
O lúdico no

contexto

escolar

POR KIT SÓ ESCOLA

"A criança é um ser sujeito a novos
aprendizados a cada momento. Ela
aprende habilidades psicomotoras,

socioafetivas e cognitivas!"
APRENDENDO DE FORMA LÚDICA!



O LÚDICO NO CONTEXTO ESCOLAR

O brincar na Educação Infantil vai muito além de diversão. 
Com o intuito pedagógico, o professor, pai e mãe, consegue
conectar a brincadeira com o aprendizado em si.

O lúdico também colabora na observação do comportamento
dos alunos frente à novos desafios no ambiente escolar. É por
meio da ludicidade, que a criança consegue associar o que
aprende de uma maneira diferente e desafiadora.

A ludicidade no campo pedagógico, está permeada por jogos e
brincadeiras, mas visando sempre o aprendizado. Um exemplo
da inserção do lúdico na educação infantil, é o fato de o
professor trabalhar com atividades de pintura, pular corda,
amarelinha, jogar bola, assim como, atividades de colorir, jogos
digitais. Isto traz benefícios significativos para a criança.



JOGOS EDUCATIVOS PARA

ALFABETIZAÇÃO

O uso de jogos pode despertar nas crianças a motivação, a
expressividade, a imaginação, a linguagem comunicativa, a
atenção, a concentração, o raciocínio lógico, e podem englobar
diferentes áreas do conhecimento, por isso constitui-se em um
recurso de ponta no processo de alfabetização/letramento. A
criança demonstra, a partir do lúdico e da brincadeira, interesses
e gostos, desenvolve suas emoções e sua expressividade, a
capacidade de resolução de problemas e desafios, construindo,
assim, sua identidade; é uma coisa séria e não algo para “passar
o tempo”, como muitos equivocadamente pensam.

O brincar é mais que uma atividade lúdica, é um modo para
obter informações, respostas e contribui para que a criança
adquira uma certa flexibilidade, vontade de experimentar, buscar
novos caminhos, conviver com o diferente, ter confiança,
raciocinar, descobrir, persistir e perseverar; aprender a perder,
percebendo que haverá novas oportunidades para ganhar. Na
brincadeira, adquire hábitos e atitudes importantes para seu
convívio social e para seu crescimento intelectual, aprende a ser
persistente, pois percebe que não precisa desanimar ou desistir
diante da primeira dificuldade.

Conheça um KIT DE JOGOS: QUERO CONHECER...

https://corujinhaabc.com/jogos-educativos/


KIT DE JOGOS EDUCATIVOS

O Alfabeto
Sílabas Simples
Jogo Das Vogais
Sílabas Complexas
Os Animais
Construindo Frases
Que Palavra É Essa
Letra Inicial
Quem Som É Esse?

KIT com 12 jogos lúdicos, educativos e atualizados para
alfabetização. Aprendizagem garantida para seus pacientes,
filhos ou alunos!

São mais de 290 páginas e mais de 500 fichas de conteúdo para
auxiliar ou reforçar o aprendizado das crianças.

Um maravilhoso material com jogos e atividades adaptadas que
despertam a curiosidade e a criatividade das crianças em
processo de alfabetização.

QUERO SABER MAIS

https://corujinhaabc.com/jogos-educativos/


BÔNUS EXCLUSIVOS

SEPARANDO AS SÍLABAS

CORRIDA DAS VOGAIS

M OU N

ADQUIRINDO HOJE VOCÊ VAI GANHAR 3 BÔNUS EXCLUSIVOS:

Livro de jogos interativos onde a criança vai conhecer e nomear
palavras. As atividades incluem: separação de sílabas, treino
grafo-motor e escrita à mão livre!

Trabalhando a coordenação motora ampla, a atenção e
concentração e os aspectos sensoriais, onde você também pode
usar a canetinha apaga fácil ou massinha de modelar.

Joguinho que ensina quando utilizar M ou N em cartas
ilustradas.

ADQUIRIR AGORA!

https://pay.hotmart.com/N55410476E?checkoutMode=10


COMO FUNCIONA?

Este material é 100% digital, após a compra você recebe o kit
completo em seu e-mail.

ADQUIRIR AGORA!

Este material é 100% digital, após
a compra você recebe o kit
completo em seu e-mail.

Você pode imprimir quando quiser,
pois o acesso é VITALÍCIO e
quantas vezes desejar;

Temos uma ótima notícia pra
você, MÃOS À OBRA! Importante
que sempre auxilie seu pequeno
nas atividades.

https://pay.hotmart.com/N55410476E?checkoutMode=10


Tenha Vários Jogos Criativos E Lúdicos;
Sem Perda De Tempo! Jogos Prontos Para O Uso;
Atividades Lúdicas, Educativas E Atualizadas;
Acesso Vitalício.

PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA ENSINO FUNDAMENTAL
PARA PROFESSORES
PARA CONSULTÓRIOS
PARA ALFABETIZAÇÃO
PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
PAIS PREOCUPADOS COM O DESEMPENHO DOS FILHOS
PARA CRIANÇAS COM OU SEM DIFILCULDADES ESCOLARES
PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Você vai receber o acesso ao material diretamente pelo e-mail e
já vai poder baixar os PDFs para imprimir e utilizar os jogos e

atividades interativas.
 

O material foi desenvolvido por especialistas da área. Engloba
um material super lúdico e atualizado, promovendo assim um
aprendizado divertido para as crianças.

Para quem foi feito?

REALMENTE FUNCIONA?

ADQUIRIR AGORA!

A CRIANÇA APRENDE DE VERDADE!!!

https://pay.hotmart.com/N55410476E?checkoutMode=10


VEJA MAIS AMOSTRAS

O material completo contém mais de 290 páginas com
atividades e jogos educativos para alfabetização.

Essa é apenas uma pequena amostra do nosso material. 
 

EXEMPLOS DOS JOGOS

TURBINE O APRENDIZADO DO SEU PEQUENO

https://kitsoescola.com/wp-content/uploads/2021/06/AMOSTRA-JOGOS.pdf


EU QUERO TAMBÉM...

E quem compra deixa seus comentários em nossas redes
sociais. Veja alguns deles:

Ao longo dos anos mais de 30 mil clientes já utilizaram e
utilizam nossos materiais em todo MUNDO. 

 

QUEM COMPRA RECOMENDA!

TURBINE O APRENDIZADO DO SEU PEQUENO

https://pay.hotmart.com/N55410476E?checkoutMode=10

