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Jogos  

Coopera t i vos  

de Tabu le i ro



A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo promover

v ivênc ias lúd icas para todas as idades , destacando o

jogo/brincadeira como atividade de integração, criatividade e tomada de

decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 

aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 

brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 

principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 

ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 

convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 

brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 

generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 

nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Novembro/2017



Jogos  Coopera t i vos  de  Tabu le i ro

No nono módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  Arte

compartilhamos os frutos de diversas oficinas de criação de jogos 

cooperativos de tabuleiro, onde a cooperação é o principal quesito 

para se jogar.



Os jogos embalam as crianças para o 
mundo. Oferecem valiosas 
oportunidades de se relacionarem 
com parceiros e com o conhecimento 
que proporcionam. Também 
permitem aprender, 
simultaneamente, a cooperar e 
competir,por meio do exercício de 
agir ora coletivamente,ora 
individualmente.



Jogo cooperativo em que os 
participantes precisam realizar uma 
série de tarefas antes que a bruxa 
reúna todos os ingredientes para sua 
poderosa poção mágica.



Os aprendizados com jogos de tabuleiros 
são desafiadores para uma criança 
pequena que está aprendendo a conviver 
com os outros. A função primordial do 
jogo na Educação Infantil está mais ligada 
à formação pessoal e social do que a 
qualquer outro conteúdo. Portanto, faz 
sentido planejarmos situações de jogo 
que possam priorizar os momentos de 
convivência grupal e oferecer um bom 
repertório de jogos de tabuleiro e, em 
especial, de jogos cooperativos. Três são 
os motivos para isso. 



3 motivos para praticar jogos de cooperação

• Primeiro, pelo forte caráter cooperativo que essa atividade propõe. Envolve 
colaboração entre todos os participantes em torno de um objetivo em comum, 
no qual podem dividir a alegria da vitória ou a frustração da derrota.

• Segundo, a presença de conteúdo simbólico. Aproxima ainda mais a criança de 
uma estrutura de jogo com o qual tem maior intimidade. 

• Terceiro, seguir regras básicas de fácil entendimento, exigindo mais a interação 
grupal em torno de um objetivo do que estratégia de jogada, desafio, por si só, 
bastante complexo para quem está tateando no mundo das regras



E não é porque o jogo cooperativo é 
muitíssimo apropriado para os pequenos 
que devemos adotá-lo exclusivamente. É 
importante que as crianças também tenham 
contato com jogos de regras que envolvam a 
competição, nos quais vence aquele que se 
valer de uma melhor estratégia, como no 
jogo de damas ou no jogo da velha. São 
jogos de competência, nos quais a 
intimidade com as regras e a parceria com 
outros jogadores são exercícios desafiadores 
de superação do próprio potencial.

Jogo cooperativo feito em carretel de fiação



Proporcionar diferentes modalidades de 
jogos instiga as crianças a construírem a 
noção de regra. Entretanto, neste PDF, 
vamos nos ater ao jogo cooperativo de 
tabuleiro por se tratar de um bom jogo 
introdutório para os pequenos, também 
pelo fato de poder ser recriado de 
muitas formas por educadores e pelas 
crianças a partir do conhecimento de sua 
estrutura.



Para entendermos melhor o 
que é um jogo cooperativo 
de tabuleiro, vamos analisar 
as regras do jogo de 
cooperação Obstgarten (Jogo 
do Pomar), criado por 
Anneliese Faarkaschovsky) e 
desenvolvido pela Haba
(www.haba.de/), fabricante 
alemã pioneira na criação de 
jogos cooperativos de 
tabuleiro.

Jogo do Pomar (Obstgarten)



O Pomar

Participantes, 4

Componentes:

• 1 tabuleiro

• 4 cestas

• 40 frutas (10 de cada)

• 1 dado especial (com as cores das 4 
frutas, 1 cesta e 1 corvo)

• 1 quebra-cabeça de corvo com 9 peças.

