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1.8. 1.8. 1.8. 1.8. Resumo do ProResumo do ProResumo do ProResumo do Projetojetojetojeto    
O presente trabalho que tem como tema: “A representação do Lúdico no 
desenvolvimento da personalidade Infantil”, como estudo a ser desenvolvido na 
Escola Municipal Maria Madalena Correa, no bairro da Vila da Prata, na cidade 
de Manaus,  tem como objetivo identificar as atividades lúdicas como 
instrumento pedagógico e terapêutico de socialização dos menores oriundos de 
classes populares, e saber através da investigação, em que medida os jogos, 
brinquedos e atividades artísticas contribuem para a integração da 
personalidade. 
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Palavras Chaves:Palavras Chaves:Palavras Chaves:Palavras Chaves:    
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2.2.2.2. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

2.1. Justificativa2.1. Justificativa2.1. Justificativa2.1. Justificativa    
O presente estudo surgiu em face da necessidade de constatarmos acerca 
da participação da família e da escola na promoção das atividades lúdicas 
envolvendo crianças em fase de desenvolvimento, com o intuito de se 
promover ao ajustamento pessoal e social. 

    
2.2. O Problema da Pesquisa2.2. O Problema da Pesquisa2.2. O Problema da Pesquisa2.2. O Problema da Pesquisa    

            Ao ingressar na Escola, muitas crianças apresentam dificuldades 
de adaptação ao meio, em função da herança familiar, que nem sempre 
completa os ajustes necessários e adequados para o desenvolvimento da 
personalidade. Estudos tem nos revelado que as programações lúdicas 
oriundas das atividades pedagógicas de ensino na Escola, muito tem 
proporcionado o processo de socialização e de desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e emocional das crianças em estágios iniciais de sua 
personalidade. Nessa perspectiva, perguntamos: em que medida essas 
Escolas tem provido as crianças dessas atividades? E quais os resultados 
de eficácia nesse intuito de se promover o ajuste na personalidade 
infantil? 

 
 
2.3. Objetivos2.3. Objetivos2.3. Objetivos2.3. Objetivos    

2.3.1. Objetivo Geral: 2.3.1. Objetivo Geral: 2.3.1. Objetivo Geral: 2.3.1. Objetivo Geral:     
Promover uma pesquisa afim de se constatar a utilização de 
programações pedagógicas relacionadas com atividades lúdicas e que 
tenham a finalidade de se promover a socialização e o desenvolvimento 
da personalidade infantil. 
    
2.3.2. Objetivos Específicos:2.3.2. Objetivos Específicos:2.3.2. Objetivos Específicos:2.3.2. Objetivos Específicos: 

• Elaborar estudo teórico sobre  os efeitos da representação lúdica 
na personalidade infantil; 

• Elaborar questionário que se aplique na identificação dos valores 
da experiência lúdica em crianças na faixa da meninice, que 
estudam em escolas do sistema regular de ensino em Manaus; 

• Entrevistar uma professora de educação artística, afim de se 
constatar na experiência, os resultados positivos das atividades 
lúdicas que envolvam crianças em fase de desenvolvimento da 
personalidade na meninice; 
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• Apresentar o Relatório de Pesquisa no “ IIII Congresso Brasileiro 
de Psicologia”  em forma de Pôster,  em setembro de 2010. 

    
    
    
    
    
    
3.3.3.3. Quadro Teórico Quadro Teórico Quadro Teórico Quadro Teórico ––––    ConceitualConceitualConceitualConceitual    

 A sociedade possui um modo de vida, que define o pensar, o agir e o 
sentir, enfim,  uma cultura. Esta cultura inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 
costumes e todas as aptidões adquiridas pelo homem como membro de uma 
sociedade. Por ser nossa cultura uma parte de nós, muitas vezes é considerada como 
algo já estabelecido, pré-determinado, como se fosse inerente aos seres humanos – o 
que não vem a ser um fato, já que toda cultura pressupõe a constituição da própria 
essência humana. 

