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FERREIRA, José David de Souza, DA SILVA, Edneia Melo. RECREAÇÃO E 

LAZER NA EDUCAÇÃO FISICA; 2014. 20 f. Trabalho de Conclusão de curso 

(Graduação em Educação Física) – Instituto Batista de Ensino Superior de 

Alagoas; Orientador: Marily Oliveira Barbosa. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo mostra as contribuições que a 

recreação e o lazer podem oferecer na aprendizagem e ao desenvolvimento 

nos primeiros anos de ensino infantil e fundamental, compreendendo a 

recreação e o lazer como um momento em que a criança coloca sua liberdade 

em prática. Tendo os autores citados no trabalho como referências observou-

se que existe ainda certa dificuldade entre os professores em desenvolver um 

plano sequenciado metodológico na construção do planejamento. Se 

analisarmos a recreação e lazer esta bem voltada para um vinculo com o jogo 

e brincadeira, o tema recreação e lazer são muito amplos e vem crescendo a 

cada dia que passa e sendo mais reconhecido, principalmente nas escolas, 

sendo que a educação física tem a sua importância por sua contribuição 

através das execuções de jogos e brincadeiras. A brincadeira é uma palavra 

inata quando se fala em criança, mas temos que lembra que essas 

brincadeiras não são dadas apenas por divertimentos, mas sim para as 

crianças terem um bom aprendizado. A brincadeira é vista na literatura como 

um bom recurso para as crianças, pois ela estimular o desenvolvimento e 

facilita o aprendizado escolar, porém muitas escolas encontram dificuldades 

que impede a utilização das mesmas como um facilitador para aprendizagem. 

Vamos abordar as diferenças entre jogos e brincadeiras, o papel do professor e 

também mostrar a importância das brincadeiras lúdicas. Analisamos ao longo 

do nosso trabalho questões que possam nos orientar e trazer referências 

científicas onde o nosso objeto de estudo possa trazer relativas clareza sobre a 

recreação e lazer. 

Palavras chaves: recreação; lazer, jogo; brincadeira. 
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FERREIRA, José David de Souza, DA SILVA, Edneia Melo. RECREAÇÃO E 

LAZER NA EDUCAÇÃO FISICA; 2014. 20 f. Trabalho de Conclusão de curso 

(Graduação em Educação Física) – Instituto Batista de Ensino Superior de 

Alagoas; Orientador: Marily Oliveira Barbosa. 

Abstract 

This paper aims to show the contributions that recreation and leisure 

can offer learning and development in the early years of childhood and 

elementary education, including recreation and leisure as a time when the child 

puts his freedom in practice. And the authors cited in the references as it was 

observed that there is still some difficulty among teachers in developing a 

methodological sequenced plan to build the planejament. Se analyze the 

recreation and leisure is well geared to a link with the game and play the theme 

recreation and leisure are very large and are growing every passing day and 

being recognized, especially in schools, and physical education has its 

importance for their contribution through the plays of jogos and games. Play is 

an innate word when it comes to child, the more we have to remember that 

these games are not given just for entertainment, but rather for the children 

have a good learning. The joke is seen in the literature as a good resource for 

children , because it stimulate the development and facilitates school learning , 

plus many schools find it difficult that prevents use play as a facilitator for 

learning. We'll cover the difference between games and plays the role of the 

teacher and also shows the importance of playful banter. Analyzed over our 

work issues that can guide and bring us scientific references where our object 

of study can bring about clarity on recreation and leisure. 

Keywords: recreation; leisure, play ; play 
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1. Introdução 

 

Recreação e lazer dentro do ambiente da Educação Física escolar têm 

como objetivo desenvolver atividades lúdicas para os alunos de todas as 

escolas, principalmente na educação infantil. Segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), a educação brasileira deve estar 

estruturada em três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio (BRASIL, 1996). E em todas essas etapas o ensino de educação física é 

obrigatório. Não apenas a LDB, mas a Constituição Federal do Brasil e o 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) também deixa clara essa 

obrigatoriedade dizendo que a criança e o adolescente têm direito a educação, 

a cultura, ao esporte e ao lazer (BRASIL, 1988; 1990).  Percebemos que 

muitas escolas não dão tanto valor a educação física infantil e muitas vezes ela 

passa por despercebido pela coordenação pedagógica da escola, podemos ver 

que a educação física vem passando por muitas transformações no âmbito 

escolar. Brandão (apud Jeronimo, 1998, p.4) diz que a educação física escolar: 

É importante, pois educa pelo movimento o individuo por completo. 
Por isso a Educação Física não educa o físico, educa o movimento 
que o corpo realizar. [...] Através da Educação Física escolar o 
individuo poderá se tornar capaz de pensar, sentir e realizar os 
movimentos. Poderá ser capaz de criar meios para satisfazer-se de 
maneiras prazerosas em seus momentos de lazer. Por isso também a 
Educação Física é Educação. 

