
 

 

 

 

 

 

 
 

   

ANEXO A - Fotos Feira de Informática  



 

 
 

 
 

 

 

   

ANEXO B - Fotos Livro 1000 Families  



  

 

 

 

 

Meus pezinhos me levarão longe... para a 
esperança de um futuro feliz. Obrigada por 

me ajudar nesta caminhada! 

 

“ A maneira como pais e professores falam revela à 

criança como eles se sentem em relação a ela. As falas 

deles afetam sua auto-estima e seu amor-próprio. Em 

grande parte, a linguagem dos adultos determina o 

destino da criança”  

 

Haim Ginott 

ANEXO C – Cartão de Boas vindas   



   

 

Coloque abaixo quais são suas expectativas 
para este encontro:  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ANEXO D – Ficha de Expectativas  



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  Idade  

Endereço:  

Email:  Telefone contato: 

Estado Civil: 

Solteiro (     )   Casado (    )   Divorciado (     )    Viúvo (    )   
Outro (    )  

Possui Orkut ou Facebook?  

Sim (    )   Não (    )  

Profissão:    

Grau de Escolaridade:  

(    ) Fundamental    (   ) Médio     (   )Faculdade    (   )Pós-graduação    (   ) Outros 

 

 

SOBRE MEUS FILHOS  

Já possui filhos?  

(   )será o primeiro  (   )1    (   )2    (   )3    (   )Mais de 3 filhos 

Nomes dos filhos  

___________________________________________ Idade_______         Sexo: (    ) F     
(    ) M   

___________________________________________ Idade_______         Sexo: (    ) F     
(    ) M   

___________________________________________ Idade_______         Sexo: (    ) F     
(    ) M  

___________________________________________ Idade_______         Sexo: (    ) F     
(    ) M   

         

 

 

ANEXO E – Ficha sobre Dados Pessoais  



Mais...  

Mãe trabalha?  Sim (  )   Não (  )  Quantas horas por dia? ____________ 

Pai trabalha?  Sim (  )   Não (  )  Quantas horas por dia? ____________ 

Com quem fica o filho? Mãe ( ) Creche ( )  Escola ( ) Avós ( )  Babá ( ) Outro ( )  

 

Enumere em ordem nos itens abaixo a maneira como mais  brinco com meus filhos: 

 

Bola  

“Brinquedos de menina” 

“Brinquedos de menino” 

Brinquedos industrializados  

Brinquedos que criamos  

Histórias e contos  

Lutinhas  

Ouvindo Músicas  

Parque  

TV - Discovery Kids ou Canais Abertos  

TV - Vídeos Educativos. Quais? 

Outros  

 

Qual é, normalmente o horário que brinco com meus filhos?  

(   ) Manhã   (   ) Tarde   (   ) Noite  (   ) Quando chego do trabalho  

Quantas horas aproximadamente brinco com meu filho diariamente?  

(   ) Aproximadamente 1 hora       (   ) Entre 1h e 2h      (   ) Entre 2h e 3h      (   ) Mais de 3h  

Como brincamos?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Quem mais brinca com meu filho(a)? do quê?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



Quais são os sonhos para meu filho(a)? Enumere em ordem de importância para você 

Que tenha boa saúde  

Que seja bem comportado 

Que tenha uma boa escola  

Que conheça Deus 

Que  tenha uma religião  

Que conheça os valores importantes da vida  

Que esteja sempre bem alimentado  

Que conheça formas, letras, números, seja alfabetizado 

Que tenha bons brinquedos  

Que tenha bons amiguinhos(as) 

Que conheça muitos lugares (viagens)  

Que tenha responsável presente (mãe)  

Que tenha responsável presente (pai)  

 

Eu fico feliz quando meu filho 

Me obedece  

Sorri, está feliz  

Alguém elogia o comportamento dele  

Está comigo  

Come bem  

Está dormindo  

Está brincando  

 

Quais outras informações acredita que este questionário poderia ter?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



PARA OS PAPAIS... 

