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SILVA, Dara Alice da. Atividades lúdicas no Recreio Escolar: Uma proposta para 
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  RESUMO 

 
Este trabalho tem como tema atividades lúdicas no recreio escolar: uma proposta 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a pesquisa foi desenvolvida com o 
objetivo de analisar como uma proposta pedagógica de atividades lúdicas pode 
proporcionar um momento de interação e aprendizagem dos alunos dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental durante o intervalo escolar. Este estudo está 
pautado em como uma proposta de atividades lúdicas pode ser de fundamental 
importância no momento destinado ao recreio escolar, visto que este espaço é um 
ambiente rico em potencial e complementação da aprendizagem, uma vez que a 
escola é vista como um ambiente educacional, portanto, todos os momentos que a 
envolvem devem ser repletos de aprendizagem. A metodologia é de cunho 
qualitativa mediante estudo bibliográfico, tem como público alvo alunos matriculados 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de escolas municipais ou particulares. A 
pesquisa conta com um caderno de atividades que sugere 10 jogos a serem 
implantados durante o intervalo escolar no decorrer de duas semanas consecutivas 
com alunos do 1º ao 5º ano. Por fim, a mesma aponta que as atividades lúdicas é de 
grande valia no recreio escolar, visto que este momento vai além somente da 
alimentação e higiene, mas também pode ser usado como um espaço rico em 
socialização entre os alunos, bem como, na complementação da aprendizagem, 
desenvolvendo a criança de maneira integral. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Recreio Escolar. Lúdico. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

SILVA, Dara Alice da. Recreational Activities at School Playground: A proposal 
for the Early Years of Elementary School. 60p. Work (Monograph). Nursing 
Graduation. FAP – College of Apucarana. Apucarana-Pr. 2020. 

 

ABSTRACT 
 
This work has as its theme playful activities in school playground: a proposal for the 
initial years of elementary school, the research was developed with the objective of 
analyzing how a pedagogical proposal of playful activities can provide a moment of 
interaction and learning of students of the Early Years of Elementary School during 
the school break. This study is based on how a proposal of playful activities can be of 
fundamental importance at the time destined to school playground, since this space 
is a potentially rich environment and complementing learning, since the school is 
seen as an educational environment, therefore, all moments that involve it should be 
full of learning. The methodology is qualitative through bibliographic study, targeting 
students enrolled in the initial years of elementary school, municipal or private 
schools. The research has an activity book that suggests 10 games to be 
implemented during the school break over the course of two consecutive weeks with 
students from 1st to 5th grade. Finally, it points out that the playful activities are of 
great value in the school playground, since this moment goes beyond only food and 
hygiene, but can also be used as a space rich in socialization among students, as 
well as, in the complementation of learning, developing the child in an integral way. 
 
Keywords: Learning. School Recreation. Ludic. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

No presente trabalho foi abordado uma proposta pedagógica para o recreio 

escolar que contempla, um caderno de atividades com dez atividades lúdicas para 

se desenvolver com alunos do 1º ao 5º ano.  

O intervalo entre as aulas representa para os alunos um momento especial na 

rotina escolar, pois trata-se de um período em que os mesmos podem escolher o 

que pretendem fazer, sendo assim considerado um ambiente que convida os alunos 

a explorar diferentes percursos e a aprender mais. Dessa maneira percebemos que 

para grande parte dos estudantes o recreio é o momento mais esperado. 

A escola precisa ajustar o intervalo para que o mesmo se torne um momento 

agradável e prazeroso para os alunos, bem como um espaço de diversão, 

qualidade, socialização e informação. 

 Neste sentido, todos ensinamentos que ocorrem dentro da escola devem 

estar direcionados para o saber, o aprender, portanto é de grande relevância dar um 

novo olhar ao recreio escolar e suas capacidades educativas na vida dos educandos 

(SANTOS, 2011).  

A proposta de um caderno de atividades lúdicas durante este momento, surge 

como um aliado a aprendizagem e interação destes alunos, tornado este espaço 

ainda mais significativo para os educandos. 

A escolha do tema se deu em decorrência do interesse da acadêmica em 

saber mais sobre o assunto abordado, buscando descobrir como uma proposta 

pedagógica pode auxiliar na aprendizagem e interação dos alunos durante o recreio 

escolar.  

Este estudo encontra-se organizado em quatro capítulos na fundamentação 

teórica, no primeiro capítulo foi abordado a aprendizagem, expondo como a mesma 

ocorre no ambiente escolar e também fora dele, visto que a mesma é um processo 

contínuo e ocorre em todos os estágios da vida, no segundo capítulo foi feita uma 

análise do espaço escolar e aprendizagem, percebendo que este espaço encontra-

se em constante modificação, ou seja, não é algo considerado neutro, em seguida 

no terceiro capítulo foi exposta a importância do brincar observando que é de grande 
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relevância que as crianças convivam em diferentes espaços e brinquem com outras 

crianças, uma vez que o brincar é um ato indispensável na vida da mesma e por fim 

no quarto capítulo foi apresentado o recreio escolar, o lúdico e a criança, analisando 

como o recreio escolar é visto e qual sua importância na escola, será examinado 

também como a criança se comunica e se expressa neste espaço, bem como a 

relevância do lúdico, uma vez que, é através da ludicidade que a criança se 

desenvolve, tornando assim o lúdico um grande instrumento no processo de 

aprendizagem.   
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2 PROBLEMA DE PESQUISA  

De que maneira uma proposta pedagógica de atividades lúdicas pode auxiliar na 

aprendizagem e interação no recreio escolar do Ensino Fundamental anos iniciais?  

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar como uma proposta pedagógica de atividades lúdicas pode proporcionar 

um momento de interação e aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental durante o período destinado ao recreio escolar. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Aprofundar conhecimentos sobre a aprendizagem, espaço escolar, a importância do 

brincar e sobre o recreio escolar, o lúdico e a criança, com base em informações já 

existentes. 

Identificar como as atividades lúdicas pode proporcionar a interação, aprendizagem 

e desenvolvimento dos educandos, durante o recreio escolar do Ensino 

Fundamental - Anos Inicias. 

Propor atividades lúdicas que auxiliem o desenvolvimento cognitivo de 

aprendizagem dos educandos.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Aprendizagem 

 

A aprendizagem ocorre a partir da obtenção do conhecimento, a mesma pode 

ser vista como um processo de interação da criança com o mundo que a cerca, 

permitindo que ela se aproprie de conhecimentos e estímulos que recebe do seu 

meio social (TABILE; JACOMETO, 2017). 

Deve-se notar que a aprendizagem acontece antes mesmo do processo de 

escolarização, ela ocorre em casa na interação da criança com a família, com os 

amigos, ou seja, a mesma já traz consigo uma história, conhecimentos sobre sua 

existência. 

Assim sendo, a aprendizagem ocorre a partir dos saberes previamente 

adquiridos ao longo da história, ou seja, a aprendizagem estará sempre relacionada 

com a realidade dos educandos (DÍAZ, 2011). 

Segundo Tabile e Jacometo (2017) a apropriação do conhecimento em sala 

de aula deve ocorrer de maneira progressiva, ajustando-se aos diferentes estágios 

do desenvolvimento pelo qual a criança passará no decorrer de seu crescimento. 

A aprendizagem, portanto, é vista como um processo continuo ocorrendo em 

todos os estágios da vida, seja na infância, adolescência, vida adulta e na velhice, 

todas estas fases se encontram repletas de aprendizagens, portanto, neste processo 

os indivíduos com mais experiências auxiliam os menos experientes, tornando 

possível a apropriação de novos conhecimentos. 

A aprendizagem é tida então como algo gradual, ou seja, ela ocorre de pouco 

em pouco, durante toda a vida, por conta disto ela é vista como um processo 

constante, assim, cada sujeito tem seu próprio tempo para aprender, devendo ser 

levado em conta as diferenças individuais de cada um. 

É através da aprendizagem que o sujeito adquire valores, conhecimentos, 

atitudes que o ajudará a construir suas representações do interno, aquilo que 

pertence a ele, e também do externo, aquilo que se encontra fora dele, esta 

transição que ocorre entre aquilo que está fora dele com aquilo que se encontra 
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dentro dele, sofrem transformações de acordo com as características particular de 

cada pessoa (DÍAZ, 2011). 