 

Ainda nessa perspectiva, Vargas Neto e Voser (2001. p.17) anunciam 

que: 

Todos sabemos da real importância da atividade física praticada pela 
criança, para seu crescimento e desenvolvimento adequados; esta 
mesma atividade pode exercer influência positiva em relação 
aspectos mentais e cognitivos. 

 

Hoje a recreação e lazer é realizada no horário da aula de educação 

física, pois os professores de educação física fortaleceram bastante aula de 

recreação. 

Segundo Rousseau (apud Almeida, 2003, p.22) “[...] a criança tem 

maneira de ver, de pensar e de sentir que lhe são próprias; demonstrou que 

não se aprende nada sendo por meio de uma conquista ativa”. Na Recreação e 

no lazer o aluno está para aprender se divertindo e ele não pode espera 
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benefícios ou resultados específicos, pois ele esta ali para desenvolver praticas 

de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, onde o professor vai está 

orientando para desenvolver aquelas tais atividades e não para pressioná-lo. 

Pensamos que recreação e lazer possuem o significado único por possuir 

características comuns como a busca de satisfação pessoal e colocando em 

pratica brincadeiras lúdicas, mas cada uma tem suas características. Podemos 

fala que lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-

se de livre vontade, seja para repousar, ler um livro, mas sempre visando a 

diversão, descontração, convívio social e que possa proporcionar para o 

indivíduo uma sensação de bem estar, temos muitos conceitos para o lazer, a 

recreação tem que ser espontânea, onde ela venha fazer atividades que lhe 

proporcionar prazer e esse prazer pode ser trazido em atividades de grupo ou 

individual. Dumazedier (apud GODTSFRIEDT, 2009) 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 
recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação 
ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou 
sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais. 

Já para recreação temos vários tipos de conceitos que podemos dar, 

um deles é citado pelo Waichman (1997, p.14), ao qual diz que a recreação: 

 
[...] poderia ser uma atividade, um sistema, uma ideia, uma 
brincadeira, um esporte não competitivo, tudo o que nos proporciona 
entretenimento. Com o intuito de desconstruir a resistência por parte 
dos alunos em praticar atividades recreativas diante das atividades 
esportivas. 
 

Sem dúvida alguma o entendimento sobre o lazer é fundamental com 

relação à recreação, na tentativa de compreender, em seus vários aspectos, a 

Educação Física. Com a tecnologia crescendo a cada ano brincadeiras antigas 

como rouba bandeira, queimado, pega-pega e outras brincadeiras vêm 

perdendo espaço para aparelhos tecnológicos e, com isso, o profissional de 

educação física tem como objetivo resgata essas brincadeiras e, ao mesmo 

tempo, passa para os alunos com objetivos de melhorar a coordenação motora 

da criança, motricidade fina e grossa, noção de espaço e várias outras 

aprendizagens. 

Almeida e Shigunov (2000, p.11) dizem que: 

A brincadeira representa um fator de grande importância no processo 
de desenvolvimento e de socialização da criança, proporcionando-lhe 
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novas descobertas a cada momento, refletindo o contexto no qual 
está inserida. A diversidade dos brinquedos na atual era tecnológica 
parte do resgate dos valores antigos até as mais avançadas 
tecnologias eletrônicas. Esses aspectos afetam significativamente a 
vida da criança, influenciando diretamente na atividade lúdica infantil. 

 

 A educação física escolar vem inovando e proporcionando aos 

educados novas formas de ensino e aprendizagem em busca de novos 

conhecimentos. Nesse nosso trabalho iremos analisar a importância da 

recreação e lazer na escola e quais benefícios que ela pode trazer para as 

crianças com essas atividades. 