 

Você costuma ficar com seu filho?  (   )sim     (   )não  

Quantas horas aproximadamente brinco com meu filho diariamente?  

(   ) Aproximadamente 1 hora       (   ) Entre 1h e 2h      (   ) Entre 2h e 3h      (   ) Mais de 3h  

Como brincamos?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Quais foram as recomendações que sua esposa costuma deixar para você?  

Alimentação  

Brincadeira  

Hora de dormir  

Remédios  

Segurança  

Todas recomendações acima 

Não costuma deixar recomendações 

Outro tipo de recomendação 

 

Qual sua opinião a respeito de encontros entre mães/pais e troca de experiências?  

(   )Excelente idéia 

(   ) Acho importante mas podemos ler e pesquisar sozinhos em casa  

(   ) Acho importante mas não temos muito tempo  

(   ) Acredito não ser importante. Já sabemos bastante sobre educação.  

(   ) Não podemos participar mais por motivos particulares 

(   ) Não é importante.  

 

Nome do Pai: ___________________________________________ Idade_________________ 

ANEXO F – Ficha para os pais  



 

AVALIAÇÃO 

 

Assinale por favor com X sua opção, considerando:  

1- Insatisfatório / 2- Parcialmente Satisfatório /  3- Satisfatório  

 

Minhas expectativas foram alcançadas?  

Local adequado?   

Dinâmica da reunião   

Dia da semana e horário adequado?   

Tempo  

Lanche servido   

Experiências compartilhadas foram importantes para mim?  

Outro item a ser avaliado?  

 

 

 

 

Coloque aqui suas observações em geral, comentários e/ou sugestões:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO G – Avaliação sobre o encontro   



 

Existe algum assunto que eu gostaria de tratar no próximo encontro?  

Enumere apenas 5 itens em ordem de importância.  

 

Aborto       Escolha da creche ou escola  

Acidentes domésticos      Escolha do médico  

Alergias em geral      Fases: Fraudas / Chupeta / Mamadeira  

Alimentação em casa      Hospital para casa: Medos e incertezas 

Alimentação na gravidez      Irmãozinhos chegando... 

Amamentação       Livros interessantes para meus filhos  

Animais e bebês       Massagens para bebês 

Brincadeiras com os bebês     Morte para criança  

Brinquedos ideais     Música e bebês  

Cólicas        Palmadas e castigos  

Contos e histórias infantis   Primeiros Socorros para bebês (engasgar, 

vômitos, engolir objetos, etc) 

Cuidados iniciais: moleira, umbigo, primeiro banho  Receitas para uma boa alimentação  

Descoberta da Sexualidade     Saúde do bebê  

Desenvolvimento da criança conforme Piaget   Sexo, marido e filhos  

Desenvolvimento da fala      Síndrome do bebê sacudido  

Deus e meu bebê      Sono   

Dormindo com os pais na mesma cama    Vacinas 

Enxoval ideal para o primeiro filho(filha)    Vida profissional X Vida de mãe  

Equipamentos do bebê   Vovó e Vovô  

 

 

Tenho sugestão de outros assuntos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

Tenho interesse em participar de próximos encontros?  

 (  ) Sim  ( ) Não  

Autorizo minha participação na lista de emails?  

 (  ) Sim  ( ) Não 

Você conhece alguma amiga ou casal “grávidos”  que poderia participar de 

nossa próxima reunião? Poderia colocar nomes abaixo?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Meu Nome (Opcional) : 
_________________________________________________________ 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 

Todas as fotos foram devidamente autorizadas pelas famílias participantes.  

 

 

Reunião realizada com as  mães.  

Reunião realizada com os pais. 

ANEXO H – Fotos dos encontros com as famílias   



 

 

PERGUNTAS DE ORIENTAÇÃO AOS PAIS  

 

 

1. Apresentação pessoal: diga seu nome, sua idade, estado civil, profissão 

e como é sua família.  

