

Geral: 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 

 

Específicos: 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Muito tem-se falado no rol de debates educacionais quanto a adaptação 

das ações pedagógicas para a inserção da ludicidade como base para os 

pressupostos metodológicos e de interligação teórico-prática. Ao mesmo quando 

questionamos esses mesmos sujeitos sobre o que eles entendem por ludicidade as 

respostas quase sempre costumam ser vagas, desordenadas ou pouco condizente 

com o que realmente é Ludicidade.  

 

Ludicidade é um termo que tem origem na palavra latina “ludus”, que 
significa jogo ou brincar. Na educação, usamos o conceito do lúdico para 
nos referir a jogos, brincadeiras e qualquer exercício que trabalhe a 
imaginação e a fantasia. A ludicidade é um instrumento potente para o 
processo de ensino-aprendizagem em qualquer nível de formação 
(EDITORA OPET, 2021, p. 01). 

 

Na maioria das vezes, essa falta de conhecimento sobre o que é 

Ludicidade por parte dos professores, deve-se a um déficit na formação inicial de 

muitos docentes que, por terem se graduado há muito tempo não tiveram a 

oportunidade de vivenciar a cultura da liberdade de expressão, da construção do 

conhecimento pelo diálogo mútuo entre professorado, alunado e comunidade 

escolar, do respeito à diversidade e da construção coletiva. 

Como a Ludicidade necessita de todas essas condições para conseguir 

brotar no seio da escola, as formações continuadas, a ampliação de pesquisas e 

extensões e o incentivo a produções acadêmicas tentam disseminar a relevância de 

tratar sobre a temática no contexto educacional em todos os seus níveis, 

modalidades e etapas – e é aqui que reside a maestria deste Projeto de Extensão 

em buscar fortalecer o elo entre os debates e inovações adquiridos na universidade 

e a realidade em salas de aulas nas escolas da comunidade no entorno da FRJ. 

Uma vez que a construção do processo ensino-aprendizado se revela 

imbuído de ludicidade, temos por pressuposto que o compartilhamento de saberes, 

a comunicação e o exercício dos atos pedagógicos mostram-se muito mais 

significativos, reais e capazes de perdurar por muito mais tempo do que os métodos 

tradicionais. É notório quando percebemos a fala de Silva (2019, p. 02): 

 

Aprender de forma prazerosa proporciona à criança a possibilidade de 
construir a sua imaginação e, progressivamente, aprender a distinguir o real 
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do imaginário. Os benefícios da ludicidade não estão restritos apenas ao 
ambiente escolar. Mas, são capazes de influenciar o sujeito ao longo da 
vida adulta. Abaixo listamos como a ludicidade pode contribuir com o 
desenvolvimento da criança: 
● Desenvolvimento cognitivo, motor e da psicomotricidade da criança; 
● Estimula a criatividade, fantasia e imaginação; 
● Exploração de habilidades; 
● Favorece a sociabilização; 
● Contribui com o desenvolvimento de competências interativa; 
● A criança se torna mais espontânea – Aprende regras, limites e 

potencialidades, entre outros. (SILVA, 2019, p. 02). 

 

Percebemos, assim, os múltiplos benefícios que um processo-ensino 

aprendizado compenetrado de práticas lúdicas são capazes de proporcionar no 

alunado, além disso, ressaltamos o fortalecimento do elo professor-aluno, a fluidez, 

espontaneidade e maior interesse dos estudantes no próprio processo de 

aprendizagem e o aumento da autoestima docente por ver seu trabalho dando 

frutos.  

Em outras palavras, independente da série, do curso, da etapa ou 

modalidade que o processo ensino-aprendizado aconteça, é preciso que o 

planejamento docente tenha em mente variadas ferramentas que revelem 

criatividade em metodologias capaz de encantar, envolver e tornar as aulas fluidas e 

significativas não apenas para o momento pontual da sala de aula, mas 

principalmente para que estes saberes possam se prolongar ao longo da vida do 

sujeitos envolvidos na construção da educação. 

Pensando nisso os universitários incumbir-se-ão de ir a campo para 

observar, analisar, registrar, propor novas atuações, construir junto da comunidade 

escolar planos que dialoguem com a realidade do aluno, da escola, da comunidade 

local e que possam levar até eles saberes acadêmicos, mas que, ao mesmo tempo, 

os próprios universitários enriqueçam suas experiências para que consigam formar 

uma identidade docente mais coesa com a sociedade que queremos formar. 

 

3 METODOLOGIA 

Na busca por cumprir com os objetivos previstos, este projeto de Prática de 

Extensão Universitária tem como forma de se efetivar a disponibilização e 

divulgação de relatórios e vídeos elaborados pelos universitários a partir das 

vivências em campo, configurando uma forma de devolutiva à sociedade das 

habilidades e dos conhecimentos adquiridos pelos universitários ao longo do 

semestre. 
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Desse modo, os universitários serão organizados em equipes e cada uma 

irá se responsabilizar em pesquisar jogos, brinquedos e brincadeiras educativos que 

auxiliam os vários aspectos do desenvolvimento da criança de modo que cada grupo 

focará em uma faixas etária/série (de 1 ano a 3 anos; 4 anos; 5 anos; 1º ano; 2º ano; 

3º ano; 4º ano e 5º ano). 

Após realizarem essa pesquisa teórica, utilizarão a brinquedoteca da FRJ 

para realizar a inter-relação entre teoria e prática gravando vídeos de no máximo 10 

minutos para cada equipe apresentando o modo de utilizar, confeccionar (quando 

possível) e adaptar os jogos, brinquedos e brincadeiras adequados para tal faixa 

etária e o que eles são capazes de desenvolver nessas crianças. 

Tanto os dados teóricos, como a metodologia, adaptações, utilizações, 

confecções e critérios de seleção de brinquedos, jogos e brincadeiras apresentados 

nos vídeos, deverão constar no relatório que cada equipe submeterá ao Núcleo de 

Extensão (NEX) para que este possa posteriormente transformá-lo em um e-book 

que deverá ser divulgado junto com os vídeos não apenas no site, no blog e nas 

redes sociais da FRJ, como também no Youtube. 

 

3.1 Avaliação e resultados 

 

A avaliação das ações dos universitários na execução deste projeto de 

extensão se dará por meio da elaboração de relatórios em equipes que, 

posteriormente, serão transformados pelo Núcleo de Extensão (NEX) em um e-book 

e divulgado pela FRJ em suas páginas digitais e redes sociais. 

Além dos relatórios, os universitários também deverão, ao fim do projeto, 

elaborar um vídeo por equipe relatando brevemente suas vivências ao longo da 

execução do projeto de modo que esses vídeos sejam divulgados não apenas no 

site, no blog e nas redes sociais da FRJ, como também no Youtube. 

Com essa ampla divulgação dos resultados do projeto de extensão, tanto 

com o e-book quanto com os vídeos, acreditamos conseguir cumprir com a proposta 

de fortalecer o vínculo e garantir a interação entre sociedade e universidade, 

articulando ensino, pesquisa e extensão e servindo como base para guiar a ação 

escolar de professores da educação básica quanto a utilização de jogos, brinquedos 

e brincadeiras educativos criativos.  
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3.2 Cronograma 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PRAZOS 

17/1
0 

22/1
0 

23/10
-

17/11 

22/1
1 

20/1
1 

15/1
2 

1 – Elaborar o Projeto de Extensão X      

2 – Apresentar proposta aos universitários  X     

3 – Realizar pesquisas bibliográficas   X    

4 – Elaborar vídeos na brinquedoteca da 
FRJ 

  X    

5 – Redigir relatórios de cada equipe   X    

6 – Enviar os relatórios e os vídeos    X   

7 – Apresentar os relatórios e vídeos     X  

8 – Transformar relatórios em e-book      X 

9 – Divulgar e-book e vídeos nas páginas 
oficiais da FRJ 

     X 
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

 

Antonia Karina Pereira Silva2 
Clarisse Matias Diógenes3 
Luciana Freitas Campelo4 

Mádja Diógenes Maia5  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto de Extensão Universitária “Lúdica Ação – Brincar para 

Aprender” foi de suma importância para a nossa formação enquanto pedagogos, 

visto que através deste trabalho nos possibilitou aprender ainda mais sobre a 

ludicidade, assim como nos permitiu ter um olhar mais sensível para este tema, uma 

vez que podemos ter uma percepção mais ampla e poder perceber o quão é 

importante a utilização de jogos em salas de aula, que por meio desta metodologia o 

educando possui uma maior facilidade para aprender. O pedagogo, sem dúvidas 

deve estar em pleno conhecimento da relevância desta disciplina, o que lhe permite 

ensinar com maior autonomia, trazendo-a para sala de aula, com a execução de 

jogos e brincadeiras que venham a desenvolver diversas habilidades em seus 

discentes.  

De acordo com Cardoso (2008, p.49), que vêm defendendo o lúdico na 

formação dos professores, “ é necessário que o professor de educação infantil insira 

o brincar em um projeto, que defenda um ambiente contextualizado, mas, que tenha 

objetivo e consciência da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e 

à aprendizagem infantil”. 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de três etapas: realizamos 

uma pesquisa por meio da internet para que dessa forma pudéssemos escolher e 

                                            
2
 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  

3
 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).   

4
 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  

5
 Professora orientadora da turma, Mestre em Educação e Ensino pelo Mestrado Acadêmico 

Intercampi em Educação e Ensino (MAIE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pedagoga 
(UVA); Assistente Social (UNOPAR); Especialista em Educação Inclusiva (FAS), Saúde Pública da 
Família e do Idoso (PLUS) e Gestão e Coordenação Escolar (PLUS); Coordenadora do Curso de 
Pedagogia FRJ, Professora do curso de Pedagogia e membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ); Professora efetiva da Educação Básica na rede municipal 
de Iracema-CE.  
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confeccionar um jogo educativo de acordo com a faixa etária que nos foi solicitada; a 

seguir realizamos a gravação de um vídeo explicativo do jogo e por fim realizamos a 

execução deste relatório.  