2. Fundamentação Téorica 

 

2.1. Qual o papel do professor? 

 

O professor de educação física tem um papel de grande importância 

dentro da escola, assim como os demais professores em suas disciplinas, pois 

o educador físico também se especializou nessa área do saber para 

proporcionar para seus alunos um ensino de qualidade, trabalhando com 

princípios de inclusão e diversidade, dando oportunidade a todos da mesma 

forma, respeitando suas capacidades conforme sua idade e dificuldades. O 

objetivo do professor de educação física é passar na aula de recreação e lazer 

jogos, brincadeiras e atividades lúdicas onde venham contribuir no 

desenvolvimento físico e mental da criança.  

Mattos e Neira (2003, p.50) afirmam que: 

A chegada de toda essa “pedagogia construtiva” foi um tanto confusa. 
Pensou-se que a criança aprendia sozinha e, portanto, o professor 
nada tinha a fazer, pois, o aluno e seus colegas seriam capazes de 
construir o conhecimento. 
 

O professor sabe que esse momento é muito importante para a 

criança, pois é nessa fase que começa sua formação e desenvolvimento motor, 

“o processo de aprendizagem é “individual” no aluno, o que quer dizer que 

cada criança aprende do seu jeito e aprende algo diferente.” (MATTOS; NEIRA, 

2003, p.50). 

O professor deve respeitar a individualidade de cada aluno, pois alguns 

têm mais experiências que outros porque muitos alunos já possuem 
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características de desenvolvimento motor e cognitivo, que já tem de 

experiências cotidiano, que determinam sua maneira de pensar, agir e de ser. 

 O papel importante do professor é que ele trabalhe com os alunos 

brincadeira e atividades já vividas pelos alunos, e que também garantir novas 

experiências, agora em grupo, fazendo que eles se sintam a vontade e que 

todos se respeitem, pois as habilidades motoras em alguns alunos são um 

pouco a mais evoluída. Freire (1996, p. 52) diz “ser fundamental que o 

professor leve a serio a sua formação e que busque a competência profissional 

para que sinta seguro no exercício da função”. 

2.2. A importância das brincadeiras lúdicas. 

 

O lúdico pode ser um grande aliado para o desenvolvimento da 

criança, seriam muito importantes às escolas valoriza as brincadeiras lúdicas, o 

lúdico faz parte da vida de todos os seres humanos, principalmente quando 

criança. O lúdico não dever ser visto apenas como uma imaginação, um faz de 

conta, mais sim ser visto, de grande importância no processo de ensino-

aprendizagem na fase da infância de uma criança, o lúdico pode trazer o 

desenvolvimento físico, sabedoria ou até mesmo o moral da criança em idades 

adequadas para sua faixa etária. Vygotsky (apud NEWMAN; HOLZMAN, 2002, 

p.99) afirma:  

 
Numa brincadeira, a criança faz o uso espontâneo de sua habilidade 
de separar significado de um objeto sem saber que está fazendo isso, 
exatamente como não saber estar falando em prosa, mas fala sem 
presta atenção nas palavras. [...] Assim de conceitos ou objetos, as 
palavras se tornam partes de uma coisa. Em certo sentido uma 
criança brincado está livre para determinar suas próprias ações, mas 
em outro, esta é uma liberdade ilusória, pois suas  ações estão de 
fato subordinadas aos significados das coisas, e age de acordo com 
eles. 

 

Percebemos que a prática do lúdico perdeu força quando se fala no 

ensino fundamental, já no ensino infantil é muito comum as brincadeiras 

lúdicas, a coordenação pedagógica de cada escola tem que entender que as 

brincadeiras lúdicas no ensino fundamental também poderão ser grandes 

aliados para o processo de ensino e aprendizagem da criança, assim como no 

ensino infantil, pois o lúdico vai melhorar o ensino e aprendizagem da criança. 

No mundo atual as crianças logo cedo já querem ser adolescentes e com ajuda 

da tecnologia as crianças não querem brincar como as de antigamente 

brincavam principalmente brincadeiras lúdicas. Estudos comprovam que essas 
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brincadeiras são muito importantes para o desenvolvimento infantil, brincar já 

vem da própria criança. O brincar e o lúdico são indispensáveis na 

aprendizagem e na vida da criança. Quando se trabalha o lúdico na educação 

física, alí a criança expressa seus sentimentos, oferecendo para ela uma 

oportunidade para desenvolver a afetividade e também novos conhecimentos. 