 

2. Qual o significado de seu filho(a) em sua vida?  

 

3. Após o nascimento, quais mudanças ocorreram em sua vida? O que 

mudou?  

 

4. Houve alguma perda? Qual?  

 

5. Qual é seu maior medo?  

 

6. O que você espera do futuro para seu filho(a)?  

 

7. Qual é seu sonho?  

ANEXO I – Perguntas orientadoras na reunião com os pais    



 

ANEXO J – Quadro Geral das famílias entrevistadas    



 

 

MODELO ENTREVISTA FAMÍLIAS  

Família 01  

 

Data: 12.04.12                       Tempo de duração na casa da Família: 2 horas  

Nome Mãe: _________________________                     Idade:  36 

Formação: Contadora 

Nome Pai: _________________________                    Idade:  37  

Formação: engenheiro  

Filho A: 7 anos   Filho B: Enzo: 9 dias  

------------------------------------------------------------- 

Qual é a brincadeira que ele + gosta? 

 Quebra-cabeça e bola (todo o dia ele monta um quebra-cabeça)  

 

Tem alguma brincadeira que ele não gosta?  

Não, ele gosta de todas... Ele gosta de jogos que mexe com a memória... Cara a cara.  

 

Qual a brincadeira que você mais gosta de brincar com ele?  

Quebra-cabeça.  

 

E a que ele gosta de brincar com você? 

 Cara a cara... Adivinhar quem é quem... Às vezes tem jogos para brincar de 3 ou 4 
pessoas. Quem brinca mais com ele é o pai.  

 

Qual o brinquedo + barato... É o que ele mais gosta? 

Kinder ovo, bolinha. Ele adora. 

ANEXO K – Roteiro de entrevistas para as famílias     



 

Quando brinca com seu filho, prefere atividade orientada ou livre? Por quê?  

É sempre ele que escolhe e fala o que ele quer... Geralmente ele fala: mãe, presta 
atenção... É assim que joga...  

 

Você possui fotos brincando com seu filho? Quais fotos está lembrado que mais te 
marcaram?  

Algumas  

 

Como é feita essa seleção do brinquedo?  (livre escolha ou orientado?).  

Se vai ser educativo, se não é brinquedo que vai incentivar a violência (espada, 
revólver), gosto de brinquedos que vai mexer com a parte mental. Acho que a coisa do 
quebra cabeça fui eu que iniciei nele. Porque eu comprava muito.  

 

Como é (mais ou menos) sua rotina?  

Eu trabalho... Saio de casa bem cedo, arrumo o (Filho A) para a escola. Chego em casa 
por volta das 18h. Aí eu arrumo a casa e as coisas (comida, etc). Meu marido brinca 
com ele. A gente divide as tarefas. 

Finais de semana estamos sempre juntos. Costumamos levá-los para parque com lugares 
mais  abertos ( por causa do apartamento).  

 

Quando brinca com seu filho, quem costuma escolher o brinquedo ou brincadeira?  

Quando vocês compram brinquedos o que valorizam?  

O filho participa da compra? Vai junto à loja?  

Nem sempre... Eu não gosto de deixar muito à vontade, porque ele vai partir para 
escolher espada, revólver.   

Quanto tempo ele fica com um único brinquedo? Aproximadamente? Ele costuma 
trocar de brinquedos com facilidade?  

Uns 10 minutos, e depois já troca.  

 

Algo bem marcante na brincadeira (aspecto positivo) 



Gosto quando a gente ia passear em uma pousada. Aí a gente vai com ele (nós três, ops, 
agora nós quatro). Éramos três. 

  

Algo bem marcante na brincadeira (aspecto negativo)  

A única coisa que eu lembro é que havia uma cama elástica e eu gosto muito. Aí eu 
acho que eu pulei demais e ele vomitou muito. 

 

Qual é o ambiente que seu filho mais gosta de brincar? Por quê?  

