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RESUMO 

Planejar atividades lúdicas na natação promovendo um desempenho ainda mais 

satisfatório de crianças de 3 a 6 anos em todos os aspectos, fazem com que a criança 

aprenda brincando, levando às experiências motoras organizadas e educativas. Este 

trabalho tem como objetivo conhecer as metodologias utilizadas pelos professores no 

processo ensino - aprendizagem da natação para crianças de 3 a 6 anos. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, procurando demonstrar a 

importância da ludicidade na natação. Sendo assim o trabalho é importante por 

mostrar atividades na natação que proporcionam bem-estar em todos os sentidos para 

as crianças de 3 a 6 anos. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica com 

artigos publicados até 2018. Atividades lúdicas desenvolvidas no ambiente escolar, 

bem planejadas são capazes de despertar os sentidos, já que o ser humano há 

muito se deixa envolver por atividades que despertam sua emoção. As atividades 

lúdicas abrem caminho para o estudante expressar suas emoções, o afeto, 

assimilando novas aprendizagens. As brincadeiras fazem o aluno olhar o estudo como 

se fosse um desafio agradável com múltiplas possibilidades, com uma complexidade 

que promove o desenvolvimento. Pode-se perceber também, que trabalhar em forma 

de projetos e através do lúdico desenvolverá a imaginação do aluno para a 

construção de novos comportamentos, contribuindo no processo de ensino-

aprendizagem. Atividades lúdicas desenvolvidas no ambiente escolar, bem planejadas 

são capazes de despertar os sentidos, já que o ser humano há muito se deixa envolver 

por atividades que despertam sua emoção. As atividades lúdicas abrem caminho para 

o estudante expressar suas emoções, o afeto, assimilando novas aprendizagens. As 

brincadeiras fazem o aluno olhar o estudo como se fosse um desafio agradável com 

múltiplas possibilidades, com uma complexidade que promove o desenvolvimento. 

Ensinar as crianças a nadar pode ser difícil se elas estiverem ansiosas ou 
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sobrecarregadas. Nossa abordagem é garantir que os alunos se sintam confortáveis 

em flutuar e estar debaixo d'água. 
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