O lúdico cria espaços para se trabalhar a imaginação e o real. (Kishimoto 

,2000, p.22) afirma quer: 

 
Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia 
o desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo 
[...], desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter 
educativo e pode receber também a denominação geral de jogo 
educativo. 

 
 

Quando nos somos crianças o lúdico é muito presente em nossas 

vidas, quem nunca brincou quando criança de ser um professor, medico, 

motorista de ônibus, e vários outros profissionais, podendo reproduzir sua 

realidade através da imaginação e essas imaginações vão além do que o 

mundo permite, o jogo de RPG é jogado em todo mundo e não só por crianças 

e sim por adultos, esses que quando crianças já usava suas imaginações. O 

mundo da criança difere de uma maneira do mundo adulto, no mundo da 

criança existe fantasia, faz de conta e o descobrir por meio de brincadeiras. 

Meek (1985, p.41) afirma que: 

A criatividade e a imaginação estão enraizadas no brincar de todas as 
crianças pequenas e, portanto, são partes do repertório de todas as 
crianças, não de minorias talentosas. Ela diz enfaticamente que elas 
constituem a base da verdadeira educação. 

 

Cabe o poder pedagógico desempenha um bom trabalho nas escolas 

para que o lúdico tenha mais presença entre os alunos do ensino infantil e 

fundamental, lembrando que a prática dessas brincadeiras lúdicas podem 

trazer benefícios para as crianças.   

2.3. Jogos e Brincadeiras. 

 

Muitas pessoas não sabem diferencia jogos de brincadeiras, e essas 

atividades são muito importantes para o crescimento cognitivo e motor das 

crianças. Jogo é uma atividade mais complexa com regras já criadas e até às 

vezes muito complicados, mas sem essas regras o jogo não acontece. O jogo 
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tem um fim educativo e ensina os alunos através das regras, a solucionar 

problemas da realidade. O jogo pode proporcionar aos participantes 

entendimentos de expressões como busca pela vitória, cooperação, aceitação 

de derrotas e outras expressões. O jogo pode ser classificado em várias 

categorias, mas as principais no meu ponto de vista são os jogos competitivos 

e cooperativos. Os jogos competitivos ele estimulam muito a competição entre 

os participantes, porem o professor tem que passa para os alunos que aquilo é 

só uma competição e criar uma face educativa, ensinando os alunos a ganhar 

e a perder. Já os jogos cooperativos são muito utilizados em grupos, onde 

venha a promover a integração dos alunos, nos jogos cooperativos aquele que 

era seu adversário passa a ser seu parceiro e, com isso, passa a reforçar a 

confiança em si mesmo e nos outros parceiros e o importante do jogo 

cooperativo é trabalhar em grupo.                                           

 
Além de papel estimulante, o jogo constitui um veículo educacional 
muito importante. É um fenômeno cultural e biológico; constitui 
atividade livre, alegre, que encerra um sentido, uma significação. É de 
grande valor espiritual e social, oferecendo inúmeras possibilidades 
educacionais favorece o desenvolvimento corporal; estimula a vida 
psíquica e a inteligência; contribui para a adaptação ao grupo, 
preparando a criança para viver em sociedade, pois, aprendendo a 
respeitar as regras do jogo, ela irá respeitar as regras da sociedade. 
(RODRIGUES, 1997. p.161). 

 

A brincadeira é totalmente diferente do jogo, pois ela possui regras 

flexíveis e simples, além de ter muita importância para o desenvolvimento da 

criança, as brincadeiras lúdicas é a que mais faz parte das brincadeiras infantis 

onde envolve fantasias, imitação, e a criatividade da criança esta muito 

presente, podemos dizer que a brincadeira então importante para as crianças 

como o trabalho é para o adulto. A brincadeira  deve ser espontânea, a criança 

tem que ter a liberdade para escolher suas brincadeiras, pois ali é o mundo 

dela, mas sempre colocando limites nas brincadeiras, nem sempre a criança 

pode fazer tudo o que ela quer. Com tanta tecnologia, as brincadeiras 

populares vêm perdendo um pouco de prestígio, mas mesmo assim ela é 

brincada em todos os locais, brincadeiras como pega-pega, pipa, pião, bolinha 

de gude são as que mais são brincadas e dependendo da região os nomes são 

diferentes e as regras mudam um pouco. 