 Em educação, ou melhor, desde a educação infantil, dois elementos 
importantes se destacam no que se refere à aquisição cultural, o homem e o meio, 
ambos como produtos de transformação. O homem como agente e o meio como 
objeto, conforme citado por ROMANELLI (2001):  

(...) na medida  em que o homem percebe e aceita o 
desafio do meio, sente-se compelido a utilizar e explorar 
sua imaginação, sua inteligência, sua capacidade física de 
agir, enfim, sente-se compelido a atualizar as qualidades 
integrantes  de sua condição humana, o que faz com que 
se torne mais homem em cada gesto cultural. (p. 20) 

 Na cultura contemporânea, o jogo e a brincadeira apresentam-se como 
elemento lúdico para a aquisição do aprendizado e até mesmo de cultura e, como 
recurso intencional deste capítulo, abordaremos tal assunto, levando em consideração 
o clássico Homo Ludens de Yohann Huizinga (1971), que trata da história do homem 
e de sua essência como elementos que dão base à cultura.  

A educação pelo lúdico, ou seja, que utiliza brincadeiras para educar,que tem 
como um de seus principais motivadores, o jogo, se faz ainda mais presente pelo 
caráter de motivar o homem a imaginar, a criar e, conseqüentemente, a realizar 
cultura, a vivenciá-la de forma criativa e cada vez mais ampla, desde seu ingresso na 
escola, atualmente, pela educação infantil. 

A importância da cultura está no fato de que ela proporciona o conhecimento, 
os valores e as técnicas, que permitem ao homem dominar e controlar, sempre que 
possível, o mundo que o rodeia e a sua sobrevivência. Cabe destacar o papel social do 
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homem, pois este não vive sozinho, está sempre buscando, compartilhando situações 
que lhe permitam uma vida melhor. ROMANELLI (2001) afirma que:  

Sabe-se que a cultura não sobrevive a não ser no meio 
social do homem. E o instrumento de que ela se utiliza 
para sobreviver será inevitavelmente aquele que definirá 
o processo educativo”(p. 21) 

Ou seja, o homem, como ser social, adquire cultura de acordo com o meio em 
que está inserido; priorizando suas necessidades e adequando-as aos seus 
relacionamentos, às interações que o mesmo conquista em sociedade.   

A mesma autora diz ainda que a cultura é o “mundo próprio do homem” (p. 
20), e não apenas o resultado de uma ação exclusivamente intelectual. O próprio 
homem primitivo participava de atividades que desenvolviam o conhecimento 
comprometido com a sua própria evolução. Nessas mesmas atividades naturais, o 
homem caçava, pescava, defendia-se, lutava, enfim, desenvolvia habilidades que lhe 
proporcionavam as conquistas necessárias à sua sobrevivência. Algumas dessas 
conquistas eram trazidas como desafios entre os homens. Tais desafios apresentavam-
se de forma lúdica, ou seja, com características de brincadeiras e jogos.  

Sendo assim, compreenda-se o lúdico como a essência  do jogo e da 
brincadeira, e este como um dos objetos que dão base à cultura. Desde os primórdios, 
os jogos e as brincadeiras já faziam parte da vida humana, muitos destes envolvendo a 
própria sobrevivência; e a evidência da existência dos jogos na vida do homem, 
confunde-se mesmo com a origem da cultura, constatando-se a presença do jogo 
como anterior ao conceito de cultura. Com estudos mais abrangentes, vemos o jogo e 
a brincadeira pertencendo à própria história do homem e na sua essência, como um 
dos objetos que dão base à cultura. 

Ao analisar HUIZINGA (1971) percebe-se que o autor enfatiza a influência do 
lúdico na cultura. Segundo o autor: “o jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, 
mesmo em suas definições menos rigorosas pressupõe sempre a sociedade humana” 
(p.3). 