 

1.1 Objetivos 

GERAL: 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

  

O lúdico é uma metodologia que vem tendo grande destaque em meio a 

educação, chama muito a atenção de estudiosos e educadores, principalmente 

quando os mesmos atuam como professores das séries iniciais do ensino 

fundamental.  Tendo em vista que o brincar já faz parte do cotidiano das crianças, 

pode-se afirmar que é através do lúdico que ela se desenvolve completamente, 
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cresce em quanto ser social, também aprende a respeitar, criar e seguir regras de 

convívio social. Os diversos jogos não são apenas uma maneira de entreter as 

crianças, mas meios que enriquece o desenvolvimento intelectual do educando.  

A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da 
criança, sendo por isso, indispensável à prática educativa. E, pelo fato de o 
jogo ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças que em 
todo lugar onde se consegue transformar em jogo a iniciação a leitura, ao 
cálculo ou à ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por essas 
ocupações, geralmente tidas como maçante (AGUIAR, 1998, p.37). 

 

É através da ludicidade que ocorre um progresso da assimilação a todo 

conteúdo que lhe é passado.  Quando a criança brinca, se distancia da realidade e 

embarca no imaginário. Cada jogo acontece num determinado tempo e espaço, o 

jogo sempre incluí interação lúdica, aprendizagem e a curiosidade do jogador.  

 

O jogo vincula-se ao sonho, à imaginação, ao pensamento e ao símbolo. É 
uma proposta para a educação de crianças (e educadores de crianças) com 
base no jogo e nas linguagens artísticas. O homem como ser simbólico que 
se constrói coletivamente e cuja capacidade de pensar está ligada à 
capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade é fundamental para 
propor uma nova “pedagogia da criança (KISHIMOTO, 1993, p.21). 

 

Existem inúmeros jogos educativos que   auxiliam e estimulam 

aprendizagem dos educandos, tais como jogos de memória, jogos de tabuleiro, 

jogos trabalhando a língua portuguesa, a matemática, além de todos os 

componentes curriculares existentes. Todos esses jogos educativos desenvolveram 

novas habilidades que fará com que as crianças aprendam a relação do mundo 

imaginário e o mundo real. É brincando que as crianças criam condições separarem 

esses mundos e de adquirirem o domínio sobre eles. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  

 

Apresentamos o jogo no qual confeccionamos através de um vídeo, onde 

podemos expressar de forma clara e objetiva como o jogo deve ser executado e a 

sua importância quando é inserido na metodologia de ensino. O jogo que foi 

escolhido tem como nome “Jogo da ASMD”, podendo ser trabalhado a partir do 

3°ano do ensino fundamental, o mesmo tem como objetivo trabalhar as quatros 

operações básicas, além de estimular outras habilidades como o raciocino lógico, a 

competitividade, o respeito entre os participantes, dentre outras. Vale ressaltar que 
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esta atividade pode ser adaptada para a realidade de cada turma, cabe ao professor 

trabalhar as operações que julgar necessárias para a determinada faixa etária que o 

mesmo ensina.  

Os materiais utilizados para a confecção deste jogo foram: uma tábua, 

podendo ser também qualquer pedaço de madeira ou até mesmo outra superfície 

mais resistente), E.V.A, cola instantânea, garrafa pet e três dados pequenos.  É 

importante destacar que além desses materiais citados poderão ser utilizados 

outros, de acordo com a realidade de cada docente. Além da proposta no qual o 

jogo oferece, o mesmo pode ser adaptado para outros componentes como a língua 

portuguesa. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão consiste em uma análise crítica do projeto de extensão em 

termos de contribuição para a formação profissional do universitário e também para 

a comunidade ao ter acesso ao e-book posteriormente. A pesquisa foi realizada em 

sites e no YouTube, para que pudesse encontrar um jogo para tornar as aulas mais 

atrativas, chamando a atenção dos alunos para a resolução das operações 

matemáticas. 

O presente jogo escolhido e confeccionado envolve as quatro operações 

matemáticas que foi desenvolvido para auxiliar os professores em sala de aula, 

podendo ser adaptado de acordo com a série, onde pode ser trabalhado do 1° ao 5° 

ano, do ensino fundamental I, na busca de ajudar os educandos a desenvolver 

melhor suas habilidades de raciocinar e de se relacionar com os demais colegas. 

Pois, é de fundamental importância que as crianças aprendam brincando, através de 

jogos que desenvolvam além do imaginário, o lado afetivo, o cognitivo, a 

coordenação motora e o raciocínio lógico por meio do lúdico. 

Além do mais, o pedagogo como profissional precisa estar sempre se 

reinventando, buscando aprimorar sua didática, desenvolvendo meios de 

aprendizagens que sejam produtivos e eficazes na construção do saber dos alunos. 

Isto é, com o auxílio do jogo de matemática, o professor consegue fazer com que as 

crianças se envolvam jogando de forma que possam usar as quatro operações para 

chegar ao resultado indicado pela regra do jogo, seguindo da primeira casa até a 

última, para que consiga vencer.   
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Portanto, foi de grande importância a realização deste trabalho tanto para 

nós enquanto graduandos como para os profissionais que já atuam na área, 

possibilitando conhecer cada vez mais como são desenvolvidas as atividades no 

processo educativo do meio escolar, através do lúdico por meio de brincadeiras, 

músicas e danças. Com isto, fazer florescer a criatividade como professor, 

produzindo conteúdos significativos para o bom desempenho dos alunos e assim, 

obter resultados positivos.   
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

 

Bárbara Naiany Freitas Moura6  
Sabrina Freitas Moura7 
Mádja Diógenes Maia8  

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O projeto de extensão universitária Lúdica Ação – Brincar para Aprender 

é de suma importância para a formação do pedagogo e para a comunidade, pois, 

permite aos graduandos a possibilidade de colocar em prática o conhecimento 

aprendido durante a graduação, possibilitando a formação do profissional cidadão e 

se credencia cada vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de 

produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais 

existentes, como prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas atividades 

de ensino.  

Maluf (2004) diz que: 

 

(...) a formação de um profissional nesta área precisa ser melhor embasada, 
com conhecimentos que vivenciem experiências lúdicas, que atuem como 
estímulos para aplicar seus poderes de habilidades, que desabrochem 
naturalmente em uma variedade de maneiras de explorar a si próprio e o 
ambiente em que se encontram. Assim, à medida que vivenciam novas 
experiências, desenvolvem suas fantasias, e o prazer se expande em 
alegrias. Com certeza, seu cotidiano pedagógico será mais rico, pois irão 
fluir novos projetos e novas criações. 

 
 

Segundo a autora, é certo que as atividades lúdicas precisam ocupar um 

lugar especial na educação. O professor é figura essencial para que isso aconteça, 

criando espaços, oferecendo materiais adequados e participando de momentos 
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lúdicos. Agindo desta maneira, o professor estará possibilitando às crianças uma 

forma de assimilar a cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, prazerosa e 

participativa. 

Os jogos e brincadeiras proporcionam as crianças, aprender de forma 

prazerosa interagindo umas com as outras desenvolvendo suas habilidades, 

ampliando seu intelecto de maneira espontânea (sem ter a obrigação de aprender). 

Através dos jogos a criança passa a entender e estabelecer regras por si mesmas 

ou pelo grupo, isso possibilita a criança a resolver possíveis conflitos gerados no 

momento do jogo. Permitem que as crianças desenvolvam a imaginação de modo 

que elas possam sonhar sentir, decidir, se aventurar e agir, recriando o tempo e o 

espaço da brincadeira, colocando toda sua imaginação em ação. 

 

A criança, através das brincadeiras, assimila valores, assume 
comportamentos, desenvolve diversas áreas do conhecimento, exercitasse 
fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio com outras 
crianças aprende a dar e receber ordens, e esperar a sua vez de brincar, a 
emprestar e tomar emprestado, a compartilhar momentos bons e ruins, em 
fim, seu raciocínio é desenvolvido de forma prazerosa (MALUF, 2003, 94). 
 

Desse modo, os jogos e brincadeiras ajudam as crianças a 

desenvolverem suas habilidades, compreendendo melhor o mundo em que vivem, 

uma vez que há regras a serem seguidas na sociedade em que vivemos e é mais 

agradável trabalhar essas regras com as crianças por meio de jogos e brincadeiras, 
assim aprender se torna mais prazeroso para elas, uma forma de proporcionar a 

criança uma aproximação da realidade, propiciando um espaço de aprendizagem, 

onde ela possa expressar suas fantasias, medos, desejos e agressividades. 

Com o jogo é possível desenvolver no ser humano a capacidade de tomar 

decisões, a enfrentar o perigo, tornar-se criativo e emancipado, além de servir para 

preparar as pessoas para novos desafios, dando coragem e habilidades suficientes 

para gerarem confiança em si mesmos. 

 

O jogo é portanto, sob as suas formas essenciais de exercício sensório-
motor e o simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, 
fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em 
função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de 
educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um 
material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as 
realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência 
infantil. ( PIAGET, 1976, 160). 
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O autor Piaget (1976) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança. Sendo assim, O educador exerce uma função 

muito grande, entre o brincar e a criança, ele deverá sempre conversar com elas 

sobre as construções que realizam através do jogo e do brincar; deverá ainda saber 

observar o modo de brincar de seus alunos, para extrair informações para as 

atividades a serem realizadas. É percebível a importância do jogo e do brincar na 

construção do pensamento da criança com relação à escola, através deles é 

possível perceber como a criança está se socializando, e como está sendo 

introduzida no mundo social. 