A respeito do conceito de aprendizagem Drovet (1995, p.84) apud Díaz (2011, 

p.82) afirma que:   

 
[...] conceito de aprendizagem não é restrito somente aos fenômenos 
que ocorrem na escola; o termo tem um sentido muito mais amplo: 
abrange os hábitos que formamos, os aspectos de nossa vida afetiva 
e a assimilação dos valores culturais.    

 
 

O desenvolvimento e a aprendizagem podem ocorrer também através de 

atividades compartilhadas, neste processo de assimilação os indivíduos menos 

experientes aprendem com os mais experientes, trocando desta forma 

conhecimentos (TABILE; JACOMETO, 2017). 

Para que ocorra a aprendizagem segundo Corrêa (2017) na perspectiva 

Piagetiana, é preciso haver interação entre o sujeito e o objeto, pois o conhecimento 

não se encontra pronto e acabado, ele é o resultado desta relação. Para o discente 

aprender, o mesmo precisa amadurecer, e para que isso ocorra ele deve ser 

estimulado tanto por seus pais, professores, como também pelo ambiente em que se 

encontra inserido. 

Corrêa (2017) de acordo a teoria de Vygotsky, aborda que a aprendizagem da 

criança ocorre antes mesmo da aprendizagem escolar, o ensino por sua vez, deve 

promover o desenvolvimento deste aluno, neste processo o educador tem um papel 

fundamental, pois o mesmo torna-se o mediador entre o aluno e o conhecimento. 

Nota-se, que a aprendizagem é um fenômeno natural do ser humano que 

envolve uma sequência de fatores desde o cognitivo, orgânico, cultural até o 

emocional, ou seja, desde bebê somos estimulados de diferentes maneiras, 

portanto, pode-se dizer que o processo de aprendizagem ocorre a partir da 

motivação, dos estímulos que recebemos ao decorrer da vida. 

Barbosa (2015) aponta que outro aspecto relevante que precisa ser 

observado com cautela no processo de aprendizagem são as dificuldades 

encontradas nesse percurso, normalmente é relacionada com problemas 
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neurológicos, porém ela vai além deste fator, englobando também fatores 

psicológicos, biológicos e ambientais. 

Osti (2012, p.47) apud Barbosa (2015, p.14) afirma que: 

 
As dificuldades de aprendizagem abrangem vários fatores, uma vez 
que envolvem a complexidade do ser humano. Acredita-se que 
podem ser decorrentes de um problema fisiológico, um estresse 
grande vivido pela criança, como, por exemplo, problemas familiares 
envolvendo a perda de algum parente, problema com alcoolismo ou 
drogas, separação dos pais, doenças, falta de alimentação, falta de 
material e estímulos, tédio na sala de aula, baixa autoestima, 
problemas patológicos como TDH (transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade), dislexias, psicopatias, alterações no 
desenvolvimento cerebral, desequilíbrios químicos, hereditariedade, 
problemas no ambiente doméstico e/ou escolar. 

 
 

Smith e Strick (2007) apontam quatros fatores biológicos que contribuem para 

as dificuldades de aprendizagens, sendo eles: lesão cerebral, erros no 

desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e hereditariedade.  

A criança com dificuldades de aprendizagem normalmente apresenta 

transtorno em mais de uma destas áreas descritas acima, podendo assim afetar o 

desenvolvimento e maneira que a mesma enxerga o mundo. 

O modo de agir do professor perante as dificuldades de aprendizagem de 

acordo com Barbosa (2015) irá designar o agir do aluno com os outros alunos, pois o 

professor é visto como exemplo, deste modo faz-se necessário que o docente 

assuma as responsabilidades que lhe pertence para que ocorra o desenvolvimento 

destes alunos. 

É necessário que o professor busque diferentes estratégias para abordar com 

os alunos que apresentam tais dificuldades na aprendizagem, fazendo adaptações 

em seu planejamento e sendo mais flexível na construção de suas atividades. 

Assim, pode-se dizer que a vida está marcada por constante aprendizagem, 

ou seja, a mesma encontra-se presente no convívio pessoal, com os pais, 

professores, amigos, vizinhos, entre outros, e no convívio coletivo com a 

comunidade, sociedade, sem contar também que o indivíduo aprende sozinho, por si 

mesmo, com uma direção própria (DÍAZ, 2011).  
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Portanto, deve-se notar que a relação entre ensino e aprendizagem não é 

algo mecânico, ou seja, o professor ensina e o aluno aprende, mas sim uma troca, 

uma relação recíproca que ocorrem entre ambos. 

 

4.2 Espaço escolar e Aprendizagem 

 

O espaço escolar encontra-se cercado por signos, símbolos e marcas que 

comunicam e educam, a sua distribuição e uso, tem um importante papel 

pedagógico (RIBEIRO, 2004). 

Este espaço não é considerado neutro, pois encontra-se marcas, de quem o 

produz, e nele convive, tendo assim, significações afetivas e culturais (PRATES, 

2010). 

O espaço escolar deve ser criado pensando em atender a faixa etária das 

crianças que frequentam aquela escola, o mesmo precisa gerar condições que 

favoreçam o desenvolvimento do educando, assim como construir possibilidades 

tanto do ensinar como do aprender. 

É importante que o ambiente escolar se encontre propício para desenvolver 

na criança sua liberdade e autonomia, o mesmo precisa estar organizado de 

maneira que atenda às necessidades dos educandos, bem como demonstrem a 

cultura e meio social em que a criança está inserida. 

Prates (2010) observa que o espaço escolar deve proporcionar atitudes, 

experiências positivas para as crianças, para que assim possa suprir um pouco do 

desgaste cotidiano da realidade em que muitos se encontram inseridos fora da 

escola. 

Segundo Prates o espaço escolar revela muito sobre a escola, sendo assim: 

 
A criação de um ambiente motivador que potencialize a aceitação, 
afetividade e a autonomia dos alunos são imprescindíveis para a 
formação de uma auto – imagem positiva. Conforme sentir-se 
acolhido e respeitado ganha mais confiança em suas potencialidades 
estando aptos a enfrentar desafios (PRATES, 2010, p.14). 
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Notamos assim, que este espaço não é vazio, ele encontra-se sempre em 

modificações, de maneira que fique acolhedor, funcional, portanto, o cuidado com 

este espaço é de grande relevância, pois irá auxiliar no comportamento e segurança 

de quem convive e usa este ambiente. 

De acordo com Prates (2010, p.15) “a Educação requer ação e como 

resultado desta ação, há o aprendizado. Mas, para que se realize a ação e esta 

resulte no aprendizado é necessário inicialmente, que haja vontade de aprender”. 

A escola precisa ser um espaço agradável, atraente, um local onde educador 

e educando sintam-se motivados a construírem momentos de interações e trocas. 

Cabe ao professor buscar estratégias que proporcionem prazer em aprender, 

estimulando nos alunos o gosto por novas descobertas e saberes. 

Deve-se dar uma atenção especial ao ambiente escolar, os alunos se sentem 

motivados quando se encontram em um local adequado e que os estimulem, 

portanto, este espaço deve ser limpo, colorido, atraente, elevando, deste modo, a 

auto estima do aluno, bem como, demonstrando respeito e valorização ao mesmo. 

Assim como a criança aprende através das trocas, seja com outras crianças, 

entre a criança-objeto, criança-espaço, criança-adulto, é relevante também que haja 

o planejamento de um espaço rico em harmonia, fazendo com que a mesma possa 

conviver em grupo, e se conhecer melhor (RABELO, 2017). 

Segundo Rabelo (2017, p.18) no que diz respeito ao espaço: 

 
A forma como a criança entende o mundo, mediante sentimentos, 
crenças, valores e se expressando mediante registros pictóricos, 
manifestações corporais e verbais, decorre das experiências que 
elas vivenciam em diversos espaços. A escola é a instituição 
responsável por ajudar as crianças a interpretarem a realidade. 

 
 

Deve-se ter em mente que o espaço não é somente um ambiente físico, ele 

vai muito além, atravessando assim relações entre educador, educando e a 

aprendizagem. 