Campo de futebol. Ele gosta de jogar com o pai dele. Ele fala que ele é o “gorelo”...  

Influência do pai, ele chega em casa da escola e quase todo o dia ele chega da escola e 
põe o uniforme do palmeiras. 

Um dia um cara perguntou para ele... E aí, tudo bem?  

Ele respondeu... Claro... Eu sou palmerense...  

 

Costuma brincar com seu filho todos os dias?  

Não... É o pai  

 

 

 

 

Quando não brinca, o que sente?  

Acho que eu faço mais o lado de chamego...  De cuidado... Ele não vai dormir com o pai 
dele, é só comigo. Aí eu fico fazendo massagem, ele só dorme assim, não dorme com o 
pai.  

 

Qual o brinquedo que ele tem que é mais caro?  

Qual o brinquedo que ele tem que é mais barato?  

 

Qual o próximo brinquedo que vocês comprarão para ele? Por quê?  



Não tenho ideia...  

 

Seu filho possui DVDs? Quais os títulos? Como você costuma comprar esses 
DVDs?  

Tem. Ele tem vários desenhos bíblicos que ele gosta muito. Ele gosta do homem de 
ferro, capitão América, lanterna verde (influência do pai). O pai tem coleção da primeira 
geração 

 

Qual a periodicidade que ele assiste esses DVDs?  

Aqui a gente tem a NET – Fica na Discovery Kids. Ele não gosta muito de ficar em 
frente da TV. E no outro quarto tem outra TV. Aqui tem dois vídeos games (o do pai e o 
dele), mas meu marido não joga na frente dele porque os jogos são violentos. Tadinho, 
ele pensa que o pai só jogo o “Buzz”.  

 

Ele assiste TV? É livre ou não?  

Quais canais são permitidos?  

 

Ele possui livros? Quais? Qual o critério de escolha de livros?  

Eu gosto de livros didáticos, aqueles que levantam algumas figuras, cartão. Ele não 
estragou, agora vai ficar para o irmão.   

 

 

Família 02  

 

 

Dia: 22.09.11                                                                                   Tempo duração: 1h40  

Pais 

Mãe: “x”   33 anos     

Contadora (trabalha 8 horas por dia – home Office) 

Pai: ”y”   35 anos    

Analista de sistema (10 horas por dia -sai 5h30 e retorna 19h) 



Filho: ________ 2 anos e 7 meses 

--------------------------------- 

P: O que é brincar para você?  

R: Primeiro para mim é importantíssimo brincar com ela. Quando a gente não brinca ela 
chama a atenção de tudo que é jeito. A gente vê que para ela brincar com a gente é a 
atenção que ela tem com os pais. A atenção tem que ser só para ela. No brincar, 
podemos perceber o desenvolvimento dela.  

 

P: Vocês tem algum tipo de horário para brincar com ela?   

R: Depois do horário de serviço, aproximadamente 17h. Depois dá para dar uma 
brincada. 

 

P: Como é trabalhar em casa junto com ela?  

Antes era bem complicado mas agora eu tenho uma ajudante e tudo fica mais tranquilo. 
Além disso, tem o priminho que fica com ela também.  

P: Ela estuda? 

R: Não. Acho que vou mandar somente quando ela tiver 4 anos.  

 

P: O que será mais importante para ela na escola?  

R: O convívio com outras crianças.  

 

P: Qual o brinquedo preferido dela?  

R. As massinhas.   

 

P: Ao comprar brinquedos, o que vocês mais valorizam?  

R: A faixa etária.  

 

P: Ela vai junto comprar?  

R: Normalmente vai.  



P: Tem algum brinquedo que ela não gosta?  

Bexigas. Se alguém chegar perto dela com bexiga. A única coisa que ela não brinca é de 
bexiga.  

 

P: O que vocês mais brincam juntas?  

R: Com as panelinhas e com as bonecas. Ela não fica parada, brincando com um único 
brinquedo. 