Além disso, o brincar na escola proporciona ao professor a oportunidade 

não só de desenvolver atividades de aprendizagem, mas também de conhecer e 

aprender sobre as necessidades dos alunos, brincando a criança explora seus 

próprios limites e potenciais. 

 

(...) Quando chegarem à escola primária, se exigirá das crianças 
desempenho intelectual, principalmente quanto à leitura, à escrita e os 
cálculos. Para corresponder a essa exigência, no entanto, terão que ter 
atingido um nível de desenvolvimento social e cognitivo suficiente para 
interagir com a linguagem escrita e falada, o que depende de noções que 
provem de complexas construções internas de cada criança, nas suas 
relações com os objetos e com as outras pessoas. (FREIRE, 1997, p. 73). 

 

Portanto, nota-se a importância do professor incluir as atividades 

corporais em sua prática pedagógica. Porém, o brincar a ser realizado dentro da 

escola deve ser incluído num projeto pedagógico, relacionado com os objetivos 

educacionais, como qualquer outra atividade. 

Faremos aqui uma contextualização dos eixos que norteiam esta 

pesquisa com o objetivo de refletir com a contribuição da ludicidade para o 

desenvolvimento humano.  

 

1.1 Objetivos 

GERAL: 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 
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ESPECÍFICOS: 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

 

O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva a 

criança a avançar em suas hipóteses, desenvolvendo assim o processo de ensino 

aprendizagem, se alfabetizando de forma divertida e dinâmica. As atividades lúdicas 

são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso, desse modo, ao 

utilizar o lúdico em sala, o educador precisa ter a consciência de que o mesmo pode 

dar ou não os resultados esperados, uma vez que a atividade proposta estará 

envolvida com múltiplos fatores, os quais irão variar de acordo com o grupo, 

cabendo ao professor adaptar conforme o grupo com o qual pretende trabalhar. 

Nesse sentido, para que isso ocorra com sucesso é necessário que o 

professor esteja capacitado, e, sobretudo, consciente de que atividades e 

experiências alternativas, como o lúdico, promovem a aprendizagem no aluno. 

Conforme aponta Carneiro (2011), “falta preparo aos profissionais que atuam no 

mercado, mas acima de tudo, falta disponibilidade para mudar”. 

Segundo Moratori (2003, p.14), “ao optar por uma atividade lúdica o 

educador deve ter objetivos bem definidos”. Esta atividade pode ser realizada como 

forma de conhecer o grupo como qual se trabalha ou pode ser utilizada para 
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estimular o desenvolvimento de determinada área ou promover aprendizagens 

específicas (o jogo como instrumento de desafio cognitivo). 

De acordo com seus objetivos, o professor deve: propor regras ao invés 

de impô-las, permitindo que o aluno elabore-as e tome decisões; promover a troca 

de ideias para chegar a um acordo sobre as regras; permitir julgar qual regra deve 

ser aplicada a cada situação; motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e 

confiança; contribuir para o desenvolvimento da autonomia.  

Enfim, o lúdico se trabalhado corretamente poderá proporcionar ao 

professor resultados satisfatórios quanto ao ensino aprendizagem, desde que o 

mesmo esteja preparado e disposto a fazê-lo. 

Durante nossa pesquisa encontramos inúmeros jogos viáveis para a faixa 

etária do 2° ano. Segue abaixo a lista com alguns dos jogos que encontramos 

durante a nossa pesquisa. 

Jogo “mude a palavra” tem como objetivo pedagógico: Realizar a leitura 

das palavras fazendo o uso da via fonológica. 

Jogo “do alfabeto” tem como objetivo pedagógico: Compreender a relação 

grafema-fonema na palavra lida. 

Jogo “seis fora” tendo como objetivo pedagógico: Realiza a leitura das 

palavras fazendo o uso da memoria lexical. 

Jogo “da velha” tendo como objetivo pedagógico: Trabalhar a noção de 

lógica e senso direcional.  

Jogo “do mico” tendo como objetivo pedagógico: Diferenciar figura de 

palavras. 

Jogo “bingo-boliche” tendo como objetivo pedagógico: Reconhecer e 

nomear letras. 

Jogo “ditado vivo” tendo como objetivo pedagógico: Identificar letras e 

formar as palavras estabelecidas. 

Jogo “das rimas” tendo como objetivo pedagógico: Estimular a 

consciência fonológica, por meio da identificação dos sons finais das palavras. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  

 

Para realização do nosso vídeo organizamos um ambiente agradável, 

com o intuito de proporcionar o momento acolhedor e prazeroso utilizamos livros, 
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jogos, brinquedos e tapetes. Iniciamos o vídeo nos apresentando como alunas da 

Faculdade Regional Jaguaribana-FRJ, e logo em seguida, prosseguimos com uma 

contação de história fazendo antes a predição (Livro: iguais mais diferentes). 

Posteriormente, retiramos algumas palavras da história lida para utiliza-las no jogo 

escolhido.  

Entre os jogos pesquisados o que mais nos chamou a atenção e 

escolhemos desenvolver foi o jogo “cabide das rimas” por ser um jogo com 

materiais que geralmente temos em casa é de fácil confecção, que desenvolve a 

consciência fonológica das crianças, comparando as grafias que se repetem nessas 

palavras, outro motivo foi o descritor (D7- Identificar rimas), no qual geralmente 

alguns alunos tem certa dificuldade e o jogo visa facilitar o aprendizado. 

Para confeccionar o jogo utilizamos os seguintes materiais: 

● Cabide 

● Prendedor de roupa 

● Cola 

● Pedaços de e.v.a 

● Pedaços de t.n.t 

● Fio de instalação 

O jogo cabide das rimas tem por objetivo: Reconhecer as palavras 

retiradas do texto lido/apresentado e estimular a consciência fonológica, por meio da 

identificação dos sons finais das palavras. É um jogo criativo e dinâmico que chama 

a atenção dos alunos despertando-nos mesmos o gosto pela aprendizagem 

significativa. 

Esse jogo também pode ser utilizado de outras formas em outras 

disciplinas, na matemática com números, por exemplo, “cabide da adição” podendo 

trabalhar com as operações, no lugar das silabas pode-se colocar as operações 

matemáticas exemplo: (9+5= ou 8-4=), e nos prendedores colocar os números para 

eles identificar o resultado. Essas são sugestões para que as crianças aprendam 

brincando de forma lúdica e prazerosa.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A conclusão consiste em uma análise crítica do projeto de extensão em 

termos de contribuição para a nossa formação profissional e também para a 
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comunidade ao ter acesso ao e-book. Desse modo, através dessa pesquisa pôde-se 

perceber que o lúdico é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, jogar, 

brincar e a utilização dos brinquedos são atividades importantes para o 

desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo e social dos alunos. 

 Esse estudo constatou que o lúdico tem uma função essencial no 

desenvolvimento da criança e que os jogos e brincadeiras tradicionais são atrativos 

para as crianças, ou seja, usar o lúdico como recurso pedagógico e suporte de 

intervenção requer um compromisso maior do professor em relação aos conteúdos 

trabalhados, que precisam ser significativos e fazer sentido para os alunos e para os 

educadores despertando na criança uma aprendizagem significativa quando os 

conteúdos são organizados, planejados e dirigidos.  

 Assim, com base nessas considerações diante do texto exposto e das 

pesquisas alcançadas, pôde-se concluir que os jogos e as brincadeiras e todas as 

atividades lúdicas são uma ferramenta de trabalho muito valorosa para a prática 

pedagógica, pois através dessas atividades que devem ser incluídas e introduzidas 

aos conteúdos de forma prazerosa, diferenciada e bastante ativa e participativa 

entre os próprios alunos, e, dessa forma, eles estarão aprendendo e brincando.  

Em virtude dos fatos mencionados, concluímos nosso trabalho com 

aprofundamento e aprendizagem. Por fim, podemos até o presente momento afirmar 

que esta pesquisa traz contribuições significativas tanto para os estudantes de 

pedagogia, quanto para a comunidade em geral que se interessa pela referida 

temática. 
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

 

Ana Luzia Freire da Silva9 
Edivaneuma Alves Pinheiro10 

Rodolfo Lira de Sousa11 
Mádja Diógenes Maia12  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto de Extensão Universitária “Lúdica Ação – Brincar para 

Aprender” para a formação do pedagogo e para a comunidade e de grande 

importância para a formação do profissional, pois oferece uma vasta oportunidade 

de aquisição do conhecimento, proporcionando a junção de teoria com a prática. 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças, é brincando que elas se comunicam, se identificam e tem autonomia.  O 

fato da criança, desde muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons e 

mais tarde representar determinado papel nas brincadeiras faz com que elas 

desenvolvam capacidades de socialização, por meio da sua imaginação, a 

curiosidade, a atenção, a imitação, a memória. É direito da criança de brincar, na 

educação infantil os professores tem diferentes formas de trabalhar, com os 

materiais, brinquedos, jogos educativos e na organização do espaço adequado para 

cada tipo de brincadeira, com materiais interessantes que chamem a atenção das 

crianças e estimulem a criatividade e imaginação, segundo Leontiev (2006), a 

principal atividade das crianças pequenas, pois é ela que vai impulsionar a criança 

para outro nível de desenvolvimento. 

Segundo Montessori (1965), é uma técnica que facilita o desenvolvimento 

dos alunos. Com a utilização de jogos no ensino de matemática, o professor tem 
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possibilidades de oferecer várias utilizações de jogos no ensino de matemática, o 

professor tem possibilidades de oferecer várias opções para desenvolver as 

capacidades dos educando em cada fase em que se encontram.  

Utilizar jogos de forma coerente com os objetivos a serem alcançados, 

explorando a ludicidade, é uma maneira inteligente e criativa de promover a 

superação de obstáculos no ensino de matemática.   