Em relação também a importância do espaço, Malaguzzi (1999, p.86) apud 

Rabelo (2017, p.16) descreve: 



 

17 

 

 

Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover 
relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, 
de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover 
escolhas e atividades, e devido a seu potencial para iniciar qualquer 
espécie de aprendizagem social, afetiva e cognitiva. Tudo isso 
contribui para a sensação de bem-estar e segurança nas crianças. 
Também pensamos que o espaço deve ser uma espécie de aquário 
que espalhe as ideias, os valores, as atitudes e a cultura das 
pessoas que vivem nele. 

 
 

Desde o nascimento a criança tem direto a frequentar diversos espaços e 

nele conviverem, podendo ele serem públicos, privados, institucionais, comerciais, 

entre outros.  

Prates (2010, p.14) em sua fala aborda que “os espaços organizados para as 

crianças nas escolas parecem caminhar em sentido contrário a liberdade de ser o 

que ela realmente tem possibilidade de ser, o que é especifico da criança”. Em 

muitas escolas estes espaços são deixados de lado, o mesmo não é aproveitado 

como um ambiente que pode trazer aprendizagens para os alunos. 

O espaço escolar pode ser analisado como o primeiro mediador entre a 

criança e o meio social, é através desta interação que a criança cria sua identidade e 

pode se reconhecer como pessoa (RABELO, 2017). 

Este ambiente quando se encontra bem organizado, ou seja, pensado por 

parte da equipe pedagógica da escola, pode favorecer o desenvolvimento da 

autonomia do educando, além das habilidades cognitivas, afetivas, sociais e 

culturais. 

É importante que o docente faça deste espaço um local rico em desafios que 

possa acarretar em situações de aprendizagens, o mesmo deve estar aberto a ouvir 

e dialogar sobre as necessidades e interesses de seus alunos, transformando-os em 

objetivos pedagógicos (RABELO, 2017). 

Prates aborda que: 

 
Mostrar para o aluno que ele pode fazer a diferença e que a escola 
se prepara para recebê-lo é muito importante. O ambiente de 
recepção da escola deve estar decorado com mensagens que 
estejam ligadas as suas vivências, incluindo temas que tenham 
ligação com a história de vida dos alunos e da comunidade 
(PRATES, 2010, p.15) 
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Portanto, o espaço é muito importante no decorrer da vida da criança, pois 

suas primeiras relações, seja com a aprendizagem, seja com o convívio social, se 

dará neste ambiente. 

 

4.3 A importância do brincar 

 

É de grande relevância que as crianças convivam em espaços onde possam 

brincar com outras crianças, havendo desta forma uma interação entre as mesmas, 

esta relação é um importante meio de aprendizagem e também uma forma delas se 

comunicarem, expressarem. 

De acordo com Teixeira e Volpini (2014) a criança ao brincar desenvolve sua 

autonomia e identidade, além de descobrir seu papel no mundo, estimulando 

também o desenvolvimento de sua autoconfiança, curiosidade, pensamentos e 

linguagens. 

Em diferentes épocas tanto em tempos antigos como nos dias atuais o brincar 

se faz presente, porém de maneiras diferentes, antigamente as crianças brincavam 

de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, entre outras brincadeiras, porém 

atualmente não se percebe mais estas brincadeiras no cotidiano das crianças, as 

mesmas preferem brincar com o tablet, celular, deixando de lado a socialização, o 

convívio com as outras crianças.  

A brincadeira de faz-de-conta, por exemplo, já não se faz tão presente no 

cotidiano das crianças como antigamente, a mesma vem sendo deixada de lado, 

sem perceber que ela pode ser uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão 

relevante para a criança explorar ou imitar sua realidade. 

É no faz-de-conta, que a criança revive seus sentimentos, como a alegria, 

frustração, angústias, conflitos, entre outros, porém são capazes de lidar e superar 

estes sentimentos brincando, pois quando brincam as mesmas adentram em um 

mundo de fantasia, onde não existem tristezas, anseios, nem o mal. 

Texeira e Volpini (2014, p. 82) apontam que o brincar é: 
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[...] uma atividade que auxilia na formação, socialização, 
desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, cognitivas 
e emocionais. Ao brincar as crianças expõem seus sentimentos, 
aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se 
movimentam. 

 
 

Brincar é um ato indispensável na vida de toda criança, traz benefícios a 

saúde física, emocional e intelectual, este ato se faz presente desde os tempos mais 

remotos em todos os tipos de povos (SANTOS, 2017). 

Assim, a criança e o brincar podem ser vistos como um contexto 

indissociável, não se pode pensar na ideia de uma criança sem tempo para brincar, 

daí a necessidade de compreender a brincadeira como uma linguagem infantil, uma 

vez que é a maneira que as crianças pequenas utilizam para se comunicar, articular 

o real e o imaginário, percebe-se assim que é no brincar que as mesmas recriam os 

acontecimentos vividos por eles, como também demonstram seus sentimentos e 

vontades. 

Santos (2011) aponta que o fato de a criança desde muito jovem se expressar 

através dos sons, gestos e após manifestar isto nas brincadeiras, faz com que a 

mesma se desenvolva melhor. 

No momento em que a criança brinca, ela também é capaz de aprender, é 

através das brincadeiras que a mesma poderá ampliar seus conhecimentos sobre o 

mundo que a cerca, ajudando-a, desta forma a compreender a importância do 

brincar em seu desenvolvimento.  

É durante as brincadeiras que a criança irá desenvolver algumas habilidades 

importantes para sua vida como a reprodução, a atenção, a criatividade, a memória, 

entre outras habilidades (SANTOS, 2011). 

A criança pode brincar de diversas formas, sendo essas espontâneas ou 

mediadas, não havendo algo pronto e acabado, o brincar espontâneo é uma das 

maneiras que a mesma utiliza para expor seus sentimentos, é neste momento que 

ela sorri, pula, grita, reclama, sente medo, fica triste, manifestando assim todas suas 

emoções. 
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A Base Nacional Comum Curricular (2017, p.38) em suas competências 

gerais, aponta seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação 

infantil, entre eles encontra-se o brincar que aborda: 

 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos) ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensórias, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais. 

 
 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a 

criança, é através deste brincar que a criança aprende, interage, experimenta o 

mundo, muitas vezes os pais não têm conhecimento do valor da brincadeira para 

seu filho, pensando este ser somente um momento de entretenimento, passatempo, 

não percebendo a importância que a mesma pode ter em sua vida diária.  

Desde muito cedo a criança já explora o mundo e estabelece relações e 

conhecimentos sobre si mesmo, é por meio das diversas linguagens como a música, 

a dança, o teatro, as brincadeiras, que a mesma se expressa no cruzamento entre 

corpo, emoção e linguagem (BNCC, 2017).    

Desta maneira, a criança ao decorrer de sua existência desenvolve 

simultaneamente a necessidade de brincar, sendo essa uma das atividades mais 

importantes na vida deste indivíduo em crescimento. 

 

4.4 Recreio Escolar, o lúdico e a criança 

 

O recreio escolar é visto como um ambiente de grande importância na vida e 

na formação das crianças que se encontram inseridas no espaço escolar (SANTOS, 

2011). 

O recreio é um espaço recorrente na vida de todos estudantes, o mesmo se 

faz presente desde a infância até a universidade.  
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Normalmente o horário do recreio nas escolas costuma ser bem agitado, 

crianças correndo para todos os lados, gritando, não se observando assim, nenhum 

tipo de organização por parte da escola. Este momento, no entanto, poderia ser 

revisto, criando, deste modo, oportunidades para que a mesma proponha atividades 

para os alunos realizarem, englobando estas atividades já dentro do PPP da escola. 

Para as crianças o recreio é o momento mais esperado, é neste momento que 

as mesmas extravasam suas energias, correm, gritam, brincam, trocam 

experiências, aprendem, sendo assim sua importância é incontestável (PRATES, 

2010). 

Este espaço pode servir para o gasto da energia acumulada pelas crianças 

como também para seu descanso, ou seja, por um lado se descansa das aulas, das 

atividades e por outro se gasta toda energia aglomerada que pode de certa forma 

impedir a concentração, a atenção nas aulas. 

