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1 PARTE I: PESQUISA 
 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA. 
 
Tema: O Brincar na Educação Infantil  

 

Justificativa 

Observar a brincadeira como parte da formação da criança, bem como reconhecer 

a brincadeira como direito da criança, é hoje uma quase unanimidade entre educadores 

ou não. Porém esta só pode ser observada a partir da constituição de 88 como parte 

importante do ambiente escolar na educação infantil. 

Cabe a nós neste trabalho, em um primeiro momento, pensar no significado dos 

termos, brincar, brinquedo, brincadeira e jogo, de como utilizamos estes termos no 

ambiente escolar. Mais comumente nos deparamos com o uso do termo “jogos 

pedagógicos”, mas como este seria o termo apropriado no ambiente escolar da educação 

infantil? Brincar e jogar são fundamentalmente praticas diferentes, ambas importantes na 

formação infantil. Cabe a nós aqui buscar compreender onde e quando cada uma delas 

se faz necessária. 

A brincadeira no ambiente escolar pode ser dirigida ou não, levantamos aqui se a 

questão de que a brincadeira livre possa não apenas servir como forma de aprendizagem, 

mas como forma de observação. Observando o brincar livre o professor pode 

compreender as vivências e linguagens dos alunos, desta observação pode surgir os 

questionamentos de quando e como intervir. 

 Outro ponto a ser observado neste trabalho, e a nosso ver um dos mais 

importantes para compreender a aplicabilidade do brincar na educação infantil, é buscar 

conhecer como os alunos da educação infantil atualmente constroem seus jogos. Seria de 

uma certa ingenuidade acreditar que, em um período em que jogos eletrônicos ou 

celulares estão tão presentes na vida de nossos alunos, o construir jogos ou brinquedos 

ainda seja muito presente no imaginário das crianças. Também nesta observação cabe 

levantarmos a ideia de que a televisão é hoje parte importante da rotina de nossos alunos 

e como, ou se, devemos trazer essas novas formas de entretenimento para o ambiente 

escolar. 
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Por fim buscaremos neste trabalho, compreender o brincar como metodologia. A 

observação dos alunos, e o conhecimento sobre a realidade deles pode nos levar a 

construir melhores estratégias, assim como uma visão mais ampla e ao mesmo tempo 

precisa sobre como aplicar as brincadeiras e jogos, livres ou não, na educação infantil. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A construção de um projeto bem direcionado e que verdadeiramente contemple a 

realidade dos alunos se direciona pelos seguintes objetivos: 

- Pesquisar e compreender a utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil 

por meio de experiências anteriores e observação. 

- Observar e conhecer a abordagem da escola com relação ao lúdico na formação 

infantil. 

- Compreender como os alunos observados constroem e usam seus jogos e 

brincadeiras e como interagem com os colegas e com a escola. 

- Construir um projeto de intervenções com jogos e/ou brincadeiras com  propósito 

educacional. 

 

1.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 Antes de buscar conhecimentos e ferramentas aplicáveis sobre o brincar na 

educação infantil, cabe compreender de que forma o lúdico passou a ser tratado como 

parte do processo de educação para crianças até 6 anos de idade. É comum ouvirmos 

que as crianças na educação infantil apenas vão à escola para brincar. E hoje há como 

um saber social que a brincadeira faz parte e auxilia no desenvolvimento de crianças, 

Oliveira em seu trabalho diz que o brincar sempre esteve presente na educação dos 

pequenos desde o início da história da educação, segundo ela desde a antiguidade como 

em Roma ou na Grécia o brincar já era visto como importante recurso na aprendizagem 

infantil. Ainda que a prática seja antiga, a brincadeira como eixo só se torna legal no Brasil 

a partir da Constituição de 88. 
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 Outra questão importante neste trabalho é compreender a diferença entre 

brinquedo, brincadeira e jogo. Brinquedo é um objeto ou processo que a criança utiliza 

para brincar livremente, sem regras ou orientações. Segundo  

“Jogar é definido pelo dicionário Aurélio como: “Dizer ou fazer brincadeira” “Executar 
as diversas combinações de um jogo”. A palavra jogar como vemos, é extensiva 
tanto as definições do brincar, quanto a várias outras atividades como, por exemplo, 
os passatempos e divertimentos sujeitos a regras. Tentar definir o jogo não é tarefa 
fácil. A palavra jogo segundo Aurélio pode ser definida como: “Atividade física ou 
mental por um sistema de regras que definem a perda ou ganho “ou” Brinquedo, 
passatempo, divertimento entre outras, portanto, pode ser entendida de modos 
diferentes.” (SANTOS, 2010, p.12) 

 Dada a amplitude de designações da palavra jogar, utilizaremos o termo por este 

ser mais adequado, jogar designa todo tipo de brincadeira, seja ela direcionada ou não. 