O surgimento do jogo e da brincadeira como atividade lúdica se fazia presente 
antes mesmo de uma organização do ser humano em sociedade, para realização da 
cultura, pois há indícios de que os próprios animais já desenvolviam diversas 
atividades lúdicas, com requintes dos mais bem elaborados jogos humanos.  Segundo 
HUIZINGA (1971):  

É-nos possível afirmar com segurança que a civilização 
humana não acrescentou característica essencial alguma à 
idéia de jogo.  Os animais brincam tal como os homens.  
Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar 
que, em suas alegres evoluções, encontram-se presentes 



 5

todos os elementos essenciais do jogo humano.  Convidam-
se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual 
de atitudes e gestos.  Respeitam a regra que os proíbe 
morderem, ou pelo menos com violência, a orelha do 
próximo.  Fingem ficar zangados e, o que é mais 
importante, eles, em tudo isto, experimentam 
evidentemente imenso prazer e divertimento. (p. 3) 

Para o autor, “no jogo e na brincadeira existe alguma coisa em jogo que 
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação” (p. 4), ou 
seja, ao experimentarem no lúdico a satisfação, o prazer e o divertimento, que 
transcendem suas necessidades físicas e biológicas, os animais encontram no jogo o 
sentido, e por que não dizer, o significado de suas próprias vivências.   

A cultura faz parte do desenvolvimento intelectual do homem e é 
compreendida como um conjunto de atitudes, modos de agir, costumes e instruções 
de um povo, portanto racional e concreta.  No entanto, verifica-se que a aquisição de 
cultura é um processo lúdico, no que se refere à semelhança ao jogo: o ser humano 
adquire a idéia do certo e do errado, do bom e do mau, do padrão, das crenças, 
enfim, da sua forma de agir e pensar em sociedade, através de “troca”, de 
“experimentos”, de adaptação e respeito às regras estabelecidas pelo grupo e de 
criação de limites, características presentes no jogo.  Para Huizinga (1971):  

(...) a cultura surge sob a forma de jogo que ela é, desde 
seus primeiros passos, como que “jogada”. Mesmo as 
atividades que visam a satisfação imediata das necessidades 
vitais, como por exemplo a caça, tendem a assumir nas 
sociedades primitivas uma forma lúdica, a vida social 
reveste-se de formas supra-biológicas, que lhe  conferem 
uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é através 
deste último que a sociedade exprime sua interpretação da 
vida e do mundo. “   (p. 53)  

É através do jogo  e da brincadeira que a humanidade vem apresentando sua 
cultura e é também através dele que a sociedade “exprime sua interpretação da vida e 
do mundo” (Huizinga, 1971, p. 53).  Não que o jogo e a brincadeiraesteja em 
primeiro plano em relação à cultura, no entanto a presença do elemento lúdico na 
cultura faz com que a mesma surja “como que jogada, no sentido de surgir sob a 
forma de jogo. HUIZINGA (1971) afirma que: 

O fato de apontarmos a presença de um elemento lúdico 
na cultura não quer dizer que atribuamos aos jogos um 
lugar de primeiro plano, entre as diversas atividades da 
vida civilizada, nem que pretendamos afirmar que a 
civilização teve origem no jogo através de qualquer 
processo evolutivo, no sentido de ter havido algo que 
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inicialmente era jogo e depois se transformou em algo que 
não era mais jogo, sendo-lhe possível ser considerado 
cultura. (p. 53) 

            

Reunir jogo/ brincadeira e cultura significa entender que ele pode estar inserido 
nela como forma de acompanhá-la, marcá-la.  No entanto, não se pode afirmar que o 
jogo é função da cultura, ou que acontece por causa dela, visto que, como já dissemos 
anteriormente, o jogo é bastante anterior à cultura, ainda que a acompanhe desde 
suas origens até os dias atuais.  Digamos que o jogo venha a ser um fator cultural que 
está presente em diversas manifestações humanas, que é “uma forma específica de 
atividade” e tem “forma significante” e “função social” (Huizinga, 1971, p. 6). A 
linguagem do homem, por exemplo, além de permitir que este se comunique, revela-
se lúdica pela possibilidade de, jogando com as palavras, o homem poder criar o seu 
próprio mundo e dar expressão a sua vida.  Para Huizinga (1971): 

A linguagem lhe permite distinguir as coisas, defini-las e 
constatá-las, em resumo designá-las e com essa 
designação elevá-las ao domínio do espírito.  Na criação 
da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa  
faculdade de designar, é como se o espírito estivesse 
constantemente saltando entre a matéria e as coisas 
pensadas.  Por detrás de toda expressão abstrata se 
oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras, 
assim, ao dar expressão a vida, o homem cria um outro 
mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza. (p. 
7). 