 

P: E como é a relação do brincar dela com o pai?  

R: Quando ele chega cedo tem dois joguinhos:  

• Cadê a mamãe (quebra-cabeça com imagens de animais) 

• Memória das frutas 

Ela gosta muito que ele lê história. Toda noite tem que ler histórias.  

 

Quando ela fica irritada é porque não deu tempo de brincar ou quando o pai dela demora 
para chegar.  

Há duas semanas meu marido fez um curso à noite e  só viu a filha no domingo e depois 
na 6ª feira à noite. 

Achei que ela não iria perceber ou sentir mas no final da semana ela perguntou: “o papai 
não está aí né?”... Ficamos tristes.  

 

P: Pode contar alguma experiência marcante em alguma brincadeira? 

Ela ganhou da tia um jogo da memória mas ela tinha na época 2 anos, era muito 
novinha. Pensávamos que ela era muito novinha. Então colocamos as peças viradas para 
cima. Ela, aos poucos falava: “Eu quero banana”... Ela pegava as duas pecinhas dos 
bananas. Depois de pouquíssimo tempo já viramos as pecinhas. O brinquedo era para 
crianças acima de 3 anos. Nós a subestimamos.  

P: Ela tem algum espaço diferente ou separado para brincar?  

R: Ela gosta de brincar lá em cima na laje. Ela e o priminho (“x”, 1ano), brincam muito 
tempo juntos.  Semana passada eles derrubaram duas caixas de brinquedo no quarto dela 
e ficaram brincando.  



P: Você pode lembrar-se de alguma experiência sobre o brincar que não foi 
interessante?  

R: Ah sim! Um dia ela pegou o rodinho e deu na cabeça do Rafael. Esse dia foi cruel. 
Ainda bem que não foi com tanta força.  

Não é todo dia que a gente consegue brincar, sentar e dar atenção. Quando não 
conseguimos ficamos arrasados. Dá uma sensação de como se eu tivesse deixando algo 
muito importante de lado. Negligenciando algo. 

 

P: Qual o brinquedo mais caro dela?  

R: A moto que ela ganhou dos tios. É um brinquedo motorizado.   

 

P: E qual o mais barato? 

R: Bola que joga e acende. Comprei na 25 de março. Ela ama!  

 

P: Qual o próximo brinquedo que vocês comprarão para ela? Já planejaram isso?  

R: Sim, já sabemos. Será o “LEGO Supermercado” – para o dia das crianças.  

 

P: Por quê?  

R: Porque ela tem um modelo parecido e gosta muito de brincar com ele. Porque pela 
parte pedagógica. Aprende bastante. 

 

P: vocês compram DVDs para ela? 

R: Sim, compro mais por indicação. Compro o backyardigans porque ela assiste na 
Discovery Kids.  

 

P: Qual o período que ela assiste TV?  

R: Um pouco de manhã e um pouco pela tarde. Uns 20 minutos a meia hora.  

 

Os DVDs ela assiste mais na sala.  



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

  

 
 

 

Massinha de modelar. Jogo da memória: Frutas Jogo: Cadê a mamãe? 

Instrumento musical  Caixa com vários brinquedos 
misturados 

Motinho motorizada. Tapete EVA com túnel Piscina de bolinha 

Jogo do macaco dentista Animais de pelúcia que ficam 
em cima da cama para dormir 

Selinhos colados no guarda roupa 

 

ANEXO L – Fotos de alguns brinquedos escolhidos como “preferidos” pelas próprias 
crianças      

Palhaços Patati Patatá   



 

TERMO DE CONSENTIMENTO AOS RESPONSÁVEIS (FAMÍLIA)  

 

 

Para pais e responsáveis  

 

Eu, ____________________________________, RG 
____________________________, declaro saber da participação de minha família ( 
cuidadores e filhos ) na pesquisa intitulada “O brincar na diversidade das famílias: 
Análise da narrativa de familiares sobre o brincar”, desenvolvida junto à Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo pela pesquisadora Valéria de Oliveira Macedo 
Sitta, orientada pela professora doutora Tizuko Morchida Kishimoto, as quais podem 
ser encontradas pelos emails: tmkishim@usp.br e valeria.sitta@hotmail.com ou telefones: 

9979-8063(Valéria) ou 3091-8264 (Tizuko). O presente trabalho tem por objetivos 

compreender e refletir por meio da fala dos pais e mães como as famílias brincam 
atualmente com seus filhos e se essas brincadeiras são adequadas às necessidades das 
crianças.   