A presente pesquisa foi bibliográfica utilizamos como recursos o google, 

pinterest, BNCC, onde tivemos dificuldade em encontra alguma coisa voltada para 

5° ano por ser uma série já alfabetizada no entanto achamos a matemática uma 

área muito abrangente onde encontramos um recurso lúdico para trabalhar números, 

quantidades, onde adaptamos para trabalhar  frações, ângulos, grãos.  

Podendo ser trabalhado de forma remota/hibrida não da mesma forma 

como no presencial, mais as crianças podendo pegar nos recursos ela se torna 

lúdica. Diante da pesquisa fomos desenvolver na pratica utilizamos EVA, cola 

quente e instantânea, tesoura, moldes de números em seguida fomos a pratica 

recorta e cola todas as partes formando nosso recurso lúdico.       

 

1.1 Objetivos  

GERAIS 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 

 

ESPECÍFICOS 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 
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pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

 

A ludicidade tem como sinônimo divertimento, diversão e lazer; e como 

antônimas tristezas e desanimo. No âmbito da pedagogia, a ludicidade se dá como a 

forma de desenvolver a criatividade e os conhecimentos por meio de jogos, música e 

dança. Sabemos que toda criança só aprende através do brincar. 

Para Knebel (2014, p.278) a atividade lúdica é a ação expressada por 

meio de brincadeiras e jogos. O ato de brincar pode ser conduzido 

independentemente de tempo, espaço ou de objetos isto proporciona que a criança 

crie, recrie, invente e use sua imaginação, tornando o espaço escola atrativo. 

Na faixa etária de 5° ano a ludicidade não tem muitas opção para chamar 

a atenção dos mesmos, encontramos na matemática um recurso onde as crianças 

podem usar para identificar números, quantidade, fração, grãos e ângulos.  

No entanto está faixa etária são bem difíceis para brincar mais ainda 

conseguimos resgatar essas crianças para a brincadeira quando as juntamos em 

grupos e atividades sociais, chama sua atenção as Artes marciais, teatro e música, 

oficinas, desafios mentais. Nessa fase a criança já está entrando na pré-

adolescência e tem uma percepção do mundo e das pessoas bem diferentes, então 

é a hora de trabalhar mais sua criatividade, raciocínio e trabalho em equipe, essa é 

uma boa hora para elas começar a aprender algum esporte e é importante que os 

pais deem liberdade para que seu filho possa escolher que tipo de atividade lhe atrai 

mais.  

O esporte trabalha todas essa habilidades na criança e ajuda a ter um 

crescimento mais saudável. Vindo a desenvolver a empatia, criatividade, 

coordenação, paciência, imaginação e fantasia. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  
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Ao gravamos o vídeo nós concretizamos uma ideia até então idealizada 

com base no que nós vimos na realidade de varias criança, onde os mesmos 

estavam trabalhando quantidades, números, fração e ângulos. Na ocasião 

desenvolvendo um jogo que denominamos de BRINCANDO DE COMER PIZZA 

COM QUANTIDADES, NUMEROS, FRAÇÂO, ÂNGULOS a mesma vai trabalhar 

todas as temáticas que eles estão trabalhado no momento em matemática, apresar 

de estamos muito tensos na gravação do vídeo deu tudo certo por que conseguimos 

repassar nossa ideia de jogo e brincadeira. 

Usamos como material EVA cola quente, cola instantânea, tesouras, 

molde de números e de pizza, más também pode usar caixa de pizza, papelão e 

tinta guaxe.   

Achamos o jogo muito abrangente, pois podemos adapta-lo para vogais, 

silabas, nomes etc.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

O trabalho desenvolvido nos permitiu uma maior compressão e 

importância da disciplina, podendo assim fazer uma junção da teoria com a prática, 

adquirindo novos conhecimentos através das pesquisas realizadas para obtenção do 

desenvolvimento de todo decorrer do trabalho apresentado, sendo assim foi possível 

conhecer melhor as habilidades que podemos desenvolver através dos jogos e 

brincadeiras na fase da  criança e em sua respectiva idade, fortalecendo nosso 

conhecimento como docente fazendo assim uma contextualização dentro da 

realidade no qual o  aluno está inserido e adaptando a melhor maneira de conduzir a 

prática da ludicidade e dentro da sala de aula, para que assim possa alcançar os 

objetivos desejados no  ensino aprendizagem daquele aluno , para que ele  consiga 

aprender de forma prazerosa e atrativa.  

O projeto de extensão nos trousse uma riquíssima experiência com 

muitas descobertas interessantes, através das pesquisas de cada equipe, onde ao 

final cada uma compartilhou seus jogos e brincadeira nos proporcionando novas 

experiências assim ampliaram nossos conhecimentos como uma excelente 

contribuição para nossa formação acadêmica, bem como nos mostrou ainda mais a 

importância do papel do professor no nossa sociedade. 
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Apesar das dificuldades que encontramos na correria do dia a dia 

podemos concluir com muito sucesso e realização, não a satisfação maior que ver a 

alegria no rosto de alguém que está aprendendo coisas novas e prazerosas, isso é o 

que a ludicidade traz para sala de aula.  Cleoni, Fernanda e Marislei ressalta a 

importância da ludicidade ”ludicidade também é sábio da importância da ludicidade 

para qualquer área de ensino, mas para a educação infantil, torna-se ainda mais 

importante”.  

Na Ludicidade e recreação a matemática, para muitas crianças, é vista 

como um bicho de sete cabeças. Isso porque, muitas vezes, os métodos tradicionais 

de ensino não despertam o interesse necessário daqueles que têm dificuldades com 

a disciplina. 

Parece impossível, mas transformar a matemática de um bicho-de-sete-

cabeças em um desafio gostoso e divertido é uma questão de método a ser 

utilizado. Aprender a contar de um jeito diferente, fracionar, entre outras atividades, 

pode ser o grande diferencial para que o aprendizado da matemática seja 

significativo e ganhe contexto. 

Por exemplo na nossa metodologia da brincadeira da pizza e 

consequentemente na apresentação em vídeo e explicação em sala de aula, 

fizemos o avesso das tradicionais metodologias diretas de ensino da matemática. 

Sem que eles percebam, os conceitos de numerador e denominador estão ali, 

rondando as atividades cotidianas. É com situações como essas, concretas e 

lúdicas, que professores do Ensino Fundamental inserem os conceitos de fração em 

sala de aula. Afinal, as brincadeiras trazem muito mais informação que a definição 

padronizada de fração (número que exprime uma ou mais partes iguais em que foi 

dividida, no caso nessa explicação, cito a fração, como o método que utilizei, entre 

os outros apresentados pelos colegas). 

Portanto, ensinar a fracionar, calcular, etc. por meio de brincadeiras pode 

ser o grande pulo do gato na educação infantil.  

 

REFERÊNCIAS 

Retirado de: https://clinicamente.com.br acesso em: 22 set. 2021. 
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Retirado de: https://pt.m.wikipedia.org acesso em: 22 set. 2021. 
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

Francisco Elmar Freire Junior13 
Yorrana Tifany Alves De Sousa14 

Mádja Diógenes Maia15  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

É de suma importante ter em mente a lembrança que o lúdico é um 

recurso metodológico de muita competência para auxiliar o ensino aprendizagem na 

educação infantil, o lúdico é uma estratégia insubstituível como 

material pedagógico para ser usada como estímulo na construção do conhecimento 

humano e na progressão das diferentes habilidades infantis, além disso, é uma 

importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais, 

através desse recurso didático e dinâmico conseguimos  garantia de bons resultados 

eficazes, ressalto que, o mesmo requer um planejamento promissor e cuidado todo 

especial na execução da atividade.  

O educador pode usar a ludicidade para desenvolver atividades atrativas 

e divertidas que extingue os alunos a explorar o conhecimento ali contido, e priorizar 

acima de tudo o ensino. Contudo, é importante ressaltar que os alunos aprendam a 

discernir os valores éticos e morais, formando cidadãos conhecedores de seus 

deveres e de suas responsabilidades, consciente de seus atos perante toda a 

sociedade, pensantes e críticos. Desse modo, os alunos serão capazes de seguir 

rumo a uma progressão positiva no ensino aprendizagem. O jogo e a brincadeira 

são ferramentas indispensáveis no processo de alfabetização, possibilitando a 

aquisição dos conhecimentos de forma prazerosa. No percurso deste trabalho 

observamos a necessidade de preparação do professor em relação à novas 

temática, e como exemplo, fazemos o uso do lúdico como ferramenta pedagógica.  

                                            
13

 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  
14

 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  
15

 Professora orientadora da turma, Mestre em Educação e Ensino pelo Mestrado Acadêmico 
Intercampi em Educação e Ensino (MAIE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pedagoga 
(UVA); Assistente Social (UNOPAR); Especialista em Educação Inclusiva (FAS), Saúde Pública da 
Família e do Idoso (PLUS) e Gestão e Coordenação Escolar (PLUS); Coordenadora do Curso de 
Pedagogia FRJ, Professora do curso de Pedagogia e membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ); Professora efetiva da Educação Básica na rede municipal 
de Iracema-CE. 

31 



 

 

  

 

Aos adultos cabe não ensinar, mas sim em ajudar a mente infantil no 
trabalho do seu desenvolvimento. Seria maravilhoso se fosse possível 
prolongar o período em que atua na criança a mente capaz de absorver os 
conhecimentos sem cansaço. (MONTESSORI, 1949, p. 39). 

 
Conforme o pensamento de Maria Montessori, as crianças são capazes 

de absorver conhecimentos sem se cansar, dessa maneira podemos trabalhar o 

lúdico sem medo de errar, pois temos a garantia que teremos sucessos no repasse 

do conhecimento através de jogos e brincadeiras. 

