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Introduçao

Olá Pedagogo!

É com o objetivo de ajudar o coordenador pedagógico e os professores a
implementarem as melhores práticas que 2B Educação desenvolve matérias como este,
sempre buscando atualizar e levar novos ensinamentos aos nossos pedagogos!

A melhor forma de adaptar a escola às necessidades dos estudantes é prestando
atenção à forma como eles se comportam e procurando soluções para a demanda
específica de sua instituição.
Como garantir que sua escola tenha acessibilidade a partir de jogos para integração?

~



Introduçao

O problema é que, em nossa cultura escolar, brincadeiras e jogos são vistos como
recompensas para aqueles que concluem as tarefas de aula, ou como atividades que
causam agitação e bagunça entre as crianças. Essa interpretação é partilhada por pais e
também por professores — o que dificulta a implantação de práticas ludopedagógicas.

É claro que, para que a criança aprenda conteúdos relacionados à português,
matemática, ciências e outras disciplinas por meio de jogos, é preciso que haja um
direcionamento pedagógico e educativo. E esse é o papel do professor, insubstituível
diante de qualquer brinquedo ou tecnologia. Ele é o responsável por promover a
brincadeira com intencionalidade, ou seja, com uma finalidade clara e objetiva.

~



Passo 1

Treine seus 
professores



O primeiro passo para implementar práticas ludopedagógicas é convencer os professores em relação
à importância da ludicidade no aprendizado e aos potenciais resultados desse tipo de método. Ao
compreender que a brincadeira estimula outros aprendizados, como a sociabilidade, o respeito às
diferenças, a solidariedade e a colaboração entre as pessoas, o professor percebe que não ensina
somente conteúdos escolares formais, mas também valores morais e sociais.

A ação seguinte é investir em treinamento. É importante que o professor saiba planejar, desenvolver e
aplicar atividades lúdicas em sala de aula, sabendo adequá-las à idade e ao estágio de
desenvolvimento do aluno. Estar aberto a mudanças, investir em formação continuada e criar espaços
de trocas com colegas de diferentes instituições de ensino são fatores que devem estar situados na
qualificação docente.

Uma das ferramentas são os cursos livres ou pós graduação, que podem ser tanto strictu-sensu
(mestrado ou doutorado) quanto latu-sensu.
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Passo 2

Defina objetivos 
pedagógicos para os 

jogos 



No livro “A ludicidade como ciência”, observa-se que, raramente, a escola propicia situações
para que a criança se expresse, invente e jogue, porque “desconsidera-se que o brinquedo
contém, em forma condensada, todas as dimensões do desenvolvimento: socioafetivo,
cognitivo e psicomotor”.

Essa interação não deve ser organizada de qualquer forma. Para o educador Paulo Freire, quem
ensina deve entrar em um diálogo com as pessoas e tratar de temas que estejam relacionados a
situações concretas e às experiências que vivenciam em seu cotidiano. Ao mesmo tempo,
porém, é importante que o professor organize as atividades de forma que o aluno interaja com
o conhecimento que é objeto da aula para que as brincadeiras produzam resultados
pedagógicos.

Há jogos para desenvolver a atenção e a concentração; outros para desenvolver a sensibilidade
tátil e a acuidade visual; outros para auxiliar o ensino de assuntos específicos, como
alfabetização, matemática, ciências, história, geografia, etc. No caso das crianças dessa geração
nativa digital, é importante levar em conta que os computadores, smartphones e tablets fazem
parte de seu dia a dia desde que nasceram. Ignorar essa forma de interação com as informações
e as brincadeiras pode levar a um desinteresse --ou a fugas.
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Seja qual for o objetivo pedagógico definido, é importante ter em mente dois princípios do
pensamento construtivista, que orienta boa parte da literatura sobre ludopedagogia:

1) Explique a brincadeira para a criança e deixe que ela resolva o “problema” proposto sozinha
até o limite que ela conseguir. Segundo o psicólogo espanhol César Coll Salvador em seu
livro “Aprendizagem escolar e construção do conhecimento”, “os adultos que desempenham
com maior eficácia a função de ‘fazer andaimes’ e ‘sustentar’ os progressos das crianças são
aqueles cujas intervenções no decurso da interação são contingentes aos progressos e
dificuldades que as crianças experimentam na realização da tarefa”;

2) Promova jogos que sejam interdisciplinares, ou seja, que permitam que a criança se
acostume com atividades que construam uma interação entre o aprendizado e o mundo
real. Um sociólogo francês da atualidade, Edgar Morin, é uma boa referência bibliográfica
sobre reflexões de como “religar os saberes”. Autor de “Os sete saberes para a educação do
futuro”, ele argumenta que a divisão disciplinar do ensino cria fronteiras, fragmentando e
enclausurando o saber.
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Passo 3

Saiba como 
escolher os jogos



Ao definir o objetivo pedagógico do jogo ou brincadeira, o professor também definirá qual
atividade será proposta às crianças. Existe uma infinidade de jogos e brinquedos, tecnológicos e
analógicos, mas é preciso saber fazer distinção entre jogos comuns e jogos educativos.