Segundo Prates (2010) o recreio é muito importante na escola, pois é neste 

espaço que os alunos irão desenvolver a autonomia, aumentando a sua capacidade 

de entender determinados conteúdos. Prates (2010) aponta que o recreio é um 

espaço que permite que as crianças se relacionem com professores diferentes e 

outras crianças maiores, assim sendo, o pátio da escola é um espaço de grande 

aprendizado onde os educandos terão oportunidades de experimentar diferentes 

experiências, podendo ser elas de amizades, de respeito, de tolerância, entre outras. 

Este espaço precisa ser olhado e pensado de uma maneira mais atenta, não 

sendo deixado de lado sem nenhum compromisso com a aprendizagem, equipe 

pedagógica e professores devem observá-lo com cautela, analisando sua 

importância no desenvolvimento infantil. 

Steffens e Horn (2018) apontam que a escola é um ambiente educacional, 

portanto todos os momentos devem ser analisados como circunstâncias de ensino. 

Podem ocorrer diferentes formas de aprendizagem durante o recreio escolar, 

os educandos neste espaço aprendem a conviver, a socializar, a mediar conflitos e 

principalmente a brincar. Segundo Santos (2011) a brincadeira é uma das atividades 

de maior relevância na vida das crianças, pois é por meio dela que as mesmas irão 

se expressar, trocar valores, representando sua realidade. 
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De acordo com Santos (2011, p.16) é na hora do recreio que as crianças: 

 
 
[...] não só interagem entre si, como também uma aprende com a 
outra, estimulando à escrita, a fala e o raciocínio lógico. O aluno que 
tem certa dificuldade em sala de se expressar e de se comunicar 
poderá melhorar essa condição, já que nas suas atividades 
recreativas a criança terá um leque de novidades e interesse. 

 

Santos (2011) ressalta que todos exercícios que ocorrem dentro da escola 

devem estar direcionados para o saber, o aprender, portanto é de grande relevância 

olhar o intervalo escolar e suas capacidades educativas na vida dos educandos, 

como forma de junção entre o recreio e a sala de aula, uma vez que os alunos não 

irão somente desenvolver aprendizagens no espaço da classe. 

O recreio pode trazer inúmeros benefícios para os alunos uma vez que nele 

ocorre a interação com os colegas de uma maneira saudável, neste espaço o 

educando pode compreender e assimilar melhor os conteúdos acadêmicos 

ensinados na sala de aula, o mesmo também desenvolve habilidades essênciais 

para sua vida como a comunicação, tomada de decisão, cooperação, solução de 

problemas, entre outros. 

Na escola o tempo destinado ao recreio é próprio para brincar, se divertir e 

aprender com os colegas, fica fácil assim entender o porquê deste momento ser tão 

apreciado pelas crianças independentemente de sua faixa etária. Neste momento o 

que mais se observa entre as crianças são as brincadeiras, as mesmas brincam 

juntas em grupos, separadas, sozinhas, sendo essa atividade de grande relevância 

para o desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos. 

Muitas vezes se pensa que o brincar é uma atividade de passatempo, 

diversão entre as crianças, sem ligação com o processo de ensino e aprendizagem, 

porém é no brincar que a criança tem a oportunidade de ensinar e também aprender 

com o outro, portanto, este momento do recreio deve ser analisado como um espaço 

de socialização e também de estabelecer relações (SANTOS, 2011). 

A troca de experiências que ocorre durante as brincadeiras entre as crianças 

pode desenvolver nas mesmas novas aprendizagens, para se pensar na relação 

entre ensinar e aprender Paulo Freire (1997) aponta “Quem ensina aprende ao 
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ensinar. E quem aprende ensina ao aprender” portanto, é importante considerar que 

ambos precisam um do outro para ocorrer. 

 Segundo Almeida (1990) apud Santos (2011, p.21): 

 
Brincar não significa passatempo. A criança utiliza da brincadeira 
para conhecer o mundo a cerca. Através do jogo a criança 
desenvolve a sua imaginação e seu pensamento abstrato. Através 
das brincadeiras a criança poderá ter um bom desenvolvimento 
psicomotor e psicossocial, assim como as levará a socialização e a 
construção para sua vida afetiva. As atividades lúdicas encorajam 
também o desenvolvimento intelectual, através da atenção e da 
imaginação facilitando a sua expressão.  

 
 

A brincadeira além de ser uma atividade prazerosa, ela pode ocorrer em 

qualquer lugar independentemente da idade, classe social ou econômica. Maluf 

(2009) aponta que o ato de brincar faz com que se relacione a brincadeira com a 

realidade, tornando o indivíduo capaz de pensar e agir sobre determinados 

circunstâncias. É neste brincar que a criança se vê livre para se relacionar, aprender, 

sendo assim o brincar um importante meio de comunicação entre ela mesma e o 

mundo. 

A autora Maluf afirma que é brincando que a criança aprende a expressar-se, 

se comunicar com os pares, de maneira que venha associar pensamentos e ações, 

desenvolvendo valores mentais, emocionais, sociais e físicos, visto assim, o brincar 

é essencial para a criança se tornar adulto, pois interfere diretamente no 

desenvolvimento cognitivo e motor (MALUF, 2009). 

O recreio é o momento em que a criança espera ansiosamente para poder se 

distrair, brincar e realizar outros exercícios, é também uma oportunidade para os 

docentes perceberem as atividades realizadas pelos alunos, para desta maneira 

refletir sobre a cultura presente neste espaço e a construção de novos saberes. 

O recreio escolar faz parte de muitas lembranças, podendo ser elas boas ou 

ruins, estas lembranças fazem parte da vida de todos adultos, o que as diferenciam 

são as experiências vivenciadas por cada um. O recreio mesmo sendo um momento 

curto, pode deixar marcas para sempre na vida de um indivíduo, de maneira que 

possa vir ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento da criança. 
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Neuenfeldt (2008) apud Alves (2015, p.12) aponta que o recreio: 

 
[...] faz parte de todo o período educacional das crianças e 
adolescentes, porém, a maioria dos professores acreditam que o 
recreio é apenas mais um momento em que as crianças correm de 
um lado para o outro sem fazer sentido e sem causar nenhum tipo de 
benefício. Quando na verdade os benefícios são muitos, pois a 
criança passa a desenvolver capacidades e noções básicas do dia-a-
dia.  
 
 

O recreio pode possibilitar o aprofundamento de conhecimentos do que se 

aprende em classe e também oferecer-lhes novas oportunidades de descobrirem 

seus interesses e paixões, em vista disso, o recreio pode apresentar muitos 

benefícios para a criança. Tais benefícios podem acarretar um desenvolvimento 

infantil saudável tanto em suas áreas cognitivas, sociais como físicas. 

Assim sendo, não se deve imaginar o recreio escolar como um espaço vazio, 

onde os alunos irão somente descansar, se alimentar, conversarem, ao contrário 

este espaço é rico em aprendizagem e precisa ser pensado para que a mesma 

ocorra de maneira saudável. 

De acordo com a legislação Lei 5692/71 tanto o recreio como os intervalos de 

aula são considerados horas de efetivo trabalho escolar, podendo então ser 

desenvolvidos projetos/ programas dentro do Projeto Político Pedagógico das 

unidades escolares. 

É necessário um olhar crítico para todos os espaços pedagógicos na escola, 

destacando entre eles o intervalo escolar, deve-se refletir sobre as oportunidades 

que o mesmo pode trazer ao aluno, acarretando a diversidade cultural que nele 

existe.  

Deste modo, o recreio escolar precisa ser abordado dentro do PPP da 

unidade de ensino, o mesmo não deve ser considerado um espaço neutro, sem 

nenhum compromisso com a aprendizagem, ele requer planejamento por parte da 

administração da escola, explorando, assim, ele como um todo, visando sua 

relevância para o processo de desenvolvimento. 

As brincadeiras que ocorrem neste momento, por sua vez, contribuem 

diretamente no aprendizado pedagógico dos alunos, pois é neste período de jogos e 
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atividades que se mobiliza o interesse das crianças, fazendo com que as mesmas 

aprendam de maneira prazerosa. 

