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RESUMO 
 
 

PIBID: “JOGANDO COM A ALFABETIZAÇÃO” Suelene Regina Donola Mendonça Ingrid Alves 
Corrêa Moraes Katalina Rodrigues Ferreira Priscila Franco Uechi Sabala RESUMO O presente 
relato se efetiva para descrever as atividades desenvolvidas no Projeto Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), por iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), que em parceria com a Universidade de Taubaté (UNITAU), 
concede aos acadêmicos de licenciatura a inserção e participação no âmbito escolar, 
atendendo assim, o objetivo de elevar a qualidade das ações voltadas à formação inicial de 
professores. Pensando na importância do uso de jogos no processo de alfabetização e 
letramento e em consonância com as demandas da escola, os acadêmicos, juntamente com a 
professora supervisora elaboraram o Projeto “Jogando com a Alfabetização”, pois é brincando 
que o aluno experimenta, descobre, inventa, exercita e aprende de forma significativa. Nessa 
perspectiva, o referido projeto foi realizado com os alunos dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede municipal de Taubaté-SP, tendo como objetivo 
desenvolver a leitura e a escrita por meio de jogos. As atividades atingiram em torno de 30 
alunos e foram realizadas em quatro aulas de cinquenta minutos cada, nas quais foram 
utilizados jogos variados como, quebra-cabeça da letra inicial e figura correspondente, dominó 
com letras e figuras, jogo da memória da alfabetização, caça rimas, batata quente da letra 
inicial, entre outros, confeccionados pelas bolsistas e outros eram pertencentes à própria 
unidade escolar. Durante o período de aplicação do projeto, foi possível perceber que, ao dar 
opções de escolhas e decisões a tomar a respeito das regras, além dos alunos terem 
apropriado-se dos jogos vivenciando a experiência com mais intensidade, sem dúvida a 
autonomia dos mesmos estava sendo exercitada. Um exemplo seria o dia em que os alunos 
viram uma maleta de dinheiro falso e pediram para brincar com ela. Sem perder o foco na 
alfabetização, as bolsistas, concordaram e sugeriram que os alunos usassem o dinheiro para 
comprar sílabas para preencher a cartela do bingo das sílabas iniciais - em estilo leilão. Além 
da diversão, destaca-se o caráter significativo das atividades propostas, despertando o 
interesse nos alunos, que participaram ativamente das propostas e solicitaram que as mesmas 
fossem novamente realizadas na aula seguinte. Essa experiência foi importante para reflexão 
sobre o brincar como algo que não pode ser apresentado a partir da imposição, caso contrário, 
perde o sentido. Para finalizar as atividades, as bolsistas confeccionaram um jogo diferente 
para ser deixado na escola, fizeram coletes de TNT com sílabas de EVA na parte da frente. Foi 
solicitado que vestissem e se agrupassem na ordem correta para formar palavras, podendo ser 
jogado de diversas formas. Foi possível observar que, além de estimular o desenvolvimento 
motor – noção espacial, reconhecimento de letras/sílabas, capacidade de formar palavras, 
pensamento – relacionadas ao desenvolvimento intelectual, foi possível também desenvolver 
habilidades sociais, iniciativa, autoconfiança, concentração, capacidade de negociação, 
relações interpessoais e agilidade, propiciando ao aluno o seu desenvolvimento como um todo. 
Constatou-se que as ações pedagógicas das bolsistas foram de grande relevância para a 
escola designada onde foi demonstrado que o método lúdico deve ser mais valorizado e 
utilizado dentre as práticas pedagógicas, principalmente, devido à motivação e vontade de 
aprender que observou-se nos alunos. Palavras-chave: alfabetização, jogos, possibilidades. 


