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RESUMO  

O ambiente escolar enquanto fomentador de conhecimento deve ampliar a cultura lúdica 

infantil, as aulas de educação física tornam-se propícias para tal prática. Assim sendo, dentro 

do universo do jogo, optamos por propiciar aos alunos a vivência e a confecção de jogos de 

tabuleiro. Objetivamos possibilitar a prática de jogos no âmbito escolar, visando ampliar os 

conhecimentos de jogos de tabuleiro, uma maior interação entre os alunos e técnicas de 

construção, valorizando conhecimentos prévios trazidos pelos sujeitos de pesquisa. A 

metodologia utilizada foi à pesquisa colaborativa. A coleta de dados consistiu na elaboração do 

“Diário do Observador”, contendo os registros da aplicação da pesquisa; questionário com 

perguntas abertas e fechadas; e registros fotográficos. O desenvolvimento teve início a partir da 

vivência e distribuição de jogos para a posterior construção dos jogos, sendo confeccionados 

com materiais alternativos e recicláveis. Observou-se que os alunos demonstraram interesse 

pelos jogos propostos, contudo alguns manifestaram dificuldades ao interpretar as regras, 

gerando desinteresse pela construção de alguns. Após a vivência, cada participante escolheu 

seu jogo para construção. Houve interesse, participação e dedicação na realização de tarefas por 

parte dos sujeitos de pesquisa. Foram utilizadas cinco aulas durante o período escolar para a 

confecção. Como resultados obteve-se que a construção de jogos de tabuleiro, possibilita a 

prática de jogos, a interação dos participantes e contribui para o trabalho de técnicas de 

construções. Sendo assim, os participantes da pesquisa ampliaram seus conhecimentos de jogos 

de tabuleiro a partir da interação e construção dos jogos de tabuleiro. Concluiu-se que é de suma 

importância a criação de atividades e práticas significativas aos alunos, onde estes possam 

assumir papeis mais atuantes na construção do conhecimento. A realização do estudo de campo 

contribui para a ampliação de discussões relacionadas ao tema.  
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