O jogo, assim, é visto como uma forma lúdica, é uma ferramenta que auxilia 

em novas formas de pensar e agir diante de determinadas acontecimentos, como 

competições, passatempos, etc. 

Matos aponta que ludicidade é uma ferramenta de grande importância para a 

criança, pois é através dela que: “[...] a criança desenvolve seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão do mundo. Sendo o brinquedo a essência da 

infância o seu uso permite a produção de conhecimento, principalmente na 

educação infantil” (MATOS, 2013, p.139). 

O lúdico nos faz lembrar brincadeiras, infância, o que nos remete a cantigas, 

brincadeiras de ruas, invenções, estas atividades lúdicas são indispensáveis para 

um desenvolvimento sadio, uma vez que, proporcionam o desenvolvimento da 

percepção, da imaginação e dos sentimentos. 

De acordo com Oliveira e Dias (2017, p.114) o lúdico torna-se um importante 

instrumento na mediação do processo de aprendizagem, em especial das crianças, 

pois: 

 
[...] elas vivem num universo de encantamento, fantasia e sonhos 
onde o faz de conta e realidade se misturam, favorecendo o uso do 
pensamento, a concentração, o desenvolvimento social, pessoal e 
cultural, facilitando o processo de construção do pensamento. 

 
 

A sala de aula pode-se transformar também em um lugar de brincadeiras, 

uma vez que o professor consiga combinar os objetivos pedagógicos, de maneira a 

tornar a aula menos cansativa, porém sem deixar de cumprir com suas atividades 

educativas. 

É muito importante que a escola valorize estas atividades lúdicas, pois as 

mesmas irão ajudar as crianças a formarem bons conceitos acerca do mundo, 

vivenciando e experimentando, desta maneira, novas experiências, incentivando a 

curiosidade. 
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A ludicidade possibilita a criança aprender de uma maneira divertida, pois um 

ensino lúdico permite que a aula seja livre, criativa, imprevisível, assegurando que o 

aluno aprenda sem ao menos perceber. 

O docente ao planejar atividades que utilizem o lúdico, deve ter em mente que 

quando a criança brinca, a mesma experimenta, descobre, inventa, aprende além de 

desenvolver diferentes habilidades, competências as quais serão essências para 

seu bom desempenho na escola e na vida (SANTOS; COSTA; MARTINS, 2015).   

Visto assim, o lúdico também é muito importante na formação do educador, 

uma vez que, levará o docente a descobrir melhores possibilidades para utilizá-lo em 

sala de aula. Matos (2013, p.139) afirma que “[...] quanto mais o educador vivenciar 

a ludicidade, maior será o seu conhecimento e a chance de se tornar um profissional 

competente, trabalhando com a criança de forma prazerosa estimulando a 

construção do conhecimento”. 

Deste modo, pode se perceber que o lúdico facilita muito o processo de 

ensino e aprendizagem, e também o desenvolvimento da criança em seus aspectos 

social, cognitivo, afetivo, físico e cultural, desenvolvendo assim o mesmo de maneira 

integral. 

 

5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa mediante o estudo 

bibliográfico, tendo como público alvo alunos matriculados nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, de escolas municipais ou particulares. 

Evidenciamos este tipo de pesquisa, pois segundo Bogdan e Biklen (1994) 

apud Martins (2011, p.27) “a pesquisa qualitativa em educação permite a ênfase nos 

significados dados aos seus atos pelos sujeitos envolvidos nas situações 

estudadas”, ou seja, a pesquisa pode mudar de acordo com a compreensão do 

sujeito que a estuda, podendo ser a mesma mais profunda ou não. 

A pesquisa bibliográfica não se encontra presente em todos os tipos de 

pesquisa como se costuma pensar. É verdade que em todos os tipos de pesquisas o 
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pesquisador precisa buscar conhecimentos e informações em uma bibliografia 

especializada sobre o assunto que está sendo abordado, mas isto não a caracteriza 

como sendo uma pesquisa bibliográfica (TOZONI-REIS, 2009). 

 A principal característica de um estudo bibliográfico, é que o pesquisador não 

irá a campo fazer a coleta dos dados, a mesma será feita com base na bibliografia 

(TOZONI-REIS, 2009). 

Segundo a autora Tozoni-Reis a pesquisa bibliográfica irá fundamentar-se 

nos autores e obras existentes, para a produção do conhecimento pretendido, a 

mesma aponta que “não vamos ouvir entrevistados, nem observar situações vividas, 

mas conversar e debater com os autores através de seus escritos” (TOZONI-REIS, 

2009, p.25). 

Portanto, a pesquisa bibliográfica não se limita apenas a apresentar ideias 

dos diferentes autores sobre o tema estudado em questão, ao contrário ela irá exigir 

um estudo muito mais aprofundado sobre o assunto por parte do pesquisador. 

 

5.2 Procedimentos metodológicos  

 

O caderno de atividades proposto sugere jogos a serem implantados pelo 

supervisor e docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, durante o recreio 

escolar, a fim de melhorar a interação, aprendizagem e desenvolvimento dos 

educandos. 

O caderno de atividades no apêndice A, propõe dez atividades para serem 

desenvolvidas durante duas semanas consecutivas, sendo realizadas durante todos 

os dias da semana (segunda-feira a sexta-feira). 

As atividades a serem desenvolvidas no intervalo escolar ficarão sobre 

monitoramento do supervisor com o auxílio dos docentes do 1º ao 5º ano, as 

brincadeiras ocorrerão durante os dez minutos dos quinze destinados ao intervalo, 

os cinco primeiros minutos serão atribuídos a merenda e higiene dos alunos, 

desenvolvendo as atividades na sequência. 

Durante as duas semanas um docente por dia será designado a auxiliar o 

supervisor na realização das atividades, ao fim das mesmas o professor irá realizar 
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os seus quinze minutos de intervalo e o supervisor ficará responsável por sua turma 

até sua volta a classe.  

Todas as atividades ocorrerão na quadra da escola, portanto, o supervisor e o 

docente acompanharão os educandos que estão designados para a atividade do dia 

até a mesma.  

A primeira atividade proposta será a amarelinha, realizada com meninos e 

meninas do 1º ano, a amarelinha será pintada com tinta ou giz em um canto da 

quadra da escola pelo supervisor como demostra a figura 1, no primeiro momento o 

supervisor juntamente com o docente irá organizar as crianças para saber quem 

será a primeira a brincar, após será explicado para as crianças quais são as regras 

da atividade e como se joga, o restante irá sentar e aguardar sua vez. Ao começo do 

jogo o professor irá posicionar a primeira criança atrás do primeiro quadrado, a 

mesma irá atirar o marcador e começar a brincadeira como na figura 2 e 3, e assim 

ocorrerá com todas as crianças até o fim do jogo. 

 
 
 

                                    Figura 1 – Amarelinha 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Amarelinha 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020.             

Figura 3 – Amarelinha 

 

          Fonte: Autora do trabalho, 2020.        
               

A segunda atividade é o telefone sem fio, ela será realizada com os alunos do 

2º ano, nesta atividade o supervisor colocará todos os jogadores sentados em um 

círculo ou uma fileira, o participante que estiver na ponta ou qualquer outro da fila 

cria um “segredo” e irá repassar baixinho ao próximo jogador que estiver do seu lado 

como apresentado na figura 1, e assim sucessivamente até o final dos participantes 

como na figura 2, o último jogador diz em voz alta o “segredo” que chegou até ele. 
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Figura 1 – Telefone sem fio 

 

  Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

Figura 2 – Telefone sem fio 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

A terceira atividade é a dança das cadeiras, será realizada com os educandos 

do 3º ano, nela o professor irá primeiramente organizar as cadeiras em um círculo, 

sendo que o número de cadeiras deve ser uma a menos do que a quantidade de 

participantes, em seguida o supervisor irá colocar uma música agitada para tocar, 

enquanto a música toca todos os participantes dançam, como na figura 1, assim que 

a música parar todos devem ocupar uma cadeira, como na figura 2, o participante 
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que ficar de pé sai da brincadeira, figura 3, e assim sucessivamente até o fim da 

mesma. 