Objetivo:

Colher todas as frutas do pomar antes 
que o corvo (adversário) as coma, isto é, 
antes que seja montado o quebra-
cabeça de corvo.



Regras:

Inicia o jogo com todas as peças (frutas) nas árvores do tabuleiro. o quebra-cabeça de 
corvo fica fora do tabuleiro. cada jogador, em sua vez, deve jogar o dado e realizar as 
seguintes ações de acordo com a face do dado sorteada:

• Cor de uma fruta: o jogador colherá do tabuleiro a fruta da própria cor, colocando-a em 
sua cesta.

• Corvo: o jogador deverá acrescentar uma peça do quebra-cabeça de corvo em cima da 
figura do mesmo no tabuleiro.

• Curinga (representado por uma cesta): o jogador poderá escolher duas frutas de 
qualquer árvore.

Os jogadores vencem se colherem todas as frutas  antes que o quebra-cabeça do corvo 
seja montado.



O lado simbólico
nos jogos de regras 

• Analisemos agora o conteúdo simbólico do 
Jogo do Pomar. Sua regra traz um mote, um 
pequeno enredo que coloca os participantes 
em confronto com o adversário. Os jogadores 
viram colhedores de frutas que têm como 
inimigo um devorador do pomar, que é o 
corvo. A estética cuidada do jogo com o 
desenho do tabuleiro e as peças especiais 
(frutas, cestinhas de frutas) contribuem para 
que o plano simbólico esteja vivo nas partidas. 



Autores como Piaget, Vygotsky, 
Leontiev, Elkonin e Wallon, cada um a 
seu modo, chamam a atenção para a 
importância do jogo simbólico na vida 
da criança, tão estruturante para o seu 
desenvolvimento, para o aprendizado 
social dos diferentes papéis e para a 
construção do imaginário, do 
conhecimento e da subjetividade. 
Também falam do papel das regras 
como constituinte de uma vida em 
sociedade. A partir das leituras de 
estudiosos da área − mas 
principalmente da observação direta 
das crianças e sua forte interação com 
jogos e brinquedos −, podemos 
construir uma leitura própria que 
integra a importância do jogo simbólico 
ao jogo de regras na primeira infância, 
quando queremos construir jogos de 
tabuleiro para e com as crianças.



As crianças, dos 3 aos 6 anos, 
caminham para o auge do jogo 
simbólico, no qual o papel da 
imaginação em sua vida é 
preponderante.Nessa idade também 
estão inaugurando seu aprendizado 
no mundo das regras e do convívio. 
Jogos cooperativos de  tabuleiro, 
como o do Pomar, funcionam tão 
bem para jogadores iniciantes 
justamente porque contemplam as 
regras a um contexto simbólico, no 
qual as peças e o desenho do 
tabuleiro já são um convite à 
brincadeira. Para os pequenos faz 
todo o sentido, em vez de 
simplesmente manipular fichas e 
peões , poder interagir 
simbolicamente no jogo, como 
colher frutas do pomar.

Um tabuleiro em formato de mundo criado por crianças de 8 anos



Criação de jogos para e com as crianças

No Brasil ainda não se tem uma linha de jogos cooperativos em escala 
comercial  para as crianças. A melhor saída é poder confeccioná-los: pelo 
aspecto da criação em si e pela experiência transformadora na qual os 
autores passam a se enxergar também como produtores de cultura.



Para criar jogos precisamos partir de 
jogos conhecidos, não é possível 
concebê-los  sem conhecê-los bem. 
Por isso, num primeiro momento 
podemos levar ou fazer jogos para 
que as crianças os conheçam e 
joguem, e depois possam inventar 
outros. Essa metodologia dá margem 
à criação de uma infinidade de 
tabuleiros. No livro Ciência, Arte  e 
Jogo há um capítulo dedicado à 
experiência de um concurso de jogos 
cooperativos de tabuleiro realizado 
na Rede Pública de Caieiras, em São 
Paulo.



