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Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução do Projeto “A utilização de 

Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil como instrumento para socialização das crianças do 

agrupamento de 3  anos”, realizado no CEMEI Viver a Infância em Goiânia/GO, sendo parte 

integrante do estágio obrigatório do curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, da 

Universidade Federal de Goiás. Seu objetivo principal foi proporcionar às crianças a 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos e auxiliar no seu desenvolvimento integral por 

meio de jogos e brincadeiras interativas e de vivência, objetivando formar sujeitos conscientes e 

ativos dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e 

valores sociais. Escolhemos trabalhar esse tema por entendermos que os jogos e a brincadeira 

podem proporcionar muitas aprendizagens e contribuírem para o processo de socialização das 

crianças. O brincar faz parte do universo da criança, quando ela brinca exercita sua capacidade 

de pensar, portanto toda aprendizagem que o brincar proporciona é de extrema importância para 

a formação da criança em qualquer etapa da sua vida. “O brincar faz parte do nosso cotidiano e 

é uma necessidade do ser humano, independente de suas crenças, idade e nível social”. 

(Kishimoto, 1996)
4
. Por isso é importante compreender a relação entre o brincar e o processo de 

aprendizagem. A metodologia usada para a construção e desenvolvimento do projeto de Ensino 

e Aprendizagem consistiu na observação da realidade e vivência dos alunos, e por meio de um 

diálogo com a professora regente da turma, buscando uma reflexão para melhor desenvoltura 

desse projeto. Foram usados na pesquisa bibliográfica documentos relacionados à educação 

como a LDB, o PPP da instituição e autores como ALMEIDA (1995), BARBOSA; ALVES; 

ARTINS (2011), DALLABONA; MENDES (2004); KISHIMOTO(1996)  entre outros. Além 

da pesquisa bibliográfica, foi realizado um diagnóstico da escola campo, com o objetivo de 

conhecer a realidade do CMEI para elaboração e desenvolvimento do nosso projeto. A avaliação 

foi desenvolvida de forma continua e processual, levando em consideração a participação e o 

interesse dos alunos na realização das atividades propostas. Concluímos que o projeto alcançou 

seu objetivo e que contribuiu de forma significativa para a socialização das crianças do 

agrupamento de 3 anos e para o nosso aprendizado como estagiárias. 
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