A brincadeira ajuda muito a criança na comunicação, quando ela brinca 

conversado com seu boneco ou boneca isso ajuda a aumentar o seu 
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vocabulário e com isso melhorando o exercício de pronunciar as palavras e 

frases. O brinca é muito importante e não podemos tirar esse direito da criança, 

pois é brincado que se aprende. 

3. Procedimentos metodológicos 

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter investigatório, sendo uma 

pesquisa de campo com característica de relatos de casos, com análise de 

forma qualitativa, através da implantação de um questionário dirigido com 

perguntas fechadas, a fim de verificar se recreação e lazer promovem 

desenvolvimento para a criança no processo de ensino aprendizado. A coleta 

de dados foi efetuada através de informações obtidas em escolas. A entrevista 

foi realizada com (5) professores, tivermos a oportunidade de conhecer 

algumas das atividades desenvolvidas pelos professores entrevistados, todos 

eles formados em Educação Física. 

4. Coleta de dados 

4.1. Análises de dados 

1) Com as realizações de atividades de recreação e lazer na escola, houve 

desenvolvimento do aprendizado entre os alunos? Sim ou não? 

 

 
 

 

100%

0%

sim

não
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De acordo com a resposta encontras todos os professores disseram 

sim, que as atividades de recreação e lazer ajudam no desenvolvimento do 

aprendizado do aluno.  

 

2) Você professor, costuma aplicar nas suas aulas brincadeiras lúdicas? 

 

 

80% dos entrevistados falaram que utiliza brincadeiras lúdicas nas 

suas aulas, pois ela ajuda bastante no aprendizado da criança dentro da escola 

e 20% falaram que às vezes utiliza brincadeiras lúdicas. 

 

3) As atividades de recreação e lazer envolvem, em sua opinião, 

quais aspectos? 

 

 

80%

0%

20%

Sim

80%

20%

0% 0%

Motor, cognitivo, emocional
e social

Motor e cognitivo

Emocional e social

Outros
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80% dos entrevistados acharam que o desenvolvimento motor, 

cognitivo, emocional e social é o que envolve nas atividades de recreação e 

lazer já 20% acha que só o desenvolvimento motor e cognitivo é que envolve. 

A maioria dos entrevistados percebeu que houve uma mudança no 

desenvolvimento geral dos alunos. 

 

4) As brincadeiras lúdicas ajudam ou atrapalha no aprendizado da 

criança na escola?   

 

 

Todos os professores falaram que as brincadeiras lúdicas ajudam no 

aprendizado da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Ajuda

Atrapalha
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5) Como a recreação e lazer é vista na escola? 

 

 

 

Podemos ver pelo gráfico que ainda existem escolas que não 

perceberam que recreação e lazer é uma forma de ajudar as crianças a 

aprender brincando. 

 

6) Os jogos e brincadeiras proporcionaram uma melhoria 

significativa em relação ao relacionamento entre os alunos? 

 

 

 

20%

20%60%

0%

Como  mero passa tempo

Tempo livre

Como um trabalho
multidiciplinar

Outros

100%

0%0%

Sim

não

Parcialmente
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Os entrevistados falaram que as brincadeiras unem bastante as 

crianças e principalmente os jogos cooperativos, que são jogos onde eles 

precisam da ajuda dos seus colegas para o jogo dar continuidade. 

 

7) A recreação e lazer auxiliam no processo de aprendizagem da 

criança no ensino infantil e no 1º Ano do Ensino Fundamental? 

 

 

 

 

De acordo com a pesquisa 60% disseram que a recreação e lazer 

auxiliam no processo de aprendizagem e 40 % disseram que auxilia 

parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

0%

40% Sim

Não

Parcialmente
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8) Através das brincadeiras lúdicas e jogos as crianças serão capazes 

de? 

 

 

100% dos entrevistados acreditam que através de brincadeiras lúdicas e jogos 

as crianças são capazes de criar, imaginar, refletir e ser cooperativa. 

 

9) Os seus alunos são participativos nas aulas? 