Prédio em Chamas

Componentes:

• 1 tabuleiro tridimensional em forma de 
prédio, dividido em 10 andares.

• 1 morador (boneco para ficar em cima do 
prédio).

• 4 bombeiros de cores diferentes 
(representados por tampinhas com caras 
desenhadas).

• 1 chama de fogo (desenho de fogo colado a 
uma tampinha).

• 1 dado especial (com as cores dos 4 
bombeiros,uma chama de fogo e uma pista).

Objetivo:

• Salvar o prédio do incêndio, antes que o fogo 
chegue ao topo.



Regras:

Ao iniciar, o tabuleiro está do seguinte modo: a chama de 
fogo deve estar posicionada no primeiro 
andar,representando o início do incêndio e um morador 
no topo do prédio pedindo socorro aos quatro bombeiros 
que estão fora do prédio. depois de sortearem quem 
inicia o jogo, cada jogador, na sua vez, deverá lançar o 
dado e agir conforme o indicado:

• Bombeiros: subir um andar do prédio com o bombeiro 
correspondente à cor tirada no dado.

• Curinga (representado pelo prédio): escolher um dos 
bombeiros para subir dois andares ou dois bombeiros,

cada qual subindo apenas um andar do prédio.

• Chama de fogo: subir a chama para o andar de cima.

Os bombeiros devem subir dez andares para apagar 
completamente o incêndio, antes que a chama chegue ao 
último andar. Se conseguirem tal façanha,o morador é 
salvo do incêndio e todos os participantes vencem. Se a 
chama chegar ao décimo andar antes que todos os 
bombeiros estejam reunidos nesse andar, o prédio pega 
fogo e os bombeiros não cumprem sua missão: todos os 
participantes do jogo perdem a partida.



Na pista

Participantes: 4

Componentes:

• 1 tabuleiro

• 4 aviões de cores ou modelos diferentes 
(pode ser avião de papel)

• 9 peças representando mísseis

• 1 dado especial (com as cores dos quatro 
aviões,uma pista e um míssil)

Objetivo:

• Levar todos os aviões para a pista 
principal de decolagem antes que todos 
os mísseis caça-aviões sejam acionados. 
Isto ocorre quando todos estiverem 
posicionados na pista principal de 
decolagem.



Regras :

O jogo começa com os aviões no início do percurso que 
leva à pista principal e os mísseis no espaço 
reservado a eles. Por sorteio decide-se quem inicia o 
jogo. 

Ao jogar o dado, a face indicará qual possibilidade o 
jogador terá:

• Míssil: coloca um míssil na pista central.

• Aviões: anda uma casa com o avião da cor 
correspondente.

• Curinga (representado pela pista): escolhe dois aviões 
para andar uma casa ou andar duas casas com um 
mesmo avião.

• um avião grande

Os jogadores ganham o jogo se conseguirem levar 
todos os aviões pequenos para a pista central, 
podendo então levar consigo o avião maior para 
voar para fora do tabuleiro antes que os nove 
mísseis o impeçam de fazê-lo. Se não, quem ganha o 
jogo são os mísseis, que impedirão a decolagem.



Estrutura do  jogo cooperativo de tabuleiro

• Cooperação entre os 
participantes 

• Participantes vencem ou 
perdem do tabuleiro-
adversário

• O adversário é um 
personagem ou situação do 
próprio tabuleiro



Dimensão simbólica do jogo  cooperativo de tabuleiro

Neste jogo,  que tem a mesma estrutura do jogo do Pomar, todos os 
participante precisam recolher os doces dos 4 cantos do tabuleiro antes 
que a bruxa acorde (isto é, quando um quebra cabeça de 9 peças seja 
montado)



Um design diferente para o mesmo jogo do slide anterior



Jogo de cooperação: Dolfão:o Gatão
um gato faminto a procura de saciar sua fome!

Jogo com enredo  traz 

uma dimensão 
simbólica, aliada à 
regra, muito 
pertinente para 
jogadores em idade 

pré-escolar.