 

1.1 Objetivos 

 

GERAL 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

A atividade foi desenvolvida no 4º ano com crianças da faixa etária de 9 

(nove) anos. As crianças demonstraram interação no ambiente, desde que seja 

bastante colorido e cheio de descobertas, e é o estimulo dado a ela que vai 

determinando seu desenvolvimento, e a ludicidade é um dos caminhos que tem 

facilitado o ensino aprendizagem, as atividades podem ser diversificadas de diversas 

maneiras, como: brincar em grupo, cantar, desenhar e pintar, ou qualquer outro tipo 

de atividade que possa permitir uma interação com o ambiente que o cerca e com os 

demais presentes na sala de aula, essas atividades não só desenvolve a 

coordenação motora como também envolve o fortalecimento, a flexibilidade, a 

criatividade, a sensibilidade e a agilidade, desse modo fazendo com que a criança 

se descubra no  mundo da imaginação, e trazendo vivências para a sua realidade. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  

 

O vídeo foi realizado em casa mesmo, de forma caseira, de inicio 

explicamos qual era o jogo, qual o objetivo que buscávamos através do mesmo e 

como ele seria desenvolvido nas crianças de 9 (nove) anos. A brincadeira 

selecionada foi caixinha de sentimentos & emoções, por ser um jogo de fácil 

compreensão e que podemos usar para identificar como as crianças estão se 

sentindo no dia a dia e na convivência escolar. Ressalto que, o jogo pode ser 

utilizado até em casa para que os pais tenham um acompanhamento do 

desenvolvimento dos próprios filhos. 

Para caracterização do jogo utilizamos uma caixa de papelão de lâmpada 

led para confeccionar a caixinha, Eva na cor vermelha e palito de churrasco para a 

criação das plaquinhas, Eva na cor verde com gliter para a cobertura da caixinha, 

cola de isopor, figurinhas de emotions e tesoura. 

O jogo pode ser usado de duas maneiras, a primeira de forma de 

perguntas, onde a criança poderá levantar a plaquinha de acordo com o sentimento 

ou a emoção que ele está sentindo, a segunda maneira pode ser usado de complete 

a frase, é onde a criança também irá levantar a plaquinha de acordo com o 

sentimento ou emoção que este sentido, dessa forma completando a frase. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Jogo escolhido por nossa dupla foi (Sentimento e emoções). Que tem 

como objetivo trabalha a parte emocional e comunicativa das crianças. O jogo é 

muito simples de confeccionar, e pode ser trabalhando também para auxilia os 

educadores, psicólogos e psicopedagogos nas suas práticas, em relação a 

sentimentos, emoções e investigações.   

É uma forma divertida e dinâmica de usar as crianças para falar sobre 

suas emoções e refletir sobre suas ações. As perguntas trabalhadas no jogo são da 

escolha do professor ou de quem está confeccionando o jogo, já as respostas são 

escolhidas pela criança/jogador que tem como opção escolhe a gravura conforme a 

emoção que sente referente à pergunta.  Assim realizando a finalidade do jogo que é 

permite que a criança expresse e fale sobre seus sentimentos. 

Durante o jogo o aplicador também pode trabalha o autoconhecimento e 

autocontrole emocional da criança, e incentivar o compartilhamento de emoções, o 

jogador pode aprender a expressar os sentimentos de forma assertiva e sensata.  

O intuito do jogo e fazer com que os participantes aprendam sobre as 4 

emoções (alegria, medo, tristeza, raiva). Também é importante que as perguntas 

colocadas na caixinha, sejam de acordo com o que o professor vem avaliando e 

queira ter conhecimento. Por exemplo, o professor percebeu um comportamento 

diferente no aluno (a) em sala de aula, então ele poderá colocar perguntas discretas, 

para tenta entende o que está acontecendo com a criança. Assim através do ato de 

brincar podemos vivencia e interagir com o mundo do participante 

Com o jogo é possível ver a importância da comunicação através de 

emoções, pois muitas vezes a criança ou até mesmo adolescente e adultos, não 

conseguem expressar o que estão sentindo, afinal falar de sentimentos é algo muito 

desafiador para algumas pessoas.  É o intuito do jogo é justamente esse, falar, 

expressar sentimentos, porém de forma leve, brincando.   

Vale ressaltar que também foi um momento desafiador, pois no momento 

que estamos vivenciando, torna as coisas ainda mais difíceis, pois continuamos em 

pandemia, e desse modo torna ainda mais desafiador, pois todos nós estamos com 

os hormônios à flor da pele e sem falar a rotina do dia a dia que é muito cansativa. 

Através desse trabalho pudemos perceber a colaboração de todos os 

alunos de forma positiva, onde os mesmo participaram e mostraram com excelência 
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o que se esperava, afirmo que também houve mudanças no desenvolvimento sócio 

emocional dos alunos e no campo profissional do professor, tanto nos 

conhecimentos teóricos, quanto nas práticas adquiridas. 
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Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=LoBCIfKHVDk&t=24s acesso em: 22 

set. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia2/mprofedinfantil.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia2/mprofedinfantil.pdf


 

 

  

6 

 
RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

Maria de Fátima Sabino Guimarães16 
Antônio Marcelo Monteiro Cabó17 

Mádja Diógenes Maia18  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Você enquanto criança, por meio do processo do brincar, provavelmente 

adquiriu experiências 

– mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as mais diferentes 

descobertas  

indispensáveis a seu desenvolvimento. 

Vimos em nosso estudo que a infância é a idade da brincadeira. Certamente, 

ao longo de sua  

vida, muitos foram os momentos que permaneceram vivos em sua memória e 

cons$tuem  

quem você é hoje. 

Você enquanto criança, por meio do processo do brincar, provavelmente 

adquiriu experiências 

– mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as mais diferentes 

descobertas  

indispensáveis a seu desenvolvimento. 

Vimos em nosso estudo que a infância é a idade da brincadeira. Certamente, 

ao longo de sua  

vida, muitos foram os momentos que permaneceram vivos em sua memória e 

cons$tuem  

quem você é hoje. 

                                            
16

 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  
17

 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ).  
18

 Professora orientadora da turma, Mestre em Educação e Ensino pelo Mestrado Acadêmico 
Intercampi em Educação e Ensino (MAIE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pedagoga 
(UVA); Assistente Social (UNOPAR); Especialista em Educação Inclusiva (FAS), Saúde Pública da 
Família e do Idoso (PLUS) e Gestão e Coordenação Escolar (PLUS); Coordenadora do Curso de 
Pedagogia FRJ, Professora do curso de Pedagogia e membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ); Professora efetiva da Educação Básica na rede municipal 
de Iracema-CE. 
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Você enquanto criança, por meio do processo do brincar, provavelmente 

adquiriu experiências 

– mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as mais diferentes 

descobertas  

indispensáveis a seu desenvolvimento. 

Vimos em nosso estudo que a infância é a idade da brincadeira. Certamente, 

ao longo de sua  

vida, muitos foram os momentos que permaneceram vivos em sua memória e 

cons$tuem  

quem você é hoje. 

Você enquanto criança, por meio do processo do brincar, provavelmente 

adquiriu experiências 

– mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as mais diferentes 

descobertas  

indispensáveis a seu desenvolvimento. 

Vimos em nosso estudo que a infância é a idade da brincadeira. Certamente, 

ao longo de sua  

vida, muitos foram os momentos que permaneceram vivos em sua memória e 

cons$tuem  

quem você é hoje. 

Você enquanto criança, por meio do processo do brincar, provavelmente 

adquiriu experiências 

– mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as mais diferentes 

descobertas  

indispensáveis a seu desenvolvimento. 

Vimos em nosso estudo que a infância é a idade da brincadeira. Certamente, 

ao longo de sua  

vida, muitos foram os momentos que permaneceram vivos em sua memória e 

cons$tuem  

quem você é hoje. 

Você enquanto criança, por meio do processo de brincar, provavelmente 

adquirir experiências - mundo da fantasia, da criação - que lhe proporcionaram as 

mais diferenças cobertas indispensáveis e seu desenvolvimento. 

37 



 

 

  

Vimos em nosso estudo que a infância e a idade certa da brincadeira. 

Certamente, longe de sua vida, muitos foram os momentos que permanecem vivos 

em sua memória e constituem quem você é hoje. 

Os jogos e brincadeiras, voltados para construção do conhecimento na 

Educação Infantil, são métodos que facilitam na aprendizagem da criança, pois 

tornam a aula mais prazerosa, fazendo com que as crianças interagem - se uns aos 

outros. Sendo que, os jogos e brincadeiras motivam a criança por ser livre e 

espontâneo, sejam eles dirigidos ou não, as atividades com jogos e brincadeiras 

lúdicas levam os alunos a sentirem prazer ao ir à escola. É preciso que o educador 

entenda que o papel mais importante é a motivação, e por fim conscientizar os pais 

que os jogos e brincadeiras são peças fundamentais na vida de seus filhos, e que a 

escola é mediadora do conhecimento. 

Assim, nossa proposta para esta atividade é comprovar que a Educação 

Infantil é base para todas as etapas do processo educacional, formando assim, 

cidadãos críticos, reflexíveis, capazes de agir e resolver situações problemas 

durante todo processo de ensino. “A compreensão das brincadeiras e recuperação 

do sentido lúdico de cada povo depende do modo de vida de cada agrupamento 

humano, em seu tempo e seu espaço” (KISHIMOTO, 2004, p. 63). 

Assim como cita o referido escritor, o trabalho com jogos e brincadeiras 

tornou-se de grande relevância na medida em que toda dinâmica e estrutura estão 

presentes nos períodos de desenvolvimento e socialização da criança. Considera-se 

que os jogos e brincadeiras são ti dos como fundamentação social e cultural, bem 

como a forma de atividade, o sujeito entre no mundo das regras. É através dos jogos 

e brincadeiras que as crianças, utilizando -se de um processo imaginário, pois o 

brincar faz parte da natureza infantil. 