 

100%

0%

Criar, Imaginar, Refletir e ser
cooperativa

Isolar-se

Esquecer o que aprendeu

Outros

100%

0%0%

Sim

Não

As vezes
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Todos os professores afirmaram que os alunos são participativos nas 

suas aulas. 

10) No seu ponto de vista, as escolas dão importância para a 

recreação e lazer dentro do contexto escolar? 

 

 

80% dos entrevistados afirmaram que as escolas não dão tanto valor 

para a recreação e lazer dentro do contexto escolar, e essa falta de apoio 

prejudica os professores na elaboração das aulas.    

 

4.2. Discussão 

 

As escolas onde foram realizadas as pesquisas oferecem aulas de 

educação físicas obrigatórias duas vezes por semana com 50 minutos cada, 

além das aulas de educação física a escola oferece também alguns esportes 

para aqueles alunos que tem interesse de praticá-los, pois as escolas sabem 

da importância da prática de atividade física para o desenvolvimento 

psicomotor da criança. 

Meur e Staes (1991) afirmam que para maioria das crianças que 

possuem dificuldades de escolaridade, o problema se encontra nos níveis 

básicos ou pré-requisitos, onde as condições mínimas para uma boa 

aprendizagem constituem a estrutura da educação psicomotora. Pois se 

20%

80%

Sim

Não
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acredita que toda e qualquer atividade física direcionada para a criança, 

melhora de forma significativa todo o desempenho da mesma, seja na área 

cognitiva, afetiva ou motora.   

Os professores entrevistados nessas escolas falaram que as crianças 

ficam muito mais ativas depois das aulas de educação física, e que os jogos 

cooperativos e brincadeiras lúdicas são de mera importância para que os 

alunos sejam participativos não só nas aulas de educação física mais também 

em outras matérias. 

 

5. Considerações Finais 

O objetivo do presente trabalho, plenamente atingido, foi mostrar a 

importância da recreação e lazer na escola, verificamos as possibilidades e 

pontos positivos da recreação e lazer no processo de ensino e aprendizado da 

educação infantil e fundamental e trazer um entendimento do desenvolvimento 

da recreação e lazer na série de ensino. Preparamos um questionário para a 

entrevista onde teve um caráter investigatório onde as perguntas foram criadas 

a partir dos levantamentos dos dados pesquisados de alguns autores durante a 

pesquisa literária e observou-se que a recreação e lazer tráz um 

desenvolvimento relativamente eficaz no processo de ensino aprendizado. 

Por fim, esse trabalho teve um propósito de mostra que a recreação e 

lazer na escola podem ser de mera importância para ajudar as crianças no 

desenvolvimento motor, cognitivo, na motricidade e no aprendizado dentro do 

contexto escolar.  
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7. Anexos 

7.1 Questionário Que Foi Realizado Com os Professores. 

 

1) Com as realizações de atividades de recreação e lazer na escola, houve 

desenvolvimento do aprendizado entre os alunos? Sim ou não? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) Você professor, costuma aplicar nas suas aulas brincadeiras lúdicas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

 

3) As atividades de recreação e lazer envolvem, em sua opinião, quais 

aspectos? 

(  ) Motor, cognitivo, emocional e social 

(  ) Motor e cognitivo 

(  ) Emocional e social 

(  ) Outros 

 

4) As brincadeiras lúdicas ajudam ou atrapalha no aprendizado da criança 

na escola? 

(  ) Ajuda 

(  ) Atrapalha 

 

5) Como a recreação e lazer é vista na escola? 

( ) Como mero passa tempo 

(  ) Tempo livre 

(  ) Como um trabalho multidisciplinar 

(  ) Outros 
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6) Os jogos e brincadeiras proporcionaram uma melhoria significativa em 

relação ao relacionamento entre os alunos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente  

 

7) A recreação e lazer auxiliam no processo de aprendizagem da criança 

no ensino infantil e no 1º Ano do Ensino Fundamental? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente  

 

8) Através das brincadeiras lúdicas e jogos as crianças serão capazes de? 

(  ) Criar, imaginar, refletir e ser cooperativa 

(  ) Isolar-se 

(  ) Esquece o que aprendeu  

(  ) Outros 

 

9) Os seus alunos são participativos nas aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

10)  No seu ponto de vista, as escolas dão importância para a recreação e 

lazer dentro do contexto escolar? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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