Figura 1 – Dança das cadeiras 

 

  Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

Figura 2 – Dança das cadeiras 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 3 – Dança das cadeiras 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

 A quarta atividade é o acerte o cone, este jogo ocorrerá com meninos e 

meninas do 4º ano, nele o professor irá organizar duas filas em frente a dois cones 

com o mesmo número de participantes como demostrado na figura 1, os primeiros 

da fila receberão um bambolê. O docente dará início a atividade e cada jogador deve 

acertar corretamente o cone, como na figura 2, e assim passar o bambolê para o 

próximo da fileira, ganha a fila que terminar primeiro. 

Figura 1 – Acerte o cone 

 

  Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Acerte o cone 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

A quinta atividade é o pega bandeira, ela envolverá alunos do 5º ano, nesta 

brincadeira o docente irá utilizar o próprio desenho da quadra da escola para que a 

mesma ocorra, os participantes serão divididos em duas equipes com o mesmo 

número de jogadores, cada equipe escolhe seu campo e coloca sua bandeira no 

centro ou fundo campo, após os jogadores adversários tentarão adentrar no campo 

e pegar a bandeira como na figura 1, se for tocado ficará paralisado, figura 2, ganha 

a equipe que pegar a bandeira primeiro e trazer para seu campo sem ser tocado. 

Figura 1 – Pega bandeira 

 

  Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Pega bandeira 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

A sexta atividade é a do coelhinho sai da toca, este jogo envolverá os alunos 

do 1º ano, o docente irá espalhar bambolês de acordo com a quantidade de 

participantes, e cada um ocupará uma destas “tocas”, ficando apenas um jogador no 

centro da brincadeira como apresentado na figura 1, quando o professor falar 

coelhinho sai da toca todos devem rapidamente trocar de toca, figura 2, o que ficar 

de fora será o coelhinho perdido, como na figura 3, pode-se ir tirando um bambolê a 

cada jogada, ficando deste modo, mais jogadores no centro da brincadeira, ganha o 

coelhinho que ocupar a última toca. 

Figura 1 – Coelhinho sai da toca 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Coelhinho sai da toca 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

Figura 3 – Coelhinho sai da toca 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

 

 A sétima atividade é o caracol, será realizada com os educandos do 2º ano, 

no primeiro momento o supervisor irá desenhar ou pintar no chão da quadra um 

caracol em formato de espiral e dividi-lo em várias partes, figura 1, em seguida o 

jogador deverá fazer o trajeto todo pulando em um pé só até alcançar a última casa, 

como na figura 2, podendo somente neste momento colocar os dois pés no chão, 

figura 3, se o mesmo se desequilibrar ou usar os dois pés antes, passa a vez para o 

próximo jogador. 
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Figura 1 – Caracol 

  
Fonte: Autora do trabalho, 2020. 

Figura 2 – Caracol 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 3 – Caracol 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

A oitava atividade é a dinâmica do bastão, nela irão participar meninos e 

meninas do 3º ano, os jogadores irão formar um círculo, o supervisor distribuirá um 

bastão para cada jogador, figura 1, o mesmo irá controlar a brincadeira dizendo 

direita e esquerda, no momento em que o supervisor dizer direita, todos os 

jogadores largam o seu bastão e pega o do colega da direita como na figura 2, e 

assim sucessivamente, o participante que deixar o bastão cair sai do jogo, ganha o 

último que ficar com o bastão. 

Figura 1 – Dinâmica do bastão 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Dinâmica do bastão 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

A nona atividade é a da mímica, ela envolverá educandos do 4º ano, nesta 

brincadeira os participantes serão divididos em dois grupos, cada equipe escreverá 

em pedaços de papéis nome de filmes, personagens, músicas, etc., um participante 

de cada equipe pegará um destes papéis, um grupo por vez deve através da mímica 

tentar adivinhar, figura 1 e 2, para dar mais emoção é necessário estipular um 

tempo, por exemplo de dois minutos, ganha a equipe que adivinhar mais. 

Figura 1 – Mímica 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Mímica 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

A décima atividade é a quem sou eu?. Neste jogo participarão os alunos do 5º 

ano, o supervisor colocará os jogadores em um círculo, cada participante irá 

escolher um personagem, podendo ser de filme, desenho, artista ou alguém do 

convívio deles, os mesmos irão escrever este personagem em um pedaço de papel 

e colar na testa do jogador a sua esquerda como na figura 1, após cada criança irá 

fazer uma pergunta podendo os outros participantes responder somente com sim ou 

não, figura 2, o participante terá um chance de adivinhar, o jogo termina quando 

todos descobrirem quem são. 

Figura 1 – Quem sou eu? 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
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Figura 2 – Quem sou eu? 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2020. 
 

Caso alguma criança venha se machucar durante as atividades, o supervisor 

tomará todos os cuidados cabíveis à escola, e após ligará para os pais ou 

responsáveis avisando do ocorrido. 

Todos os alunos têm o livre arbítrio de querer ou não participar das 

atividades, os que não participarem ficará juntamente com os outros alunos durante 

o recreio escolar. 

 

5.3 Cronograma das atividades 

 

1ª semana 
 

 2ª semana  

Segunda - feira Amarelinha              
1º ano 

Segunda - feira Coelhinho sai da toca 
1º ano 

Terça - feira Telefone sem fio  
2º ano 

Terça - feira Caracol 
2º ano 

Quarta - feira Dança das cadeiras  
3º ano 

Quarta - feira Dinâmica do bastão 
3º ano 

Quinta - feira Acerte o cone 
4º ano 

Quinta - feira Mímica  
4º ano 

Sexta - feira Pega Bandeira 
5º ano 

Sexta - feira Quem sou eu? 
5º ano 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base no estudo apresentado, a proposta de um caderno de atividades, 

vem somar o momento do recreio escolar, o mesmo vem propor dez atividades, que 

busca resgatar brincadeiras antigas que muitas vezes são esquecidas pelas 

crianças, o material elaborado, traz estas brincadeiras e a maneira de como executá-

las, com o auxílio do supervisor e dos docentes estas brincadeiras podem formar 

novas possibilidades paras as crianças, ajudando na socialização e interação, além 

de ensinar as mesmas brincando. 

O caderno de atividades traz sugestões de exercícios para os discentes do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental - anos iniciais, as atividades não são obrigatórias, 

os alunos que não quiserem participar deste momento, permanecerá durante o 

recreio com as outras crianças. 

De acordo com as autoras Tabile e Jacometo (2017) a aprendizagem e o 

desenvolvimento deve ocorrer através das trocas, de atividades compartilhadas, ou 

seja, é necessário que haja interação entre os indivíduos, seja brincando, 

conversando, estudando, entre outras formas. 

O recreio além de ser um espaço para se gastar toda a energia acumulada 

pelas alunos durante as aulas, deve ser visto também como um momento de grande 

aprendizado entre os educandos, neste espaço os mesmos podem experimentar 

novas experiências, e fazer novas descobertas. 

Portanto, o resultado destas atividades propostas pelo caderno podem ser 

positivas para os alunos, ajudando os mesmos a superarem dificuldades 

encontradas não somente na convivência com as outras crianças, mas também em 

sala de aula. 
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7 CONCLUSÕES FINAIS 

 

O presente trabalho possibilita realizar uma análise através das atividades 

lúdicas de como se pode melhorar a aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos 

durante o recreio escolar, visto que muitas vezes este espaço dentro das escolas se 

encontram vagos. Com isso, criou-se a proposta de um caderno de atividades para 

ser implantada neste momento. Estas atividades visam uma melhor interação dos 

alunos, bem como, um melhor aproveitamento do recreio escolar.  

É de extrema importância que o supervisor pedagógico juntamente com os 

professores encontrem-se aliados para que estas atividades ocorram, atingindo, 

deste modo, seus objetivos com os alunos. 

As atividades lúdicas podem auxiliar muito os docentes na sua prática 

pedagógica em sala de aula, demostrando que é possível aprender de maneira 

divertida, principalmente no momento atual em que nos encontramos com a 

pandemia do novo coronavírus, que impossibilita a continuação do ano letivo, visto 

que ao fim da mesma, haverá um grande retrocesso dos estudantes, precisando 

assim que o professor busque novas estratégias para superar este atraso. 

