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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN n.º 9394/ 96) descreve que a Educação 

Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica e tem como objetivo o desenvolvimento 

integral da criança de 0 a 5 anos. Além disso, o artigo 26, § 3º, relata que a Educação Física (EF) é 

componente curricular obrigatório da Educação Básica. Scholze, Brancher e Nascimento (2007) 

afirmam que na Educação Infantil considera-se necessário que o professor adote a ludicidade, isto é, o 

“aprender brincando” como estratégia de ensino-aprendizagem. Entretanto, professores de EF que 

atuam como especialistas e/ou conjuntamente com professores uni docentes na Educação Infantil são 

algo raro na realidade da maioria das escolas (D’AVILA; SILVA, 2018). Dada a sua importância, as 

atividades lúdicas englobam o jogo, o brinquedo e a brincadeira (KISHIMOTO, 1994) e apresentam 

diversas contribuições para a formação integral da criança, como o sentir, criar e recriar situações 

(SCHOLZE; BRANCHER; NASCIMENTO, 2007), interagir com o mundo, com os códigos e com 

outros (ALMEIDA, 2000; SAYÃO, 2002) e, através da brincadeira desenvolvem capacidades de 

manipulação, locomoção e estabilização (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). Nessa 

direção, Perini e Bracht (2016) encontraram que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes 

de EF na Educação Infantil tem relevância devido ao conhecimento das especificidades da infância e o 

aproximar de seu universo, de suas linguagens, de suas características singulares, que favorecem o 

estimular dos saberes e experiências que as crianças trazem para o cotidiano da escola. O relato de 

experiência teve por objetivo analisar a importância das atividades lúdicas ministradas pelo professor 

de EF na Educação Infantil, a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando como método a 

pesquisa-intervenção. As intervenções foram planejadas na UFRRJ – Campus de Seropédica e 

colocadas em prática em uma escola do município de Seropédica, na turma da Educação Infantil – 

Pré-Escolar I, com crianças de quatro anos de idade. Foram realizadas 13 intervenções consecutivas, 

sendo uma a cada semana, com 40 minutos cada aula. A turma era formada por 20 crianças e foi 

solicitado que as professoras-estagiárias de EF trabalhassem de forma lúdica o conhecimento sobre o 

corpo e a psicomotricidade. Nas primeiras intervenções percebeu-se que as crianças apresentavam 

dificuldades em permanecer em formações fixas, prestar atenção nas explicações e realizar atividades 

complexas. Ao observar as peculiaridades da turma, notou-se que o lúdico, enquanto estratégia de 

ensino-aprendizagem contribuíra de forma efetiva para o desenvolvimento integral das crianças. No 

decorrer das atividades lúdicas, observou-se que as crianças estavam engajadas e felizes no processo 
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de ensino-aprendizagem, pois o brincar que sempre fez parte de sua vida continuava a fazer. Ao final 

das 13 intervenções constatou-se que as crianças estavam mais autônomas, melhores na relação social 

com seus pares, criativas e respeitando as diferenças. Conclui-se que é necessário que o docente de EF 

esteja imbricado no processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil, e que este adote uma 

educação livre, criativa, lúdica, construa um ambiente agradável, propicie oportunidades/ experiências 

diversas da cultura corporal de movimento, planeje/ sistematize as suas aulas e identifique os 

interesses e necessidades das crianças. 
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