Objetivo do jogo: Esvaziar os pratos antes que o 

sino  do recreio anuncie 9 badaladas



Para confeccionar  roleta de jogo precisamos de : 

- 1 madeira  15 x 15 cm 
(tipo compensado) clara ou 
MDF ( OBS. Precisa ser de 
uma espessura que possa 
bater um prego e também 
deve estar bem lisa para 
que possa desenhar com 
canetinha sobre ela)
- 01 prego
-01 clips
1 martelo
1 transferidor 360 o



Confeccionando roletas para  jogos cooperativos de tabuleiro



Roletas de jogos



Neste jogo ,feito por crianças, 4 vampiros precisam voltar para os seus 

respectivos castelos seguindo determinadas trilhas, antes do raiar do sol, isto é, 

antes que  o tabuleiro complete 9 raios.  Os participantes  giram a roleta para 

decidir suas ações. Vampiro= anda com uma casa; sol = coloca um raio de sol 

no tabuleiro ; curinga   (castelo) = escolhe vampiros de duas cores para andar 

em direção ao castelo



Conhecer para criar

Primeiro passo para criar jogos é conhecer jogos! 



Segundo passo para criar jogos é colocar a mão na massa!

Esboçando novos jogos



Apresentação do jogo ao grupo para juntos decidirem aprimoramentos



Cuidando do acabamento do jogo



Jogo de cooperação: ETs invadem SP

Neste jogo criado a partir de um mapa da cidade de São Paulo, moradores da 

zona norte, sul, leste e oeste precisam caminhar em direção ao centro da cidade 

antes que 9 ETs tomem a cidade, aterrissando sua nave espacial.



Moradores da cidade de São Paulo desenhados em pedras de rio, sob intervenção 

no  mapa Gepp Maia



Detalhes do jogo ETs invadem São Paulo: Nave espacial e ETs



Objetivo: Levar todas as aves e ovos para fora do tabuleiro antes que a onça seja 

solta.



Objeitvo: Colocar todas as carapuças nos sacis para que se tornem invisíveis antes 

que o caçador saia para a caçada (isto acontece quando o relógio completa  9 horas.



Criar jogos traz uma dimensão 

diferente para a criança de que ela 

pode ser produtora e não apenas 

consumidora de jogos.



Objetivo : Tirar todos as cartas do tabuleiro (naipes de 1 a 10) antes que a 

ventania atinja sua potência máxima, isto é, quando conseguir reunir 9 

canudos para soprar todas as cartas do baralho



Objetivo: Fechar 

as casas de 

todos os 

Porquinhos antes 

que o Lobo Mau 

seja solto



Objetivo: Levar os 4 

cachorros para  o ponto 

mais distante da onça, 

antes que ela seja solta.



Objetivo: Recolher todos os fios antes que o gato acorde.



Histórias infantis podem ser um bom pretexto para criação de jogos 
cooperativos de tabuleiro





Jogo de cooperação 

baseado no filme Kiriku



Jogos cooperativos metodologia nonsense
Metodologia inventada pela Caleidoscópio  para criação de jogos cooperativos a partir de desenhos  

em grupos. Da conversa dos desenhos e autores nascem inusitados enredos de jogos cooperativos.







Jogos cooperativos metodologia  nonsense



Jogos cooperativos metodologia nonsense



Metodologia  nonsense criada com 3 
intenções:

Aprimorar processos criativos

Criar desenhos desesteriotipados

Analisar processos autorais para melhor 

observar a criação infantil



Jogos cooperativos metodologia nonsense

Metodologia 

desenvolvida 

especialmetnte

para a Rede 

Pública de 

Caieiras/SP para 

preparar equipe 

docente para o 1º 

Concurso de 

Jogos,  

desenvolvido com 

crianças de 5 

anos. (Mais 

informações no 

livro Ciência, Arte 

e Jogo. Ed. 