Levantamos também a questão de como a criança hoje encara os jogos. Santos diz que: 

“A tecnologia e a industrialização modificaram a relação da criança com o 
brinquedo. Verifica-se cada vez mais o aumento de brinquedos sofisticados e 
percebe-se a diminuição das possibilidades de descoberta e a utilização da 
imaginação e criatividade. Isto porque tudo o que já vem pronto é mais fácil, a 
criança não precisa pensar, quase não precisa usar a imaginação, uma vez que, por 
exemplo, uma boneca já fala mamãe e papai, vem da loja fazendo xixi, abrindo as 
mãos, beijando.” (SANTOS, 2010, p.17) 

 Vemos que hoje o brincar está mais confinado a apartamentos e ao ambiente 

doméstico, bem como aos jogos eletrônicos, principalmente os de celular. A televisão e os 

desenhos são forma de distração, construção de identidade e relação social. Como então 

conhecer o meu aluno e compreender de que forma essa criança encara o jogo? Como 

compreender a imaginação e a interação destas crianças de uma geração tão 

acostumada a brincar olhando para uma tela? A resposta para estas nossas perguntas 

veio por meio do trabalho de Santos (2010), quando diz que é necessário um equilíbrio 

entre o brincar dirigido e o brincar livre.  

 Compreendemos então que o brincar livre poderia nos ensinar como os alunos da 

era digital constroem seus próprios jogos, como podemos elaborar planos e atividades 

que possam despertar seu interesse e contribuir para sua formação. Buscaremos neste 

projeto observar e aplicar atividades que tenham um bom equilíbrio entre o brincar livre e 

o brincar dirigido. 

“O brincar livre deve ocorrer nas escolas? Talvez não, se a visão do “professor” for 

à de um instrutor ou doador de conhecimentos. Entretanto, dentro da noção do 

professor como um mediador e iniciador da aprendizagem, o brincar livre e o 

dirigido são aspectos essenciais da interação professor/criança, porque o professor 

tanto permite quanto proporciona os recursos necessários e apropriados”. (Moyles, 

2002, p.29 apud Lira e Rubio, 2014) 



5 
 
 Buscaremos em nossa prática de ensino aplicar os jogos como recurso tanto para 

o ensino do conhecimento formal como forma de incentivar a autonomia e criatividade dos 

alunos, pois entendemos que nosso papel enquanto futuras educadoras vai além da 

transmissão de conhecimento, passa também, como cita Moyles, pelo papel de 

mediadoras e incentivadoras do saber e autoconhecimento dos alunos. 

2 PROCEDIMENTOS DE ESTÁGIO 
 

2.1 METODOLOGIA 

  
 A escola onde faremos nossa prática de ensino, Centro Educacional Sonho 

Encantado Ltda, Localiza-se na Rua Cândida Bezerra, nº07, fica na região central do 

bairro de Nova Almeida, na Serra – ES. A escola é privada e tem boa estrutura para as 

atividades, possui 3 andares, mas as salas ficam no segundo e terceiro andares, a escola 

tem um campo para a realização das atividades de educação física, porém não possui 

quadra cimentada, tem biblioteca bem equipada e espaço para atendimento aos pais e 

comunidade. As refeições dos alunos são feitas em um refeitório bem limpo e arejado. 

Funciona em dois turnos, matutino e vespertino. A escola oferece ensino da educação 

infantil ao 9º ano, porém este ano apenas 6 turmas foram formadas, com uma média de 9 

alunos por turma. A escola tem alunos de 3 a 12 anos. A escola tem hoje 8 funcionários, e 

não oferece equipe de apoio, como psicólogos ou psicopedagogos. 

 O período de recreio no vespertino, período em que realizaremos o estágio, é de 

30 minutos, e acontece em dois horários de 14:30 às 15:00 e de 15:30 às 16:00, sendo o 

primeiro período para a educação infantil e o segundo para os demais alunos, a 

supervisão do recreio é feito pela coordenadora da escola. O cardápio da cantina não é 

acompanhado por nutricionista, e a maioria dos alunos costuma levar o lanche de casa. O 

Conselho de Classe é realizado na escola trimestralmente e tem ampla participação das 

famílias dos alunos. Consideramos também que a escola tem uma boa política para a 

comunicação das decisões e orientações. 

 Inicialmente levantamos a hipótese de um projeto de intervenção, entretanto a 

escola não apresentou o Projeto Político-Pedagógico, o que nos leva a elaborar propostas 

de Regência como planos de aula. 
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 Em um primeiro momento trabalharemos com a observação da rotina da turma e 

da professora regente, e posteriormente realizaremos uma semana de regência onde 

trabalharemos com a turma a fixação de conteúdos diversos por meio de jogos didáticos. 

