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RESUMO 
 
 

A criança em idade escolar encontra-se em pleno desenvolvimento e crescimento e precisa ser 
estimulada no dia a dia de várias formas. Sendo a escola um dos ambientes em que a criança 
passa boa parte do seu tempo, exerce papel fundamental no desenvolvimento de atividades 
que contribuam para o seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Temos observado nas 
escolas, que as atividades que envolvem brincadeiras e o faz de conta acabam sendo limitadas 
à Educação Infantil, não proporcionado às crianças, ainda com pouca idade no Ensino 
Fundamental a oportunidade de vivenciar atividades lúdicas. Dessa forma a rotina escolar 
acaba se tornando maçante e desinteressante visto que as atividades escolares passam a 
ocupar a maior parte do tempo da sala de aula, ficando as brincadeiras limitadas ao horário do 
recreio. Acreditando na importância dos jogos e brincadeiras nesta etapa inicial da 
escolaridade, estamos desenvolvendo um projeto de trabalho envolvendo alunos do 2º e 3º ano 
do Ensino Fundamental visando estimular o desenvolvimento integral de crianças que se 
encontram com dificuldades de aprendizagem em uma escola da rede municipal de Taubaté. 
Participam deste projeto 10 crianças indicadas por suas professoras. Os encontros com as 
crianças acontecem três vezes por semana, com duração de duas horas cada encontro, em 
horário inverso ao ensino regular. Iniciamos nossos encontros com um momento de brincadeira 
livre e em seguida fazemos roda de conversa para apresentação da proposta do dia, 
acontecendo na sequência a atividade dirigida, por meio de jogos brincadeiras, contação de 
história, teatros e dramatizações. Cada encontro é ainda finalizado com roda de conversa para 
avaliar as atividades do dia e ouvir as considerações das crianças sobre as atividades 
realizadas, sendo um momento de livre expressão. A fim de compor nosso trabalho de 
pesquisa, realizamos o registro das atividades do dia por meio de anotações em Diário de 
campo, produções dos alunos, fotografias e gravações de áudio e vídeo. Realizamos também 
uma entrevista inicial com as professoras das crianças envolvidas na qual relataram as 
principais dificuldades dessas crianças e buscamos identificar como elas concebem o brincar 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados iniciais deste trabalho apontam que 
desenvolver propostas lúdicas proporcionam um grande envolvimento e interesse das crianças 
nas atividades, promovendo o contato prazeroso dos alunos com o objeto de conhecimento. 
Pudemos verificar um avanço considerável em alguns participantes que na primeira semana do 
encontro não conseguiam identificar todas as letras do alfabeto e que, após doze encontros, 
passaram não só a dominá-las como também a ensiná-las aos seus pares. Notamos ainda que 
três crianças desenvolveram, de maneira considerável, a relação entre fonema e grafema, 
avançando em suas concepções sobre o sistema de escrita e de leitura. Diante das análises 
preliminares que foram realizadas, é relevante destacar o quanto a relação afetiva, entre as 
pesquisadoras e os alunos, foi fundamental para o resgate da autoestima e do autoconceito 
desses educandos. As situações lúdicas que estão sendo desenvolvidas permeadas pelas 
interações pautadas em palavras de estímulo, respeito e o desenvolvimento de um espírito de 
confiança foram a base para esse resgate, que tem se tornado o alicerce para superar a 
rotulação de “incapazes”, já internalizada por esses alunos. 