 

1.1 Objetivos 

 

GERAL 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 
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ESPECÍFICOS 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

 

Na faixa etária de 6 a 11 anos, o professor deve explorar o novo e 

apresentar diferentes formas de aprender através de jogos orais, músicas, cartazes 

e pôsteres, gibis, filmes e desenhos, entre outros. Constatamos que o professor é a 

ponte entre o aluno e o novo aprendizado, o qual deve explorar o mundo fantástico 

da criança, utilizando elementos do mundo real para o mundo imaginário. 

Segundo a abordagem psicogenética de Jean Piaget, (1975) a faixa etária 

estudada se caracteriza como segundo período, correspondido pelo pré-operatório, 

é conhecido como o estágio da inteligência simbólica, porque a criança cria imagens 

mentais na ausência do objeto ou da ação, é o período da fantasia, do faz de conta 

e do jogo simbólico. Caracterizado pelo aparecimento da linguagem, da imitação, da 

dramatização, o que viabiliza o desenvolvimento nos aspectos afetivos, sociais e 

intelectuais da criança. Portanto, já começamos a trabalhar fatores como a 

independência, a criatividade e o autoconhecimento. Nessa idade as crianças são 

super curiosas e tendem a se interessar muito pelas atividades dos adultos com 
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quem convivem, então é normal que elas queiram brincar de coisas que imitam o 

“mundo adulto”.  

Pode-se concluir que o educador exerce um papel muito importante na 

vida da criança, pois ele tem o poder de transformar um indivíduo em um cidadão 

autônomo apenas com sua maneira de ensinar. Além disso, o educador que se 

deleita no processo de aprendizagem com seus aprendentes, participa das 

atividades, troca ideias, motiva, estimula os alunos a questionar e inova, está 

antenado às novas tecnologias, pois ele leva os alunos à uma autonomia maior e à 

responsabilidade por seu aprendizado e atuação no mundo como cidadão. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  

 

O nosso vídeo por sua vez foi gravado na brinquedo-creche da escola 

particular Reforço da Agna. O jogo utilizado foi “Sopa de Letrinhas”, pois trabalhava 

o processo de leitura e alfabetização no ensino fundamental I, abordando o 

reconhecimento e organização de letras e silabas através de dicas ditas pelo 

professor. Que consistia em trabalhar as habilidades dos alunos em leitura e escrita, 

além de desenvolver a atenção, concentração, coordenação motora, ampliar o 

vocabulário e memorizar a escrita convencional das palavras. Proporcionando 

assim, de forma lúdica e criativa o avanço no processo de aprendizagem. 

Na criação do jogo primeiro utilizamos de um material mais simples, um 

alfabeto móvel em E.V.A branco apenas com as letras e silabas escritas com 

marcadores que serviria para simular a sopa, após ver que seria lúdico mas que 

poderia não prender a atenção das crianças pensamos em algo mais chamativo e 

decidimos adaptar a algo mais vistoso como um carrinho de sorvete, onde usamos a 

flexibilidade do nome do jogo e chamamos de “Carrinho de Picolé das Letrinhas”, 

usamos mais uma vez o alfabeto móvel, porém utilizamos de mais detalhes, agora 

eles tinham formato e caraterísticas de um picolé de verdade e cada um continha 

uma  letra ou silaba, os mesmos ficavam embaralhados dentro de um carrinho de 

picolé feito de caixa de papelão e enfeitada com uma serie de atributos que a faziam 

parecer um objeto real. Acreditamos que assim o jogo é uma boa pedida, pois alia o 

conhecimento à brincadeira, deixando tudo mais divertido e gostoso de ser 

aprendido. Como as mais diversas brincadeiras fazem parte da rotina infantil, essa 

fusão entre brincadeira e aprendizado é uma maneira de atrair a atenção da criança. 
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O nível de dificuldade pode variar e o recomendado é sempre seguir as 

indicações de idade. Aumentar bruscamente a dificuldade do jogo pode causar o 

desinteresse da criança – ou seja, o aumento deve ser gradual e depende da 

capacidade de raciocínio da criança. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considera-se que a pesquisa realizada propiciou entendimento de como é 

importante uma prática de atividades lúdicas nas instituições de Educação Infantil. 

Também se discutiu a importância das atividades lúdicas realizas com crianças, 

independentemente de sua idade, visto que essas atividades permitem um 

desenvolvimento mais efetivo dos infantes. 

O brincar é importante, em toda faixa etária de idade, a criança vive o 

mundo de fantasia com o mundo real com toda sua complexidade se torna simples 

através do olhar da criança e é brincando ou jogando que elas expressas seus 

sentimentos. 

Concluiu-se que não se deve esquecer de que os jogos e as brincadeiras 

também são capazes de ensinar e deixar a criança ser mais feliz, fornecendo-lhe 

uma estrutura emocional com capacidades para desenvolver os seus diversos 

aspectos. É, portanto, fundamental que os espaços e, principalmente, o tempo 

escolar destinado ao brincar esteja incluído na rotina Educação Infantil, não somente 

em forma de disciplina, mas como prática permanente de uso das diferentes 

linguagens pela criança. 

Ao permitir que a criança brinque e utilize os jogos e as brincadeiras, 

então estarão sendo oferecidos instrumentos para torná-la cada vez mais ativa no 

processo de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, considerando seu aspecto 

emocional, construindo possibilidades para que ela possa construir, ao brincar, sua 

própria imagem e a do mundo que a cerca. 

Desse modo, o lúdico para a criança tem um significado importante onde 

ela passa a ter conhecimento e compreende o que constrói. Sendo assim o lúdico 

colabora para uma boa saúde física das crianças ajuda no desenvolvimento 

intelectual facilitando o convívio social. 

Os profissionais que estão dispostos a trabalhar com a educação infantil, 

deverá ter a consciência do verdadeiro sentido das atividades lúdicas 
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proporcionando, o brincar sendo o foco da sua proposta pedagógica porque ele vai 

além de ocupar o tempo das crianças precisa ser desenvolvidos com afetividade, 

carinho e sensibilidade utilizando, o lúdico a maior fonte do ensino da aprendizagem. 
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

 

Maria Edineide do Carmo De Lima19 
Vitória Brena Dantas Feitosa20 

Mádja Diógenes Maia21  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É importante lembra que o lúdico é um recurso metodológico de 

muita importância para auxiliar a aprendizagem das crianças da educação infantil, o 

lúdico é uma ferramenta importante na Educação Infantil, ele é um recurso didático 

dinâmico que garante resultados eficazes na educação, requer um planejamento e 

cuidado na execução da atividade elaborada.  

É através do lúdico que o educador pode desenvolver atividades que 

sejam divertidas e que, acima de tudo ensine os alunos a discernir valores éticos e 

morais, formando cidadãos conscientes dos seus deveres e de suas 

responsabilidades, além de proporcionar situações que haja uma interação maior 

entre professores e alunos, em uma aula diferente e criativa, sem ser rotineira. 

Os jogos ensinam os conteúdos através de regras, pois possibilita a exploração do 

ambiente a sua volta, os jogos proporcionam aprendizagem de maneira prazerosa e 

significativa assim agrupa conhecimentos, na construção do ensino e aprendizagem, 

alguns jogos têm o propósito de auxiliar o aluno na aprendizagem e 

desenvolvimento do raciocínio matemático e conhecimentos linguísticos, da 

coordenação motora e entres outros. Já em outros momentos, eles os auxiliam no 

desenvolvimento afetivo, físico-motor e social.  

Então tudo isso passa a ser importante para a formação de um excelente 

pedagogo, é desafiador encontrar jogo em meio ao momento que ainda estamos 
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passando por ser remoto/hibrido, então foi realizado toda uma pesquisa para que 

pudéssemos chegar a um objetivo de fácil acesso tanto para o professor como para 

o aluno. 

 

1.1 Objetivos 

 

GERAL 

 

Propiciar a comunidade escolar no entorno da Faculdade Regional 

Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que relacionem teoria e prática e 

favoreçam trocas de experiências significativas tanto para as crianças, professoras e 

escolas, quanto para os universitários. 

 

ESPECÍFICOS 

 

● Promover interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula 

que consigam impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos 

universitários; 

● Aplicar a sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, 

principalmente de Ludicidade e recreação, de modo a articular ensino, 

pesquisa e extensão universitária quanto as formas dinâmicas, criativas e 

sensíveis de efetivar a inclusão escolar; 

● Colaborar para a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais 

que tenham a oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de 

projetos criativos, dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Caracterização da ludicidade para a faixa etária: A princípio ficamos com 

a faixa etária de 0 a 3 anos (Creche). As crianças demonstram interação pelo 

ambiente desde o primeiro mês de vida, e é o estimulo dado a ela que vai 

determinando seu desenvolvimento a ludicidade é um dos caminhos que facilita a 

aprendizagem das crianças, as atividades podem ser: dançar, cantar, pintar, brincar 
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com fantoche, desenhar, ou qualquer outro tipo de atividade que possa permitir uma 

interação com o ambiente que o cerca, essas atividades desenvolve a coordenação 

motora, o fortalecimento, a flexibilidade, desenvolve algumas áreas do cérebro, a 

criatividade, a sensibilidade, o mundo da imaginação, e a agilidade.  

De acordo com Brougère e Ulmann (2002, p. 55) “o brincar não pode ser 

separado das influências do mundo, pois não é uma atividade interna do indivíduo, 

mas é dotado de significação social”. Para os autores a criança é um ser social e 

aprende a brincar. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Estende-se 

também que para os autores “a criança que não brinca numa ilha deserta, ela brinca 

com substancias naturais que lhes são propostas, ela brinca com o que tem na mão 

e o que tem na cabeça” (BROUGÈRE; ULMANN, 2002, p. 52). Dessa forma o 

brincar é para a criança é uma forma de inclusão com a sociedade, é através das 

brincadeiras que a criança mostra-se como um membro da sociedade de forma 

indireta, que possui também características de valores, dos quais ela se adequa, 

mas também exerce influência.  