O caderno de atividades proposto traz consigo dez atividades para serem 

realizadas durante duas semanas consecutivas do 1º ano ao 5º ano, havendo 

sucesso, as mesmas podem ser estendidas para todo o mês, bem como, para todos 

os educandos da escola, em horários e dias diferentes, não criando, desta maneira, 

grandes movimentações. 

Portanto, percebeu-se com este trabalho que as atividades lúdicas é de 

grande valia no momento destinado ao recreio escolar, nota-se que o mesmo vai 

além somente da alimentação e higiene, mas também pode ser usado como um 

espaço rico em socialização entre os alunos, bem como, na complementação da 

aprendizagem, desenvolvendo a criança de maneira integral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Utilizar jogos, brincadeiras, atividades lúdicas durante o recreio escolar, pode-

se tornar um grande método de ensino, uma vez que irá despertar o interesse dos 

alunos, melhorando, assim, o rendimento escolar dos mesmos.  

Há diferentes estratégias que podem ser utilizadas neste momento escolar, 

uma delas é este caderno de atividades. 

Neste caderno de atividades serão sugeridos exercícios a serem implantados 

no recreio escolar, a fim de melhorar a interação, aprendizagem e desenvolvimento 

dos educandos do Ensino Fundamental anos iniciais. 

O caderno a seguir conta com dez atividades lúdicas e pedagógicas para 

serem realizadas durante o intervalo com crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Cada atividade encontra-se detalhada, demonstrando o tempo previsto, os 

objetivos a serem alcançados, a metodologia a ser utilizada, bem como os recursos 

que serão necessários para que a mesma ocorra.   

As brincadeiras serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira ao longo de 

duas semanas consecutivas, ocorrendo durante dez minutos dos quinze destinados 

ao recreio escolar. 

As atividades ficarão sobre monitoramento do supervisor e auxílio dos 

docentes, sendo que durante as duas semanas consecutivas um docente por dia 

será designado a auxiliar o supervisor na realização das mesmas.  

Portanto, este caderno de atividades visa um melhor aproveitamento do 

tempo destinado ao recreio escolar, propondo uma estratégia diferenciada para ser 

utilizada neste espaço. 
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2 CADERNO DE ATIVIDADES 

2.1 Atividade: Amarelinha 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 1º ano 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral - Proporcionar ao aluno uma agradável maneira de aprender, 

utilizando para isto, brincadeiras e jogos. 

Objetivos Específicos - Desenvolver no aluno a coordenação motora e o equilíbrio; 

- Reconhecer o espaço do jogo; 

- Incentivar as crianças a brincarem em grupos. 

Metodologia: Com a tinta guache desenhar o diagrama composto de 10 quadros, 

após numerá-los de 1 a 10 com diferentes cores.  

Para começar o jogo posicionar a criança atrás do primeiro quadrado, em seguida a 

mesma deve atirar o marcador no número 1, após no número 2 e assim, por 

conseguinte, a casa que estiver o marcador a criança não poderá pisar. 

A criança começará o circuito da amarelinha pulando com um (nas casas solitárias) 

ou dois pés (nas casas duplas) segundo a posição dos quadrados. O objetivo é fazer 

com que a criança percorra pulando a amarelinha até o número 10, pegue o 

marcador e volte. 

Se a criança não conseguir se equilibrar para pegar o marcador, pisar fora da linha, 

ou jogar o marcador no número errado, será a vez do próximo jogador. 

Será vencedora a criança que consiga completar todo o percurso primeiro, ou seja, 

que vá e volte trazendo o marcador, sem se desequilibrar. 

Recursos: Tinta guache/ Pincel/ Marcador/Giz (pedras, bolinhas de pano, etc.). 
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2.2 Atividade: Telefone sem fio 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 2º ano  

OBJETIVOS:  

Objetivo geral - Valorizar a capacidade de audição, concentração, oralidade e 

memória. 

Objetivos específicos - Analisar como o “segredo” chegou ao último participante; 

- Identificar se as regras estão sendo cumpridas. 

Metodologia: Todos os participantes devem se sentar, formando um círculo ou uma 

fila, um ao lado do outro. O participante que estiver na ponta, ou qualquer um do 

círculo cria o “segredo” que pode ser tanto uma palavra como uma frase, e repassa 

o mesmo bem baixinho no ouvido do próximo jogador que estiver ao seu lado, o 

próximo fará o mesmo e assim sucessivamente.  

Não é permitido repetir o “segredo” para a mesma pessoa, portanto é comum que o 

mesmo seja distorcido ou mal entendido, e seja assim, repassado diferente, sendo 

esta a graça da brincadeira. 

O último participante deverá anunciar em voz alta aquilo que escutou/entendeu. 

Recursos: Não é necessário o uso de nenhum material. 

 

2.3 Atividade: Dança das cadeiras 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 3º ano 

OBJETIVOS: 

Objetivo geral - Identificar a habilidade motora dos alunos, bem como reconhecer a 

importância de todos. 

Objetivos específicos - Desenvolver a percepção visual, auditiva e espacial das 

crianças; 
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- Estimular a habilidade, atenção, estratégia e ritmo. 

- Exercitar a criatividade e o respeito mútuo. 

Metodologia: Organizar as cadeiras em um círculo, sendo que o número de 

assentos seja um a menos do que a de participantes. 

Coloque a música para tocar. Enquanto a música toca os participantes dançam em 

volta das cadeiras, quando a música parar, cada jogador deve tentar ocupar um 

destes assentos, o que não conseguir lugar se retira do jogo levando uma cadeira, e 

assim sucessivamente. 

O vencedor será aquele que conseguir sentar na última cadeira.   

Recursos: Cadeiras/ música (rádio, celular, computador, etc.). 

  

2.4 Atividade: Acerte o cone 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turmas: 4º ano 

OBJETIVOS:  

Objetivo geral - Analisar a agilidade e o desenvolvimento físico dos participantes.  

Objetivos específicos - Estimular a atenção e cooperação; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Aprender a trabalhar em equipe. 

Metodologia: Os participantes serão separados em duas filas igualmente com o 

mesmo número de crianças, uma de frente para cada cone, a primeira criança de 

cada fila ira arremessar o bambolê neste cone até acertar, após a segunda e assim 

sucessivamente, até todos os participantes da fila acabar. 

Ganha o jogo a fila que terminar corretamente primeiro. 

Recursos: Cones/ Bambolê. 
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2.5 Atividade: Pega bandeira 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 5º ano 

OBJETIVOS:  

Objetivo geral - Desenvolver a agilidade e rapidez. 

Objetivos específicos - Identificar diferentes estratégias; 

- Aprender a trabalhar em equipe. 

Metodologia: Os participantes são divididos em duas equipes iguais. Cada uma 

escolhe um campo e coloca sua “bandeira”, podendo ser no centro ou no fundo do 

campo. 

O objetivo é pegar a bandeira sem ser tocado, quem for pego fica parado no lugar 

até que algum colega de sua equipe se arrisque a salvá-lo, para isso basta tocá-lo, 

assim ele fica livre para retornar ao campo de origem. 

O time precisa decidir a melhor estratégia para conseguir entrar no campo 

adversário e pegar a bandeira. 

Ganha o time que conseguir trazer a bandeira para seu campo de origem.  

Recursos: Duas bandeiras de cores diferentes (podem ser garrafas PET, 

panos)/Giz. 

 

2.6 Atividade: Coelhinho sai da toca 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 1º ano 

OBJETIVOS:  

Objetivo geral - Reconhecer a noção espacial dentro e fora. 

Objetivos específicos - Estabelecer critérios de jogo; 

- Demonstrar o controle do seu corpo em brincadeira. 
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Metodologia: Espalhar bambolês no chão, cada bambolê corresponderá a uma 

toca, e cada participante ocupará uma destas tocas, ficando uma criança no centro. 

Ao falarem coelhinho sai da toca, todas as crianças devem sair e procurar outra toca 

para entrar, quem estiver no centro sem toca buscará o lugar do outro. 