Um outro exemplo bastante significativo seriam as narrativas mitológicas.  Na   
Mitologia, os homens, para justificar ou definir o mundo dos fenômenos com sintonia 
na fundamentação Divina, usavam a imaginação como veículo que levava mensagens 
para a civilização.  É por este motivo que observamos que na Mitologia, existe todo 
um “clima” de fantasia, de lúdico, que leva os envolvidos aos limites do brincar com o 
que há de mais sério – suas próprias explicações de vida.  Huizinga (1971) diz:  

Outro exemplo é o mito, que é também uma transformação 
ou uma imaginação do mundo exterior, mas implica em um 
processo mais elaborado e complexo do que ocorre no caso 
das palavras isoladas.  O homem primitivo procura, através 
do mito, dar conta do mundo dos fenômenos atribuindo a 
este um fundamento Divino.  Em todas as caprichosas 
invenções da Mitologia, há um espírito fantasista que joga 
no extremo limite entre a brincadeira e a seriedade” (p. 7). 
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Temos ainda nas sociedades primitivas o culto, com seus ritos, sacrifícios, 
consagrações e mistérios, que mais uma vez ilustram a presença do lúdico na cultura 
antiga. Segundo o mesmo autor:  

Se finalmente observarmos o fenômeno do cSe finalmente observarmos o fenômeno do cSe finalmente observarmos o fenômeno do cSe finalmente observarmos o fenômeno do culto, ulto, ulto, ulto, 
verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos 
sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, 
destinados a assegurarem a tranqüilidade do mundo dentro destinados a assegurarem a tranqüilidade do mundo dentro destinados a assegurarem a tranqüilidade do mundo dentro destinados a assegurarem a tranqüilidade do mundo dentro 
de um espírito de puro jogo.  Tomandode um espírito de puro jogo.  Tomandode um espírito de puro jogo.  Tomandode um espírito de puro jogo.  Tomando----se aqui o verdadeiro se aqui o verdadeiro se aqui o verdadeiro se aqui o verdadeiro 
sentido da palavrsentido da palavrsentido da palavrsentido da palavra. (p. 7) a. (p. 7) a. (p. 7) a. (p. 7)     

Ao afirmar que a cultura  transmitida na antiguidade acontece nos moldes “de 
um espírito de puro jogo”, o autor ressalta valores no jogo tais como:  a disciplina, a 
organização, a troca, a beleza, a criatividade e, por que não, o conhecimento, o 
aprendizado, requeridos pelo jogo de seus jogadores.  Valores estes que se refletem 
em todas as manifestações de cultura apresentadas ao homem, mesmo nos dias 
atuais.  Seguindo este último raciocínio, HUIZINGA (1971) afirma que:  

Ora, é no mito e no cultoOra, é no mito e no cultoOra, é no mito e no cultoOra, é no mito e no culto    que têm origem as grandes forças que têm origem as grandes forças que têm origem as grandes forças que têm origem as grandes forças 
instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio 
e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a 
ciência.  Todas elas têm suas raízes no solo primeiro do jogo. ciência.  Todas elas têm suas raízes no solo primeiro do jogo. ciência.  Todas elas têm suas raízes no solo primeiro do jogo. ciência.  Todas elas têm suas raízes no solo primeiro do jogo. 
(p. 7)(p. 7)(p. 7)(p. 7)    

Ainda que o jogo e a brincadeira sejam um fator cultural, na antiguidade, nem 
sempre era visto como tal.  Até hoje, quando se usa o termo ‘jogo’ ou ‘brincadeira’ o 
ser humano associa-o à diversão, brincadeira e, de modo geral, este mesmo  ser 
humano, em especial, o adulto, tenta não ‘jogar’ com seus assuntos ditos sérios – 
ainda que, sem se dar conta, ele viva cercado de ‘jogadas’. As atividades que 
consideramos protótipos da sociedade humana são, desde início, totalmente marcadas 
pelo jogo e pela brincadeira.   

