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Educação infantil e jogos pedagógicos
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Introdução

Este trabalho objetiva mostrar que os 
alunos do ensino fundamental poderão ser 
estimulados a gostar da leitura de um modo 
divertido e bastante empolgante, através do uso 
de jogos educativos, fazendo que o aluno 
aprenda trabalhar em grupo, lidando com o seu 
egocentrismo e aprendendo regras. A atividade 
lúdica, segundo Piaget, é o berço obrigatório das 
atividades intelectuais da criança, sendo por isso 
indispensável à prática educativa. O jogo não é 
apenas uma forma de entretenimento para gastar 
energias das crianças, mas instrumento que 
contribui e enriquece o desenvolvimento 
intelectual. Piaget propõe que se estruture o 
jogo na forma de exercício, símbolo e regra, de 
acordo com o estágio do desenvolvimento 
cognitivo da criança. Nos jogos de exercícios 
estão as primeiras manifestações lúdicas da 
criança. Nos jogos simbólicos a criança 
representa o objeto ausente. Esse tipo de jogo 
pode modificar o pensar e agir da criança, 
porque ela faz a representação do jogo do jeito 
que ela acha que deve ser, sendo desta forma, 
ela se torna capaz de produzir linguagens, 
criando convenções e compreendendo o sentido 
de tais convenções. Assim ela busca explicar 
coisas, dá resposta a várias questões que já 
começa a perturbá-la. Com o jogo a criança 
antecipa o entendimento adquirindo motivação e 
habilidades necessárias no seu desenvolvimento 
intelectual.

Material e Métodos

Jogo: Dominó silábico

Objetivo:

 Familiarização com as letras;
 Construção de palavras estáveis;
 Composição e decomposição de 

palavras;
 Sistematização da correspondência 

grafofônica;

Participantes:  1 a 4. 

Regra:

O jogo tem o total de 28 peças, que deve ser 
distribuídas entre os jogadores igualmente, 
escolhe-se uma peça para colocar no centro e o 
jogador seguinte tentará forma com suas peças 
uma palavra  que se encaixe com a peça 
colocada, caso não consiga passará sua vez, para 
o próximo jogador, ganhará quem conseguir 
ficar com o mínimo de peças.

Jogo: Quadro de Rimas

Objetivo:

 Destaca a análise fonológica;
 Sistematiza a correspondência 

grafofônica;
 Fixar a escrita de algumas palavras

Participantes: 1a 5

Regra: cada pessoa receberá uma cartela com 
15 gravuras e destas três figuras diferentes serão 
distribuídas por aluno para colocarem as figuras 
na cartela formando rimas e escreverem o nome 
das figuras numa folha de papel. Vence quem 
conseguir forma as rimas e escrever 
corretamente as palavras.

Jogo: Corrida Alfabética

Objetivo:

 Familiarização com as letras;
 Construção de palavras estáveis;
 Escrita de palavras e frases;
 Reflexão durante a produção de 

palavras ou frases.

.

Participantes: sem restrição

Regra:
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Cada participante terá oportunidade de jogar o 
dado, o que tirar o maior número, esse começará 
o jogo e nessa ordem os demais participantes. 
Jogo iniciado, o dado deverá ser jogado para 
saber quantas casas o jogador deverá andar, e o 
mesmo pode marcar a casa tirada com um botão 
para saber onde irá continuar sua rodada. Se 
quem tiver jogando for um pré – silábico 
(alguém que não possua a habilidade de ler e 
nem conheça o sistema de escrita) dirá o nome 
da letra que colocará o botão, se for um silábico 
(pouco conhecimento na escrita) dirá o nome de 
alguma coisa que comece com aquela letra e se 
for um alfabético além de dizer o nome alguma 
coisa que comece com a letra, fará uma frase 
com sua palavra escolhida e todos irão escrever 
o que falar.

Jogo: Batalha

Objetivo

 Familiarização com as letras;
 Escrita de palavras;
 Composição e decomposição de 

palavras
 Comparação quanto ao  número de 

letras e sílabas utilizadas

Participantes: 1 a 3

Regra:

São doze gravuras que serão divididas 
igualmente entre os participantes, quando 
recebidas deverão ficar sem aparecer, quando 
começar o jogo cada participante mostrará sua 
gravura e escreverá o nome de sua figura, 
depois dividirá em sílabas, quem tiver o maior 
número de sílabas pegará as demais figuras e 
ganhará um ponto, se tiver empate com o 
número de sílabas, irá para a contagem de letras, 
caso dê empate novamente será feita uma nova 
rodada  entre os participantes que empataram no 
final do jogo cada  participante escolherá uma 
gravura e fará uma frase bem criativa, valendo 
um ponto e vencerá quem fizer a maior 
pontuação.