Os jogos comuns são aqueles encontrados em lojas e comércios do varejo, com apelo a marcas
e personagens de desenhos animados e filmes, geralmente focados apenas em entreter as
crianças. Alguns deles podem até inibir a criatividade, a imaginação e a autonomia da criança e,
por conta disso, elas rapidamente perdem o interesse pelo jogo. Sendo assim, recomenda-se
que no ambiente escolar eles sejam usados somente em momentos de recreação livre e com
restrições. Já os jogos educativos e pedagógicos criam momentos lúdicos durante o processo
de ensino e aprendizagem, facilitando o contato com novos conhecimentos.

É interessante que a escola tenha algumas ferramentas à mão. Quebra-cabeças, brinquedos de
montar de diferentes texturas (madeira, plástico e borracha) e bolas de diversos tamanhos são
alguns dos brinquedos analógicos que podem ser usados em diferentes atividades
ludopedagógicas, principalmente em atividades em grupos.
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Os computadores em suas
diferentes formas (principalmente
notebook e tablets);

Passo 3

As lousas digitais, que substituem
bem as lousas tradicionais com fácil
adaptação dos professores, e
facilitam o uso de áudio e vídeos
em sala



Mesas Digitais:

Na mesa, indicada para crianças a partir de 3 anos, há jogos educativos pensados para
serem aplicados em disciplinas dos períodos pré-escolar e de alfabetização, com
fundamentação teórica baseada nas diretrizes curriculares do MEC.

Os jogos são realmente divertidos para ensinar conteúdo como matemática, ciências,
português entre outros.
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Passo 4

Como criar brincadeiras 
a partir dos recursos 

disponíveis 



É empiricamente comprovado que mesmo as crianças nativas digitais gostam de
brincadeiras simples, como colorir com guache e canetinha, jogar com tabuleiro ou
peças geométricas de madeira ou EVA (espuma vinílica acetinada), ou mesmo brincar
com massinha de modelar. São materiais que a maioria das escolas tem e que podem
ser aplicados como instrumentos de ludopedagogia.
Abaixo, veja uma sugestões para o professor e os alunos criarem os próprios jogos de
forma conjunta e multidisciplinar - com o apoio de apenas lousa e papel:

PROCURA A PALAVRA

Definição: O professor reúne textos de jornais e revistas, atuais de preferência, e
escolhe 10 ou 20 palavras. Depois, escreve no quadro o sinônimo delas e divide a
turma em grupo. É interessante se o texto for relacionado à história, geografia,
química, física ou biologia.

Objetivo: encontrar os sinônimos.

Passo 4



Regras: Os alunos têm que ler os textos, encontrar os sinônimos e fazer uma lista. O
primeiro grupo que encontrar corretamente todas palavras, ganha 1 ponto. Se
nenhuma das equipes encontrar todas as palavras ganha o ponto o grupo que
encontrar mais palavras. Em seguida, o professor solicita que cada grupo desenvolva
um texto de três parágrafos com as palavras encontradas.

Disciplinas envolvidas: Português, inglês e outros idiomas; história, geografia e
ciências (conforme o conteúdo do texto).

Passo 4



Passo 5

Defina as regras do jogo 
e avalie resultados



Independentemente se a atividade é digital ou analógica, as regras do jogo ou da
brincadeira devem ser sempre claras e definidas antes de ser iniciada.

Explicar as regras significa deixar claro qual o objetivo do jogo e detalhar em quais
situações se perde e se ganha pontos - e quantos são contabilizados em cada
situação. Se a turma de alunos for muito agitada, vale estabelecer algumas
pontuações para o bom comportamento, como perder 10 pontos se levantar sem
pedir licença, se interromper o colega ou se provocar alguém do grupo adversário.

Para além da disciplina, o foco da atividade ludopedagógica é responder aos
diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes, incentivando o pensamento
criativo e crítico, a autonomia e a pesquisa. A ideia é formar adultos capazes de
buscar e encontrar solução para problemas atuais a partir da integração de diferentes
disciplinas.
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