Autorizo para os devidos fins da pesquisa a imagem dos desenhos dos meus filhos. 
Compreendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos 
serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa. Sei que não receberei 
nenhum pagamento por essa participação.   

 

 

       Data e Local     Nome e assinatura dos responsáveis:  

___________________                        ______________________________________ 

ANEXO M– Modelo de Termo de Consentimento da Família e da criança      



TERMO DE CONSENTIMENTO DA CRIANÇA PESQUISADA 

 

 

 

Eu,____________________________________, filho de 
___________________________, e _______________________________ 
entrego meus desenhos para Valéria de Oliveira Macedo Sitta e autorizo 
que mostrem para outras pessoas.  

 

 

 

      Assinatura Criança 

                        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

            Nome e assinatura dos responsáveis:  

                          _______________________________ 



 

   

 
 

 

  

 

  
 

Com mamãe na piscina  Assistindo TV  à noite com  mamãe  Pic nic na praia com  papai   

Aniversário com mamãe, papai e amigos   Brincando de cavalinho com  papai   Brincando de bola com vovô e papai  

Brincando de correr no parque com vovó Visitando museu com vovó   Indo ao Jóquei Clube com titia e amigos    

Brincando no escorregador com titio Brincando de médico com  titio   Brincando de tocar instrumentos musicais com 
professora durante um recital para as famílias 

Brincando de amarelinha com amiga    Brincando de braço de ferro com amigo   Brincando de bonecos com amiga  

ANEXO N– Fotos de exemplos de mediações adulto-criança       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O – Imagem da ficha de atividade diária como exemplo do Homeschooling       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  
 

 
 

Irmãos jogando bola. Irmãos na coleta de frutas do pomar.  

Irmãos brincando no cinema.   

Irmãos brincando de super-heróis. Primos no sítio, brincando com cachorros.  

Primos na fazenda andando no pônei.   

Amigas brincando no parque.   Amigas brincando de faz de conta: “Inverno”.   

Primos brincando de massinha de modelar com 
amigo.  

Amigas brincando durante festa de 
aniversário.     

Amigos assistindo desenho.     

Amigas brincando de faz de conta: 
“Restaurante” .    

Amigos montando LEGO .    

Amigos brincando de faz de conta: 
“Batman”. 

Amigas brincando com tinta. 

ANEXO P – Fotos de Exemplos Mediações criança-criança 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kaya tem quatro anos de idade. Ela vive com seus pais em um pequeno apartamento na cidade de  
Tóquio - Japão. 

Tzvika tem nove anos e vive em Beitar, um assentamento israelense na Cisjordânia. É um 
condomínio ortodoxo.  

ANEXO Q – Imagens do livro: Where children sleep 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 
  

Brincando com cachorro      Andando de bicicleta     Brincando com o telefone  

Brincando de soltar pipa     Brincando com coleção de carrinhos     Brincando de bolinha de sabão com 
amigas dos “aventureiros”  

Brincando na piscina      
Brincando de boneca com a vovó      

Brincando de areia na praia  

Brincando com blocos de montar em 
madeira      

Brincando com comida      
Brincando em tapete colorido  

ANEXO R – Fotos de exemplos mediações criança-objeto  



 

 

 

ANEXO S – Visualização de Esquema Metodologia  

 

 

Eixos da Mediação: 

Metodologia de Natureza qualitativa 