Jogo: Detetive

Objetivo:

 Familiarização com as letras
 Tentativas de reconhecimento de 

palavras, através do desenvolvimento 

de estratégias de uso de pistas para 
decodificação

Regra:

Algumas gravuras estarão em um cartaz, e serão 
distribuídas para cada grupo de crianças as 
palavras correspondentes aos desenhos e esses 
terão que colocar a palavra na imagem dela.

Material:

 Cartolina
 Figuras variadas
 Caneta colorida
 cola
 tesoura
 dado
 botões

Resultados:
Piaget fala que o avanço de um estágio 

para outro mais elevado da criança é o resultado 
de um novo equilíbrio que emergiu de um 
desequilíbrio produzido pelas ações no próprio 
nível anterior, ou seja, a criança evolui a partir 
de suas dificuldades, procurando a resposta 
adequada. As pesquisas realizadas por Emilia 
Ferreiro acerca da psicogênese da escrita, 
podem ser inseridas nesse contexto. A autora 
mostra as diferentes formas que a criança vai 
construindo suas hipóteses e como vai entrando 
no conflito ao aplicá-las em variadas situações, 
fazendo com que a criança se desenvolva a 
partir de uma dificuldade formada no seu 
estagio anterior. O jogo é formado por partidas, 
se tornando repetitivo em algumas vezes, 
fazendo com que a criança elabore estratégias 
para uma melhor jogada e assim evoluindo.   

Os jogos contribuiriam para o 
desenvolvimento dos educandos, ajudando na 
familiarização com as letras, na construção de 
palavras, na formulação de estratégias no uso 
das pistas para a decodificação, no 
reconhecimento das letras percebendo os 
invariantes nos traçados e que a palavra é 
constituída por pedaços e estes por unidades 
sonoras. Através dos jogos com rimas os alunos 
aprenderam novas palavras a partir do som 
destas apresentadas, realizaram também a 
correspondência grafofônica, mesmo parecendo 
uma atividade fácil foi muito importante para os 
alunos que ainda não tinham compreendido que 
a escrita tem relação com a pauta sonora.       
          Os jogos foram aplicados com os alunos 
na faixa etária entre 9 e 11 anos. A corrida 
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alfabética faz com que os alunos compreendam 
que são utilizados símbolos convencionais na 
escrita para representar os sons, e traçando as 
letras atendendo aos atributos essências que as 
diferenciam.
Com o quadro de rimas, eles compreenderam 
que as palavras são formadas com fonemas e 
que o som inicial é diferente do som final. E 
com a utilização do som final conseguiram 
construir novas palavras. Já com o domino 
silábico eles encontraram uma maior 
dificuldade, pois era dada a sílaba inicial de uma 
palavra e a partir desta teriam que construir uma 
nova palavra, fazendo com que o aluno 
refletisse sobre a formação da palavra, 
percebesse que é formada por pedaços menores 
que são as silabas, depois do jogo foi trabalhado 
o ditado e ali puderam refletir sobre a escrita da 
palavra. Com o jogo da batalha os alunos 
fizeram a comparação entre as palavras 
classificando o número de sílabas, e percebendo 
que as palavras se diferenciam tanto no número 
de letras, quanto na ordem em que estas 
aparecem em outras. No jogo do detetive os 
alunos tentaram reconhecer algumas palavras de 
conhecimento geral da turma, fazendo assim a 
associação da primeira letra da palavra com o 
desenho fornecido no cartão. 

Esses jogos são interessantes por ajudar 
os alunos, não apenas a perceber que as palavras 
são segmentadas em sílabas, e as sílabas em 
fonemas, mas também a refletir sobre a escrita e 
a fala. O importante em cada um desses jogos 
não é que o aluno memorize as palavras que 
formam utilizadas no jogo e, sim, que perceba 
positivamente qual a lógica utilizada em nosso 
sistema através da reflexão.

Diante disso, verifica-se a importância 
dos jogos para a formação da criança no seu 
desenvolvimento intelectual, cognitivo, 
contribuindo para o crescimento e saúde mental 
bem como conduzindo-os aos relacionamentos 
grupais.
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