 

2.1 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula 

 

Gravamos nosso no vídeo na brinquedoteca da nossa instituição 

Faculdade Regional Jaguaribana, explicamos qual era o jogo, como ele funciona, 

qual o objetivo e o que ele desenvolve na criança de 0 a 3 anos, a brincadeira 

selecionada foi empurre e encaixe os palitos no arco-íris, porque é uma brincadeira 

de fácil acesso tanto para o professor como para o aluno, caso os pais queiram ter 

em casa para estar brincando com a criança e dando continuidade ao 

desenvolvimento dos mesmos. 

Utilizamos uma caixa de papelão, tinta guache para fazer o arco-íris, lápis 

pois era o que está de fácil acesso para nós, mais pode ser usado palitos de picolé 

pintados de acordo com as cores que estiver pintada em cima da caixa de papelão, 

utilizamos também a tesoura, para fazer os furos na superfície da caixa. 

Pode ser brincado de outras formas também, utilizando tampas de garrafa 

colocando por cima da superfície o local correto de cada cor que for a tampa, porque 

de alguma forma desenvolve a coordenação motora da criança do encaixe de 

discernimento das cores e etc.  
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E para finalizar deixamos aqui um pensamento de Paulo freire com 

relação a importância da ludicidade: “Que ensinar não é transferir conhecimentos, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE, 2001, p. 52). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos trouxe mais experiência e descoberta, de descobrirmos a importância 

do que pesquisar para o desenvolvimentos das nossas crianças da creche, foi um 

momento muito proveitoso, onde pude compartilhar a importância de sempre estar 

buscando novos métodos, novas experiência e principalmente ser muito criativa para 

juntos aprimorar nossos conhecimentos e sempre abrir novos horizontes para o meu 

processo como docente, foram momentos ricos e de muita importância, onde pude 

vivenciar o contexto do lúdico para a educação infantil, na qual me mostrou a 

importância de ser um educador e assim contribuir de alguma maneira nas trocas de 

experiência e saberes de diferentes formas no processo escolar, onde a educação 

passa a ser mais significativa para todos nos. 

Foi desafiador por ser termos uma correria no dia a dia, mais ainda assim 

com essa dificuldade realizamos mais uma conquista, foi um trabalho excelente, 

conteúdo que precisava de nossa colaboração e descoberta, nos trouxe mais 

experiência como universitárias, são instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis 

à execução de suas funções e visa beneficiar a experiência e promover o 

desenvolvimento, no campo profissional, dos conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos durante o curso, além de favorecer, por meio de diversos espaços 

educacionais, a ampliação do universo cultural de nós futuros professores, cada 

teoria aplicada durante o curso foi bem sucedida contribuiu bastante para o nosso 

desenvolvimento. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A - ENCAIXE E PUXE O PALITO DO ARCO-ÍRIS, UMA 

BRINCADEIRA PARA DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, 

AGILIDADE E A CONCENTRAÇÃO, ESSA BRINCADEIRA ESTA FOI 

PESQUISADA NO YOUTUBE NO PERFIL DICAS DA PRÔ FÊ ODORIZZI  

LINK DO VÍDEO: https://youtu.be/UapYOKpslrA 

 

 
 

APÊNDICE B - PRODUÇÃO DO VÍDEO COM O CELULAR 
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RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA II 

 
Antônia Grazielle Moura22 

Antonia Rosália Alves de Moura
23

 
Maria Jeane Macedo Bezerra24 

Mádja Diógenes Maia25  
 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

O projeto de Extensão Universitária “Lúdica Ação – Brincar para 

Aprender” foi criado com o intuito de mostrar a comunidade escolar que o lúdico 

pode ser trabalhado de forma dinâmica e divertida. Promovendo a interação das 

crianças com os jogos e brincadeiras educativas. Dessa forma, as práticas lúdicas 

são recursos metodológicos de suma importância e quando trazemos para dentro da 

sala de aula ele assume um papel essencial auxiliando no processo de ensino-

aprendizagem das crianças, além de facilitar a assimilação de conteúdos. 

Essa pesquisa tem como objetivo propiciar a comunidade escolar no 

entorno da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ) vivências de ludicidade que 

relacionem teoria e prática e favoreçam trocas de experiências significativas tanto 

para as crianças, professoras e escolas, quanto para os universitários.  

Para alcançar esses objetivos adotamos os seguintes passos: Promover 

interação entre a FRJ e a sociedade em ações extra sala de aula que consigam 

impactar positivamente na vida dos beneficiários e dos universitários; Aplicar a 

sociedade escolar no entorno da FRJ as habilidades e conhecimentos adquiridos 

pelos universitários nas disciplinas do 6º semestre, principalmente de Ludicidade e 

recreação, de modo a articular ensino, pesquisa e extensão universitária quanto às 

formas dinâmicas, criativas e sensíveis de efetivar a inclusão escolar; Colaborar para 
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a formação humanizada, dialógica e crítica de profissionais que tenham a 

oportunidade de participação ativa na sociedade por meio de projetos criativos, 

dinâmicos, sensibilizadores e inovadores. 

Nesta perspectiva surgiu o interesse em pesquisar, procurar e investigar 

as práticas lúdicas que podem ser trabalhadas na educação infantil, sabe-se que 

desde cedo as crianças devem ser inseridas no mundo das brincadeiras para que 

desenvolvam habilidade e passem a identificar os tipos de brincadeiras começando 

pelas mais simples e depois a se dedicar aos jogos adquirindo, respeitando e 

participando de regras e normas que lhes são propostas. Além disso, é essencial 

para enriquecer o vocabulário e desenvolver o raciocínio lógico. 

Esse projeto é de suma importância para nós enquanto futuros 

pedagogos e para a comunidade escolar. Pois, é necessário que os jogos e 

brincadeiras estejam presentes dentro e fora do ambiente educacional.   

Geralmente os jogos que antes faziam parte da didática de muitos 

professores têm voltados como uma ferramenta indispensável para o 

desenvolvimento educativo. Cabe ao docente trazer esses jogos para dentro da sala 

visando incluir toda a turma podendo contribuir de maneira significativa no processo 

de inclusão e de fácil adaptação. Soares (2010, p. 18) esclarece que as atividades 

lúdicas estão presentes em todas as classes sociais, crianças de várias idades 

brincam se divertem através da ludicidade. Dessa forma, Soares afirma que as 

atividades lúdicas devem incluir todas as crianças. Independente, das suas classes 

socias, etnias e gêneros, é evidente que cada vai se expressar e desenvolver suas 

habilidades de maneira diferente. Mas, que ambos vão se divertir e brincar da 

mesma forma. Segundo Carvalho (1992, p.14) 

 

Os jogos na vida da criança são de fundamental importância, pois quando 
brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de 
esforços físicos se mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a 
ter sentimentos de liberdade. 

 

Mediante isso, percebemos que os jogos são de grande relevância para 

auxiliar na aprendizagem dos educandos, além de ser um recurso que pode ser 

trabalhado desde a educação infantil até as demais séries. Pois eles abordam e 

ensinam os conteúdos por meio de regras, onde possibilitam a exploração do 

ambiente, proporcionam aprendizagem prazerosa e significativa e assim agrega 
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conhecimentos. Desse modo, a criança estará resolvendo os conflitos e hipóteses e 

ao mesmo tempo aumentando a capacidade de compreensão.  

A pesquisa foi realizada a partir das experiências das graduandas em 

pedagogia, da Faculdade Regional Jaguaribana–FRJ na disciplina de ludicidade e 

recreação, a mesma surgiu através do interesse de melhorias e inclusão de recursos 

lúdicos para a turma do PRÉ II.   

Os principais desafios que encontramos foi quando analisamos o contexto 

atual e as dificuldades existentes em meio ao ensino remoto que deixou alguns 

alunos desmotivados, retraídos e com bastante dificuldade de adaptação de ensino. 

Portanto, nota-se a importância e a necessidade do lúdico dentro da sala de aula, 

para que consiga trazer esses alunos de volta para a escola e seja algo motivador, 

positivo e dinâmico. No decorrer da pesquisa que foi realizada em algumas 

plataformas digitais como: Google e YouTube percebemos que existem poucos 

jogos que se encaixem nessa faixa etária. Então, percebe-se a dificuldade que os 

professores têm para incluir a ludicidade no ambiente educacional. 

Portanto, o projeto foi desenvolvimento em três etapas. Na primeira etapa 

pesquisamos um pouco mais sobre a temática para que pudéssemos ter um 

conhecimento maior, onde se baseamos em alguns autores. A segunda etapa foi o 

desenvolvimento do jogo ‘’a caixa do monstro’’ onde readaptamos esse jogo para 

um melhor desempenho na turma de educação infantil. E por fim, fizemos a 

gravação de um vídeo descrevendo detalhadamente o passo a passo do jogo para a 

sala de aula. Além disso, também fizemos uso de recursos e aplicativos como o CAP 

CUT com o intuito de abordar também a inclusão, mostrando que o jogo pode ser 

trabalhado com todos os alunos e em diversas áreas.   

 

As atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão 
de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa 
forma, possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos 
importantes para a construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que 
educadores e educando se descubram, se integrem e encontrem novas 
formas de viver a educação (PEREIRA, 2005, p. 20). 

 

Segundo Pereira (2005) é através dos recursos lúdicos que tanto 

educandos quanto os educadores desenvolvem diversos aspectos no processo de 

aprendizagem da criança. Dentre eles podemos destacar a atenção, a memorização 
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e imaginação que tem um papel de fundamental importância para um ensino 

prazeroso e de qualidade. 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Na atualidade nota-se a necessidade de inserir a ludicidade no ambiente 

escolar. O que vem auxiliando as concepções psicológicas e pedagógicas do 

desenvolvimento infantil. Logo, as atividades lúdicas ajudam a vivenciar fatos e 

favorecer aspectos da cognição.   