2.2 CRONOGRAMA 

Data Turno e horário Atividade 
04/11/2019 13:00 às 17:00 Observação do Professor 
05/11/2019 13:00 às 17:00 Observação do Professor 
06/11/2019 13:00 às 17:00 Observação do Professor 
07/11/2019 13:00 às 17:00 Observação do Professor 
08/11/2019 13:00 às 17:00 Observação do Professor 
11/11/2019 13:00 às 17:00 Regência 1 
12/11/2019 13:00 às 17:00 Regência 2 
13/11/2019 13:00 às 17:00 Regência 3 
14/11/2019 13:00 às 17:00 Regência 4 
15/11/2019 13:00 às 17:00 Regência 5 
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ANEXOS 

Planos de Aula 
 

Escola: Centro Educacional Sonho Encantado 

Diretor(a): Taline Alves Fonseca 

Coordenador(a):Glaucia Maria Pereira de Siqueira 

Professor(a) Regente: Viviane Kuster 
Turma: Jardim 1 

Período: Vespertino 

Nome do(a) Acadêmico(a) Estagiário(a): Raiany Braga Ramos e Alessandra Gomes 
dos Santos 
 
Dia1 - Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019 
 
Assunto: Coordenação Motora; Alto e Baixo (tamanho e volume do som). 
 
Objetivos: Aprimorar a habilidade motora, fixar o conceito de alto e baixo/ devagar e 
rápido, incentivar a sociabilidade. 
 
Conteúdo Programático: 

 Coordenação Motora,  
 Sociabilidade, 
 Conceitos de Alto e Baixo, 
 Respeito aos colegas, 
 Organização. 
  

Recursos: 
 Cartolina 
 Pen drive e som 
 Lã 
 Papel A4 
 Lápis e Giz de cera. 

 
Sequência Didática: Na primeira atividade, após a recepção dos alunos vamos propor 

uma conversa para entender se todos os alunos conhecem o conceito de alto e 

baixo/devagar e rápido. Jogo do dia: Depois vamos propor a brincadeira do “telefone 

sem fio”, onde os alunos se sentam lado a lado e sussurram no ouvido do seguinte uma 

frase que a professora vai dizer ao primeiro aluno, o último aluno diz alto a frase que foi 

ouvida. A segunda atividade será uma atividade de alinhavo, com formas geométricas de 

cartolina furadas em volta, o aluno deve passar a lã pelos furos, como atividade para 

desenvolver a coordenação motora. Segue-se o período do recreio. Na volta do recreio os 
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alunos participaram de uma atividade com a música “Agora eu vou andar” onde se deve 

fazer o que a música manda, como andar abaixado, andar “no alto”, andar rápido, andar 

devagar, e etc. A professora deve fazer os movimentos junto com os alunos para mostrar 

como é baixo e alto e como fazer os movimentos. Como última atividade os alunos vão 

desenhar como souberem a pessoa mais alta e a mais baixa de sua família. 

 

Avaliação: A avaliação será feita pela observação da interação dos alunos e pela última 

atividade para saber se aqueles que não compreendiam já compreendem os conceitos. 

 
Dia 2 - Terça-feira, 12 de Novembro de 2019 
 
Assunto: Coordenação Motora; Numeral 4. 
 
Objetivos: Aprimorar a habilidade motora, reconhecer a grafia do numeral 4, incentivar a 
sociabilidade. 
 
Conteúdo Programático: 

 Coordenação Motora,  
 Sociabilidade, 
 Numeral 4, 
 Respeito aos colegas, 
 Organização. 

 
Recursos: 

 Giz de quadro negro 
 Bambolês 
 Numerais de EVA 
 Folha de Atividades 
 Lápis e Giz de cera. 

 
Sequência Didática: Após a recepção dos alunos, vamos ter alguns momentos de 

brincar livre para observarmos como as crianças interagem quando são incentivados a 

brincar livremente. Após este momento de brincadeiras vamos mostrar aos alunos a grafia 

do numeral quatro através de fixas, identificar se todos já conhecem. Jogo do Dia: no 

pátio colocaremos 2 bambolês com numerais de EVA dentro, do outro lado colocaremos 2 

baldes. Do balde até os bambolês faremos caminhos com giz no chão A turma será 

dividida em duas e ao alunos formarão uma fila, enquanto toca uma cantiga curta os 

alunos se revezarão correndo até os bambolês e pegando apenas “números 4” de EVA e 

colocando nos baldes. Ao fim da música o grupo que pegar mais numerais corretos 

vence. Depois disso segue período de relaxamento e descanso antes do recreio. Depois 
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do recreio os alunos receberão uma atividade onde deverão escrever o número quatro 

como souberem. 

