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RESUMO 
 
 

PROJETO: BRINCANDO E APRENDENDO COM JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Bernadete Barbosa Fernandes Estefanie Aparecida de Oliveira Machado Daniela dos Santos 
Veloso Orientadora: Profª Ms. Maria Teresa Ribeiro Universidade de Taubaté RESUMO Este 
trabalho tem por finalidade relatar a experiência vivida pela professora supervisora e bolsistas 
da Universidade de Taubaté, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- 
PIBID, ao desenvolver o projeto: “Brincando e aprendendo com jogos na educação infantil”, 
com alunos entre três a cinco anos, em uma escola municipal localizada distante do centro da 
cidade. A relevância do projeto ocorreu, após relato da professora supervisora e constatação 
das alunas bolsistas, que o bairro em questão não possui parques ou áreas de lazer para as 
crianças e o lugar que eles encontram para brincar é a escola. Sendo assim o objetivo desse 
projeto foi proporcionar às crianças diferentes experiências ao brincar, a partir de jogos 
confeccionados pelas bolsistas e utilizar os jogos no processor ensino-aprendizagem. A 
escolha dos jogos surgiu com ideias das professoras da instituição que apontaram as 
necessidades evidentes de seus alunos. Foram escolhidos e trabalhados seis jogos com as 
crianças e percebe-se que o jogo “Trilha com chapeuzinho Vermelho”, destacou-se bastante, 
sendo significativo e atraente, confeccionado de papelão e EVA, e nos momentos das 
brincadeiras usávamos mascaras da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Tendo como 
objetivo trabalhar os números, no dado, na trilha respeitar a vez do outro e as regras do jogo. 
Nos diversos momentos e com cada turma, sempre sentávamos em roda para exploração da 
história, e cada criança tinha a oportunidade de se expressar narrando a seu modo e dando 
outro final a história. Após a contação, explicávamos as regras do jogo e como seria a 
participação de todos. Como resultado final, percebemos que as crianças entenderam o 
objetivo do jogo, respeitaram as regras e tiveram avanços significativos no pedagógico em sala 
de aula. A avaliação aconteceu no decorrer do projeto por meio da observação e do registro no 
diário de campo. Como produto final, fizemos um dia de jogos dirigidos, colocamos todos os 
jogos confeccionados no pátio, para que todas as crianças da escola pudessem brincar ao 
mesmo tempo, com auxílio das professoras, assistentes de sala, diretora e bolsistas. Dessa 
forma, conclui-se que o projeto realizado alcançou seus objetivos junto às crianças e 
acrescentou como uma experiência positiva na vida profissional e pessoal da professora 
supervisora e bolsistas. Palavras-chave: PIBID, jogo, história. Professora Supervisora no 
PIBID/ bernadete_53@hotmail.com Graduanda do curso de Pedagogia, 4º semestre- 
Universidade de Taubaté- UNITAU/ estefanie.mac@gmail.com Graduanda do curso de 
Pedagogia, 4º semestre- Universidade de Taubaté- UNITAU/ danyzynha.sol@ig.com.br 
Professora, Mestre, da Universidade de Taubaté/ mterib@hotmail.com  


