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RESUMO 
 
 

PIBID: JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL Sandra Patrícia Junqueira 
Bernadete Fernandes Barbosa Érika Ohana dos Santos Juliana Nogueira Santana Orientadora: 
Profª Dra. Maria Teresa Ribeiro Os jogos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano das 
crianças, cabe aos adultos efetivarem este momento de apropriação com o universo lúdico, 
propiciando momentos de descontração e socialização. Deste modo, este projeto possibilitado 
pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proposto e financiado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolvido 
pelas bolsistas do PIBID no 1º semestre de 2014, foi realizado em uma unidade escolar de 
Educação Infantil e teve como tema “Brincando e aprendendo com jogos na Educação Infantil”. 
A elaboração do projeto ocorreu quando as bolsistas constataram que os alunos do bairro onde 
e localiza a escola não costumam ter acesso a lazer uma vez que não existem no local 
playgrounds, praças, quadras de esporte e campo de futebol. Tendo em vista visível a carência 
do bairro e o ambiente físico na qual a unidade escolar está inserida, a distância da cidade, a 
falta de informação e valorização do lazer e entretenimento. Assim sendo, o presente projeto 
teve como objetivo confeccionar alguns jogos que fossem de encontro dessas necessidades 
detectadas e apoio pedagógico para as necessidades encontradas em sala de aula, tendo 
apoio e aceitação de toda equipe escolar. Foram confeccionados os seguintes jogos: Trilha 
“Chapeuzinho Vermelho” que explorava a história a contagem numérica, noções de adição e 
subtração, Trilha “João e Maria” que explorou identificação alfabética e palavras que iniciavam 
com as letras em destaque no ato da brincadeira, Jogo “twister” que trabalhou lateralidade, 
identificação das partes do corpo, movimento e cores, Jogo “Sopa de letrinhas” que explorou a 
identificação das letras e palavras começadas com uma letra sorteada na brincadeira; Jogo 
“Forca” que explorou a pronuncia, identificação de letras e palavras, brincadeira do “Arco íris” 
que explorou as cores e quantidade. Os jogos foram aplicados duas vezes por semana no 
período de um mês e meio envolvendo crianças de 3 a 5 anos. A cada semana as bolsistas 
trabalhavam com um dos jogos confeccionados, sendo necessário readaptá-los conforme faixa-
etária, sendo assim possível o alcance dos objetivos propostos. E como produto final do projeto 
tivemos a ideia de expor todos os jogos ao mesmo tempo no pátio da unidade escolar para 
realização de “Brincadeiras com interferência”, com a participação de todas as salas, contando 
com o apoio das professoras, as auxiliares do desenvolvimento infantil, participação da 
professora orientadora, supervisora e diretora. O processo avaliativo foi por meio de 
observação contínua e registros. Enfim o trabalho possibilitou desenvolver, além do respeito 
mútuo, interação e a participação em brincadeiras e jogos sabendo perder ou ganhar, esperar 
a vez de jogar, necessidades estas identificadas no início do trabalho. Conclui-se que o 
trabalho foi valioso e enriquecedor não só para a aquisição de conhecimentos pedagógicos e 
momentos prazerosos, como também para o crescimento profissional da equipe envolvida de 
forma significativa.  