Segundo HUIZINGA (1971):  

Era costume comparar o mundo a um palco, no qual cada Era costume comparar o mundo a um palco, no qual cada Era costume comparar o mundo a um palco, no qual cada Era costume comparar o mundo a um palco, no qual cada 
homem desempenhava seu papel. Todavia, isto não homem desempenhava seu papel. Todavia, isto não homem desempenhava seu papel. Todavia, isto não homem desempenhava seu papel. Todavia, isto não 
significa que o elemento lúdico da civilização fosse significa que o elemento lúdico da civilização fosse significa que o elemento lúdico da civilização fosse significa que o elemento lúdico da civilização fosse 
claramente reconhecido (p. 8).  claramente reconhecido (p. 8).  claramente reconhecido (p. 8).  claramente reconhecido (p. 8).      

Observa-se aí o preconceito que o ser humano tem em atribuir “louros” ao 
jogo, antes de valorizar a cultura;  como se aquele não tivesse o mesmo 
“merecimento” deste na formação social de cada cidadão, ou seja,  “o jogo é 
diametralmente oposto à seriedade” (Huizinga, 1971, p. 8). 

Provavelmente pelo fato de o jogo e a brincadeira ser uma atitude 
característica, principalmente, de crianças, nós, adultos, muitas vezes, julgamos o jogo 
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como atividade de não seriedade, afinal, “adultos têm que ser responsáveis”, ou 
ainda “primeiro o dever, depois o prazer” e, neste raciocínio o jogo fica sendo visto 
como mero prazer que tira o adulto de suas obrigações e deveres.   

    
4.4.4.4. Quadro TeóricoQuadro TeóricoQuadro TeóricoQuadro Teórico----MetodológicoMetodológicoMetodológicoMetodológico    
    

4.1. Tipo de Pesquisa4.1. Tipo de Pesquisa4.1. Tipo de Pesquisa4.1. Tipo de Pesquisa    
Neste Projeto decidimos desenvolver um estudo exploratório-descritivo 
combinado, que tem por objetivo descrever completamente o fenômeno 
das Atividades Lúdicas que envolve sujeitos na fase da meninice, e em 
auto-informe ouvindo os atores envolvidos, considerando o depoimento 
menores praticantes de jogos, brinquedos etc.  como sujeitos da amostra, 
além de outras  pessoas envolvidas  na observação das atividades lúdicas 
desses menores, tais como a mãe responsável, e professoras que 
acompanham o cotidiano escolar desse processo educativo.  Nessa 
perspectiva, o estudo envolve aspectos quantitativos e qualitativos, 
acumulando informações detalhadas e comparativas entre os sujeitos 
envolvidos na investigação, considerando outrossim as variáveis que 
definimos como categorias básicas desse processo lúdico, tais como o 
desenvolvimento  motor, afetivo, emocional, cognitivo, e social. 
    

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Local da Pesquisa Local da Pesquisa Local da Pesquisa Local da Pesquisa     
Escola Municipal Maria Madalena Correa, no bairro da Vila da Prata, na 
Cidade de Manaus. 
 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Sujeitos da Amostra Sujeitos da Amostra Sujeitos da Amostra Sujeitos da Amostra ––––    Foram selecionadas 20 estudantes do ensino 
fundamental do sexo feminino na faixa etária entre 7 a 11 anos,.e seis (6) 
professoras que ministram aulas pra as referidas estudantes. 
 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Instrumentos de medida Instrumentos de medida Instrumentos de medida Instrumentos de medida ––––    Foram elaborados dois (2) questionários. O 
primeiro com 19 perguntas  divididas nas categorias de recreação, 
brinquedos, jogos, histórias em quadrinhos, vídeos, músicas, danças, 
desenhos animados. filmes infantis, que se aplicou ás estudantes. O 
segundo questionário com 12 perguntas, classificadas nas categorias de 
cognição, emoção, afetividade, socialização, motivação e condutas, que 
foram respondidas pelas seis (6) professoras que ministram aulas ao grupo 
da amostra.  
 