A criança que ficar de fora será o coelhinho perdido. 

A cada rodada pode-se retirar um bambolê. 

Recursos: Bambolê. 

 

2.7 Atividade: Caracol 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 2º ano 

OBJETIVOS:  

Objetivo geral - Valorizar o aperfeiçoamento da coordenação motora, do equilíbrio e 

do desenvolvimento cognitivo. 

Objetivos específicos - Desenvolver o controle corporal; 

- Conhecer a sequência e senso de prioridade. 

Metodologia: Com tinta guache, desenhar um caracol no chão, em formato de 

espiral, e dividi-lo em várias partes.  

O jogador precisa fazer todo o trajeto pulando em um pé só até alcançar a casa 

“céu”, só lá ele pode colocar os dois pés no chão, ao chegar ao fim, o participante 

volta ao início também pulando em um pé só. 

Só pode pular com o mesmo pé com que começou o jogo, não pode trocá-lo, quem 

pisar fora da linha ou se desequilibrar, passa a vez para o jogador seguinte. 

Quem conseguir ir e voltar sem errar, pode escolher uma das casas e fazer um 

desenho ali, a partir daí, só esse jogador poderá pisar nesta casa. 

Recursos: Tinta guache/ Giz/ Pincel. 
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2.8 Atividade: Dinâmica do bastão 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 3º ano 

OBJETIVOS: 

Objetivo geral - Desenvolver o trabalho em equipe. 

Objetivos específicos - Reconhecer o planejamento, liderança e rapidez; 

- Estabelecer uma maior integração entre os participantes. 

Metodologia: Entregue um bastão para cada participante.  

Pede-se que os mesmos se organizem em um círculo, segurando o bastão em 

frente, com as duas mãos. 

Um capitão irá comandar a brincadeira, dizendo aos participantes direita e esquerda, 

de acordo com a ordem. 

O comandante irá, por exemplo, falar direita, todos os participantes devem largar seu 

bastão totalmente e pegar o do colega a direita, se o comandante falar esquerda, 

deve-se largar o seu bastão e pegar o da esquerda, e assim sucessivamente. 

Se o bastão do participante cair, o mesmo sai do jogo, vence o último que ficar com 

o bastão. 

Recursos: Bastão feito com cabo de vassoura. 

 

2.9 Atividade: Mímica  

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 4º ano 

OBJETIVOS: 

Objetivo geral - Desenvolver a criatividade, favorecendo a imaginação. 

Objetivos específicos - Contribuir para o desenvolvimento corporal, melhorando 

sua coordenação; 

- Valorizar a socialização. 
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Metodologia: Os jogadores deverão ser divididos em dois grupos. Em alguns 

pedaços de papel, cada equipe deve escrever nomes de filmes, pessoas famosas, 

desenhos animados, etc. 

Deve-se sortear o papelzinho entre um participante de cada equipe, o qual não 

poderá revelar o que está escrito para o restante do seu grupo. 

Então através da mímica seu grupo deve tentar adivinhar.  

Para dar mais emoção é bom estipular um tempo determinado, 2 minutos por 

exemplo. Cada acerto vale um ponto. 

Ganha a equipe que acertar mais.   

Recursos: Papel/ Caneta/Lápis. 

 

2.10 Atividade: Quem sou eu? 

Tempo previsto: 10 minutos 

Turma: 5º ano 

OBJETIVOS: 

Objetivo geral - Estimular a concentração dos participantes. 

Objetivos específicos - Desenvolver perguntas especificas para dedução; 

- Estabelecer regras. 

Metodologia: Para este jogo, são necessárias habilidades de detetive. Os jogadores 

devem estar em um círculo, cada um escolhe o nome de um personagem de filme, 

desenho, artista, ou até mesmo alguém do convívio deles, escreve este nome em 

um papel e gruda na testa do jogador da esquerda sem que ele veja. 

Após cada criança faz uma pergunta sobre quem ela é a outro jogador podendo ser 

respondida somente com sim ou não. 

Cada um tem uma chance de tentar adivinhar. 

A brincadeira termina quando todos adivinharem quem são. 

Recursos: Papel/ Caneta/Lápis/ Fita. 
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3 CRONOGRAMA 

 

As atividades descritas serão realizadas todos os dias da semana, durante 

duas semanas consecutivas. 

1ª SEMANA ATIVIDADE 2ª SEMANA ATIVIDADE 

Segunda-feira Amarelinha Segunda-feira Coelhinho sai da toca 
Terça-feira Telefone sem fio Terça-feira Caracol 
Quarta-feira Dança das cadeiras Quarta-feira Dinâmica do bastão 
Quinta-feira Acerte o cone Quinta-feira Mímica 
Sexta-feira Pega Bandeira Sexta-feira Quem sou eu? 

 

 

4 TABELA DE CUSTO 

 
 

MATERIAIS CUSTO APROXIMADO 

Tinta Guache R$ 10,00 
Pincel R$ 12,90 
Cone R$ 20,00 
Bambolê R$   8,00 
Caixa Giz R$ 20,00 
Lápis R$   2,00 
Caneta R$   2,00 
Fita Adesiva R$ 14,00 
 

 

5 PÚBLICO ALVO 

 

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 

6 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser contínua, com foco na participação dos alunos nos 

momentos propostos, no decorrer do jogo analisar se as regras estão sendo 

cumpridas de acordo com o objetivo, observando, assim, o desempenho e 

comprometimento dos alunos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caderno de atividades para o recreio escolar visa melhorar as ações dos 

alunos durante este momento.  

O uso destas atividades dirigidas busca melhorar o relacionamento dos 

alunos entre si, e com outros indivíduos da escola, além de proporcionar um melhor 

aproveitamento deste tempo como também ampliar a segurança para os estudantes. 

Visto assim, é importante que este espaço não fique vago, ou seja, deve-se 

executar diferentes atividades neste momento para que os alunos possam incorporar 

novas posturas em seu cotidiano.  
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ANEXOS 

Anexo A – Termo de autorização para uso de imagem 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM  

Pessoas maiores de 18 anos 
 

 

Título do projeto: Atividades Lúdicas no recreio escolar: uma proposta para as séries iniciais 

do Ensino Fundamental 

Pesquisador responsável: Dara Alice da Silva 

Orientador: Profº Mestre Eduardo Lemes Monteiro 

 

Eu, Cleverson de Paula Rodrigues de Lima autorizo expressamente a utilização 

da minha imagem, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos decorrentes da 

minha participação no projeto/evento/campanha para fins de publicações e divulgações 

acadêmicas em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos.  

As fotografias ficarão sob a responsabilidade do pesquisador e sob sua guarda, 

entretanto tenho o direito de retirar a qualquer momento a minha autorização. 

 

 

                                                                 Apucarana, 20/03/2020 

 

 

____________________________________________ 

                                          Assinatura 

 

Nome: Cleverson de Paula Rodrigues de Lima 

RG.: 9.950.021-2                       CPF: 073.240.399-52 

Telefone: (043) 99976-6897 

Endereço: Rua Rafael Lucas Sobrinho nº135 A Jardim Sanches 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

Pessoas maiores de 18 anos 
 

 

Título do projeto: Atividades Lúdicas no recreio escolar: uma proposta para as séries iniciais 

do Ensino Fundamental 

Pesquisador responsável: Dara Alice da Silva 

Orientador: Profº Mestre Eduardo Lemes Monteiro 

 

Eu, Danieli de Paula Rodrigues de Lima autorizo expressamente a utilização da 

minha imagem, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos decorrentes da minha 

participação no projeto/evento/campanha para fins de publicações e divulgações 

acadêmicas em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos.  

As fotografias ficarão sob a responsabilidade do pesquisador e sob sua guarda, 

entretanto tenho o direito de retirar a qualquer momento a minha autorização. 

 

 

                                                                 Apucarana, 20/03/2020 

 

 

 

____________________________________________ 

                                          Assinatura 
 

 

Nome: Danieli de Paula Rodrigues de Lima 

RG.: 10.096.545-3                                            CPF: 073.240.409-69 

Telefone: (043) 99676-6100 

 Endereço: Rua José Beline nº 136 Centro 

 
 
 

 

 

 


