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RESUMO 
 
 

PIBID: "BRINCANDO DE FAZ DE CONTA" Orientadora: Profa.Dra. SueleneRegina Donola 
Mendonça 1ª Autora: Camila Morais Maurício 2ª Autora: Supervisora Giuliane Aparecida 
Marcelino da Silva Danielle Santana de Castro Andréa Carolina de Almeida Marina Victoria de 
Assis Barbosa RESUMO A atividade lúdica na Educação Infantil é de extrema necessidade 
para os alunos, pois essa linguagem ressalta o imaginário, a expressividade e a autonomia. A 
brincadeira funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar 
a vida como também de transformá-la, brincando a criança apropria-se de inúmeras 
habilidades e conhecimento, de maneira prazerosa e estimulante. Criar uma fantasia, 
desenvolver cantinhos na sala, brincar no parque de bola, carrinho ou casinha, dançar em 
frente ao espelho são práticas que auxiliam o professor e contribui na aprendizagem do aluno, 
pois distancia-se da visão de que ensinar e aprender se dá apenas por meio de registros. 
Muitas são as discussões acerca da relevância do brincar, atividade diária, que deve ser 
planejada e direcionada pelo professor. Partindo deste pressuposto discutido e problematizado 
por todos da Unidade Escolar, o projeto "Brincando de Faz de Conta", teve como finalidade 
desenvolver atividades lúdicas, por meio da imaginação, do jogo simbólico e da musicalidade. 
Para tanto, justifica-se a realização do mesmo oportunizar a criança a vivenciar brincadeiras 
imaginativas e criadas por ela mesma, promovendo atividades em um espaço no qual ela 
possa experimentar o mundo e compreender o significado de sua aprendizagem, auxiliando-a 
na construção do seu pensamento, da sua identidade e autonomia. O desenvolvimento do 
projeto se deu por meio de três oficinas, cada uma teve um procedimento e um conteúdo 
específico. A primeira utilizou-se o reconto dos Contos Clássicos e a criação de uma pequena 
história, utilizando como apoio uma caixa surpresa, a qual explorou o imaginário e a 
criatividade. A segunda oficina teve como procedimento o teatro e o jogo simbólico, envolvendo 
os alunos em dramatizações e brincadeiras de faz de conta em cantinhos lúdicos. Para finalizar 
o projeto, abordou-se na última oficina a Apreciação Musical como conteúdo, apresentando aos 
alunos canções e brincadeiras por meio de CD e DVD do grupo musical Palavra Cantada. 
Durante a participação das bolsistas e desenvolvimento do projeto na escola as crianças 
puderam ampliar suas experiências e conhecimento, criaram novas interpretações advindas de 
sua imaginação e interagiram entre elas, por meio de atividades as quais proporcionaram 
momentos de diversão e aprendizagem, valorizando a vivência do aluno, em ambientes 
estruturados, oferecendo-lhe materiais adequados para brincar, permitindo o enriquecimento da 
competência imaginativa e criativa, concretizando assim a proposta pedagógica planejada. 
Palavras-chave:aprendizagem, brincadeira, Educação Infantil. 