4.8. Ressalvas Éticas4.8. Ressalvas Éticas4.8. Ressalvas Éticas4.8. Ressalvas Éticas    
O presente Projeto de Pesquisa será submetido à análise criteriosa do 
Conselho de Ética da Faculdade Martha Falcão, considerando questões 
pessoais, evitando-se assim qualquer constrangimento no que se refere aos 
sujeitos da pesquisa a serem observados e  analisados. 
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5.Análise dos Resultados5.Análise dos Resultados5.Análise dos Resultados5.Análise dos Resultados    
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6.6.6.6. Discussão Discussão Discussão Discussão e conclusão e conclusão e conclusão e conclusão dos Resultadosdos Resultadosdos Resultadosdos Resultados    

Das 20 estudantes do sexo feminino que participaram da pesquisa, conforme 
podemos observar no gráfico acima, em sua maioria absoluta,  na freqüência 
entre 70 a 100%  assinalaram que possuíam brinquedos na infância; que 
participam de jogos de vídeo game; que ainda assistem a programas de 
desenhos na TV; que entoam músicas infantis; que lêem livros infantis; que 
participam ativamente da recreação na Escola e praticam esporte com grupos 
de pares. Analisando qualitativamente o questionário aplicado a  seis (6) 
professores que ministram aulas às sujeitas da amostra, assinalaram com 
absoluta convicção, que as referidas estudantes são  dedicadas ao ensino, que 
não sofrem do chamado fracasso escolar e que são excelentes no processo 
ensino-aprendizagem, com excelente aproveitamento nos estudos, além de 
desenvolverem ótimo relacionamento  entre seus grupos de pares e de 
excelente nível de socialização na Escola. 
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Questionário sobre AtividadesQuestionário sobre AtividadesQuestionário sobre AtividadesQuestionário sobre Atividades    LúdicasLúdicasLúdicasLúdicas    
 

 
    IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação    

Nome:...................................................................................................................................
.......... 
Data do Nascimento:......../........../............ 
Naturalidade:............................................................... 
Nível de 
escolaridade:................................................................................................................... 
Rua:..........................................................Número..................Bairro:..................................
......... 
    

1. Participa das atividades de jogos e recreação de sua Escola?  (    ) sim.    (   ) Não. 
2. Considera que essas atividades são importantes para os estudantes?   (    ) sim.    (   ) Não. 
3. Com que freqüência participa dessas atividades em sua Escola?   
    (   ) não participo;  (   ) Poucas vezes.   (   ) Sempre. 
4. Que tipo de brincadeiras participava quando era 
criança?.............................................................................. 
5. Seus pais lhe presenteavam com brinquedos?  (   ) sim.    (   ) Não. 

7. Que tipos de brinquedos recebia de 
presente?..................................................................................... 

8. Que tipo de desenhos costuma assistir na 
TV?.................................................................................... 

9. Qual o seu desenho 
preferido?............................................................................................................. 

10. Gosta de brincar com outras pessoas da sua 
idade?............................................................................ 

11. Gosta de ouvir histórias?   (   ) Sim.    (  ) Não. 
12. Acha que as histórias lhe ajudam a conhecer muitas coisas?   (   ) Sim.    (  ) Não. 
13. Gosta de contar histórias?   (   ) Sim.    (  ) Não. 
14. Gosta de escrever sobre histórias que já ouviu? (   ) Sim.    (  ) Não. 
15. Quando criança, seus pais lhes contavam histórias? (   ) Sim.    (  ) Não. 
16. Gosta de brincar sozinha ou com outras  

pessoas?.............................................................................. 
17. Gosta de fazer desenhos?  (   ) Sim.   (   ) Não. 
18. Que tipos de desenhos gosta de fazer? 

............................................................................................... 
19. Os desenhos lhe ajudam a pensar, a ser criativa, a desenvolver a escrita e a controlar suas 

emoções? 
(   ) Sim.   (   ) Não. 

20. Gosta de participar de jogos e competições na Escola? (   ) Sim.    (  ) Não. 
21. Os jogos e as brincadeiras em casa e na Escola podem lhe ajudar em que áreas da sua vida? 

....................................................................................................................................................
.......... 

....................................................................................................................................................
......... 
 
 
 

    
    
    

Agradecemos pelas respostas. 
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