Sabe-se que as brincadeiras e jogos devem ser usados como uma 

ferramenta importante para o auxílio do ensino aprendizagem bem como para que 

se estruturem os conceitos de interação e cooperação. 

 

2.1 Caracterização da ludicidade para a faixa etária 

 

A ludicidade na turma da educação infantil deve ser utilizada como uma 

ferramenta, respeitando as interpretações, a curiosidade e o desejo das crianças.  

Promovendo uma educação emancipadora, afetiva e igualitária.  

É sabido que muitas instituições ainda preferem o método de ensino 

formal de aprendizagem. Ou seja, apenas leitura e escrita, assim como da contagem 

e do cálculo matemático. Pois, tem receio de incluir o lúdico nas salas de aula. Sem 

se preocupar com a finalidade lúdica que percorre o universo infantil. Sendo através 

do seu desenvolvimento no ato de brincar, que a criança constrói seu próprio 

mundo.  

 Trabalhar o lúdico nessa faixa etária da educação básica é primordial 

para propiciar a ação e a coordenação motora das crianças. Para o desenvolvimento 

pleno, das habilidades e das competências existentes no ambiente escolar.  

Segundo Kishimoto (1996 p. 24) por meio de uma aula lúdica, o aluno é 

estimulado a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do 

processo pedagógico. 

Conforme Kishimoto, as aulas lúdicas estimulam nos educandos tanto a 

criatividade quanto o seu pleno desenvolvimento. Ou seja, é a partir disso que eles 

têm uma melhor socialização, passando a trabalhar em grupos estimulando o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem.  
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Os jogos que são mais utilizados para a faixa etária de 4 e 5 (quatro e 

cinco) anos são: jogos educativos, arte com elementos da natureza e pé de lata.  

Arte com elementos da natureza o qual estimula a Percepção visual e 

ambiental, contato com a natureza, motricidade fina,  fruição artística e criatividade. 

Os materiais utilizados são elementos coletados na natureza, como pedrinhas, 

flores, folhas e galhos, papel e cola branca. Para desenvolver essa brincadeira é 

bem simples é necessário utilizar elementos, montar objetos, paisagens e cenários 

com a criança, podendo, se quiser, colar todos os elementos em uma base de papel 

de qualquer tipo com cola branca, ou deixar montado no chão, sem colar. O 

importante é exercitar a criatividade e a imaginação, criando novas imagens a partir 

de elementos já conhecidos.  

Outra brincadeira que pode ser utilizado nessa faixa etária é pé de lata ela 

estimula a Coordenação motora e equilíbrio, enquanto brinca e se diverte. Ao 

brincar, a criança também forma vínculos com sua comunidade e com as outras 

crianças que brincam com ela, desenvolvendo aspectos socioafetivos.  

Soma-se ainda o trabalho de conscientização infantil sobre a valorização 

do meio ambiente, reciclando ou reaproveitando materiais que seriam descartados.  

Esta brincadeira trata-se de um brinquedo popular bem simples, parente próximo da 

perna de pau, que foi muito utilizada pelas gerações passadas para brincar.  

Ele é composto por duas latas e duas cordas, sendo que as latas são 

para as crianças apoiarem os pés, e as cordas para que eles segurem com firmeza, 

puxando a lata contra o pé para dar estabilidade e poder caminhar de forma 

coordenada.  Para desenvolver essa brincadeira são necessários os seguintes 

materiais: Duas latas vazias; dois pedaços de corda (barbante ou cordão); fitas, 

adesivos, tinta, canetinhas. Modo de fazer: Primeiro Você precisa fazer dois furos 

paralelos nas extremidades da parte inferior das latas para passar as cordas. Utilize 

a chave de fenda para isso; segundo.  

Passe as cordas pelos buracos feitos nas latas e aplique nós bem firmes 

em suas pontas para evitar que saiam enquanto o pé de lata é utilizado; terceiro. 

Você pode enfeitar pintar, colar adesivos ou simplesmente começar a utilizar a lata 

da forma como ficou. Utilizar o Pé de Lata é muito fácil, mas deve-se ter bastante 

atenção para evitar tropeços.  

Coloque os pés sobre as latas, de forma que fique bem equilibrado; puxe 

bem as cordinhas, pressionando-as junto aos pés, e caminhe tranquilamente por 
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onde desejar. Mas, é necessário nas primeiras vezes que a criança utilizar o pé de 

lata, esteja acompanhada, pois, embora simples, é necessário treinar para se evitar 

acidentes. O brinquedo pode ser utilizado por crianças a partir dos 3 (três) anos de 

idade, sempre acompanhadas.  

Os jogos educativos também são essenciais nessa faixa etária, de acordo 

com Piaget (2003, p. 51): 

 

Na idade infantil a criança começa a pensar inteligentemente com certa 
lógica, começa a entender o mundo mais objetivamente e a ter consciência 
de suas ações, discernindo o certo do errado. Nesta fase, os jogos 
transformam-se em construções adaptadas, exigindo sempre o trabalho 
efetivo e participativo no processo de aprendizagem que começa com a 
sistematização do conhecimento existente. 

 

Segundo Piaget o jogo tem o propósito de propiciar o raciocínio lógico 

estimulando a criança na organização de pensamentos e ideias. Pois permite que os 

mesmos desenvolvam os aspectos cognitivos e o emocional. Aprendendo a lidar 

com suas frustrações e angústias. Assim, as aprendizagens surgem de maneira 

natural. 

 

2.2 A aplicabilidade da ludicidade em sala de aula  

 

A gravação do vídeo foi bem satisfatória, a mesma aconteceu em um 

ambiente bem aconchegante e bastante chamativo para o público em geral. 

Iniciamos o vídeo falando sobre as nossas características físicas, logo depois 

partimos para a apresentação do jogo explicando os materias utilizados para a 

confecção, o que desenvolve e como se joga.  

 Na edição fizemos uso de alguns recursos como colocar legendas de 

acordo com as nossas falas, para isso foi utilizado o aplicativo CapCut. A finalidade 

de colocar a legenda e falar as nossas características foi para dar ênfase na 

inclusão e mostrar que todos podem jogar esse jogo adaptando-se a necessidade de 

cada um. 

O jogo escolhido foi ‘’A caixa do monstro’’ ou (papa vogais). Escolhemos 

esse jogo por ser didático, educativo, divertido e chamativo para os educandos.  

Esse jogo desperta na criança a motivação, expressividade, imaginação, a 
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linguagem comunicativa, atenção, curiosidade e concentração. Podendo englobar 

diferentes áreas do conhecimento.   

   Para confeccionar esse jogo foram utilizados os seguintes materiais: 

Uma caixa de papelão, lápis de cor, lápis de escrever, cola, papel sulfite, régua, 

E.V.A, uma alça, um dado feito de papelão com as letras das vogais impressas e 

cartelas com imagens. 

Esse jogo pode ser utilizado de outras formas como: trocar as cartelas 

por palavras ou silabas, de acordo com as séries a ser trabalhada. Podem fazer a 

utilização de números, operações matemáticas, dentro outros.  

Conforme Maluf, 2003, p. 21: “Toda criança que brinca tem uma infância 

feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, 

conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia 

a dia”. 

Maluf afirma que uma criança que interage com as outras se torna um 

adulto bem mais flexível, pensante e aberto a diálogos e que seja capaz de lidar 

com as dificuldades existentes no decorrer de sua vida.  

Portanto, enfatiza a necessidade das brincadeiras na vida das crianças. 

Visto que elas são fundamentais para um desenvolvimento saudável e para a sua 

formação individual. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto “LÚDICA AÇÃO – BRINCAR PARA APRENDER” se faz 

necessário tanto para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida como um 

todo. O mesmo foi criado com a finalidade de estimular e auxiliar a comunidade 

escolar, trazendo a inclusão dos recursos lúdicos para o ambiente educacional. Pois, 

sabemos que todas as crianças gostam de brincar, e envolvesse no mundo da 

imaginação. Assim, o brincar é uma atividade natural da criança a qual deve ser 

incluído na sua rotina e no âmbito educacional. Porque oferece aos educandos uma 

aprendizagem e desenvolvimento significativo.  

Desse modo, esse projeto oportuniza metodologias e estratégias 

inovadoras necessárias para que possamos desenvolver e aprender, colocando em 

prática os conhecimentos e vivências adquiridas. É evidente que a ludicidade é de 

grande importância, pois exerce uma influencia positiva sobre os alunos. A qual, a 
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mesma facilita a compreensão de forma prazerosa e didática. Assim, nós como 

futuros profissionais devemos refletir sobre a relevância do brincar criando 

estratégias que permitam a aprendizagem e o desempenho das crianças.  

Esse trabalho possibilitou analisar e observar a importância da extensão 

universitária, por meio do projeto “lúdica ação – brincar para aprender”, o qual 

contribui de maneira positiva para incentivar cada vez mais a ludicidade na turma de 

educação infantil e no processo de formação dos acadêmicos participantes.  

Dessa forma, a extensão universitária proporciona a possibilidade de 

relacionar a teoria com a prática, instigar o senso critico e o desenvolvimento das 

diversas habilidades trabalhando especificamente a autonomia, direito e deveres das 

crianças com a comunidade, cumprindo o papel de extensão que é viabilizar 

experiências transformadoras e éticas.  

Sendo assim, esse projeto teve grande relevância para a nossa trajetória 

enquanto futuras pedagogas, pois a partir da pesquisa e estudos foi possível 

identificar e perceber a importância do lúdico para as séries iniciais. Por esse motivo 

a ludicidade deve ser vista como uma necessidade do ser humano, 

independentemente da sua idade e não apenas como uma diversão. E sim como 

uma forma de adquirir novos conhecimentos. 
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