 

Avaliação: A avaliação será feita pela observação da interação dos alunos, como lidam 

com o ganhar e perder e como construíram seus próprios jogos na primeira parte da aula. 

Na última atividade poderemos perceber se os alunos fixaram a grafia do numeral e como 

o jogo ajudou nesta fixação. 

 

Dia 3 - Quarta-feira, 13 de Novembro de 2019 
 
Assunto: Coordenação Motora; Construção de histórias, Vogal “O”. 
 
Objetivos: Aprimorar a habilidade motora, desenvolver a imaginação, Fixar a vogal “O” 
 
Conteúdo Programático: 

 Coordenação Motora,  
 Sociabilidade e Oralidade, 
 Produção de textos, 
 Vogal “o”, 
 

Recursos: 
 Cartaz da Vogal O 
 Caixa com objetos e roupas. 
 Lápis e Giz de cera. 
 Folhas de Atividades 

 
Sequência Didática: Após a recepção dos alunos, partiremos já para o Jogo do Dia: A 

turma se sentará no chão em um círculo, dentro colocaremos uma caixa com objetos e 

roupas, com o auxilio da professora, que deverá iniciar a história cada aluno vai tirar um 

objeto ou roupa e continuará a história começada pela professora. No final dessa 

atividade os alunos ilustrarão livremente a história que foi produzida por eles. Após o 

recreio apresentaremos a vogal O, e a relacionaremos com o som, segue-se uma 

atividade onde os alunos não colorir as imagens que começam com a vogal O. 

 

Avaliação: Poderemos avaliar a oralidade, e a coerência em produzir textos durante o 

jogo, a fixação dos conteúdos e coordenação motora será avaliada também durante as 

atividades das folhas. 

 

 



10 
 
Dia 4 - Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019 
 
Assunto: Auto-conhecimento, animais domésticos. 
 
Objetivos: Promover o conhecimento do corpo, desenvolver a imaginação, Conhecer os 
animais. 
 
Conteúdo Programático: 

 Coordenação Motora,  
 Sociabilidade e Oralidade, 
 Diferença entre animais domésticos e selvagens, 
 Corpo Humano 
 

Recursos: 
 Folhas de papel cenário 
 Tintas. 
 Lápis e Giz de cera. 

 
Sequência Didática: Após a recepção dos alunos, novamente começaremos o Jogo do 

Dia: Mostraremos aos alunos fichas tamanho A4 com figuras de animais, os alunos 

deverão imitar o animal que está na ficha (como anda, que barulho faz), depois com as 

fichas apresentadas junto com os alunos vamos dividir as fichas entre os animais que 

podem ficar em casa e os que não podem. Após o recreio faremos uma atividade 

relacionada ao corpo humano, dividiremos a turma em dois grupos, um dos alunos de 

cada grupo vai se deitar em folhas já preparadas de papel cenário, e com a ajuda das 

professoras desenhar com giz de cera o contorno do corpo do aluno no papel. Depois os 

alunos irão decorar esse contorno livremente (desenhar as roupas, as unhas, dedos, etc.), 

podemos então pedir aos alunos que identifiquem partes do corpo (pernas, braços, 

cotovelos, joelhos, etc.). 

 

Avaliação: Como neste dia não teremos atividades em folhas de papel A4, a avaliação 

será feita oralmente e pela observação dos alunos. 

 

Dia 5 - Sexta-feira, 15 de Novembro de 2019 
 
Assunto: Numeral quatro, coordenação motora. 
 
Objetivos: Associar o numeral a quantidade, fixar a grafia do numeral. 
 
Conteúdo Programático: 
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 Coordenação Motora,  
 Sociabilidade. 
 Associar o numeral a quantidade (contar), 
 

Recursos: 
 Folhas de Atividades 
 Bolinhas de Plástico. 
 Palhaço de papelão. 
 Folha de atividades 

 
Sequência Didática: Após a recepção dos alunos, vamos relembrar os alunos da grafia 

do número quatro, e desenvolveremos uma atividade de ligar os pontos para aprimorar a 

coordenação motora e a grafia do número, após o recreio segue-se o Jogo do Dia: Jogo 

da “Boca do palhaço”, cada aluno receberá quatro bolinhas de plástico, e devem tentar 

jogar dentro da boca do palhaço, enquanto os alunos tentam faremos em coz alta junto 

com os alunos que estão assistindo a vez do colega quantas bolas ele já jogou. Vencerão 

os alunos que acertarem mais bolas. Segue atividade escrita onde os alunos deverão 

colorir quatro brinquedos diferentes. 

 

Avaliação: Ainda neste dia poderemos observar pelas atividades se os conteúdos foram 

aprendidos e a habilidade motora em desenvolvimento através do jogo. 