Peirópolis)





O desenho a esquerda foi um dos disparadores de criação para o jogo a direita

Jogos cooperativos metodologia nonsense



Jogos cooperativos metodologia nonsense



Jogos cooperativos metodologia nonsense



Jogos cooperativos metodologia nonsense



Jogos cooperativos metodologia nonsense



Concurso de Jogos : cultura da criança

Concurso desenvolvido com a Rede Pública de Caieiras – Educação Infantil



Representantes de pais, educadores, crianças e profissionais da área votam 
nos finalistas do concurso de jogos feitos por crianças de 3 a 5 anos em Caieiras



Todos os jogos do concurso contemplam: tabuleiro, peças, caixa  e regras









Peças de jogos cooperativos de tabuleiro









Caixa de jogo







O jogo escolhido em concurso é 
enviado à gráfica para a 
produção de 5000 jogos que são 
distribuídos como presente de 
fim de ano para aos alunos da 
Rede Pública de Caieiras.



Ficha de jogo elaborada por criança de 4 anos representando os 
sete anões da história Branca de Neve

E importante criar jogos com as crianças e fazer jogos para elas por dois motivos: primeiro, 
pelo aspecto da criação em si, rico processo artístico e imaginativo, e, segundo, porque é uma 
experiência transformadora na qual os autores envolvidos nesse projeto passam a se enxergar 
também como produtores de cultura, e não meramente como consumidores de produtos 
culturais. Desvinculamos o ato de jogar do consumo, da necessidade de adquirir o jogo no 
mercado.



Ampulheta de areia Senhor do Tempo



Construção de jogos cooperativos de tabuleiro unindo o simbólico às regras

A ideia é construir jogos que sejam 
muito próximos aos brinquedos.   
Muitos destes jogos-brinquedos são 
tridimensionais e têm peças que mais 
parecem brinquedos do que 
propriamente jogos.



Cabe aqui esclarecer a definição de brinquedo e jogo da qual partimos para 
pensar a construção de tabuleiros que são, na verdade, jogos-brinquedos.  
Vamos  considerar o conceito de jogo e brinquedo utilizado por Gilles 
Brougère em seu livro Brinquedo e cultura BROUGÈRE, Editora Cortez, São 
Paulo, 1995:

“O jogo supõe a presença de uma função como determinante no interesse do 
objeto e anterior a seu uso legítimo: trata-se da regra para um jogo de 
sociedade ou do princípio de construção (encaixe, montagem) para as 
peças de um jogo de construção. Mesmo que para esses objetos a imagem 
seja essencial (...), a função justifica o objeto na sua própria existência 
como suporte de um jogo potencial.” (pg12)

“O brinquedo, em contrapartida, não parece definido por uma função 
precisa: trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança manipula 
livremente sem estar condicionado às regras ou à princípios de utilização de 
outra natureza.” (pg.13). 



No brinquedo, a dimensão expressiva e simbólica é a própria função deste 
objeto. Para Brougère, o brinquedo funciona como uma espécie de 
imagem manipulável, um suporte para a ação e conduta lúdica. 

Ao estudar o brinquedo, o autor busca compreender qual sua função 
social (uso em potencial) e simbólica (significação social produzida pela 
imagem), e considera que a dimensão simbólica se sobrepõe à dimensão 
funcional do brinquedo. Esta análise traz novidades ao estudo do 
brinquedo quando o caracteriza como objeto portador de imagens e 
representações culturais, assemelhando-o à obra de arte − o que difere de 
uma análise simplesmente funcional do brinquedo.

Ao planejar a construção de tabuleiros de jogos para crianças pequenas, 
podemos considerar não só a função das regras que caracterizam o jogo, 
mas também o papel das imagens e representações culturais que 
caracterizam o brinquedo.



Tabuleiro-labirinto  feito 

com tubos de papelão 

instalados na parede.



Peões do jogo representam 

personagens do folclore que andam 

sob o mapa da Colômbia, numa 

corrida que se dá numa espécie de 

montanha -russa sobre o tabuleiro-

país.





Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo













Principais publicações





11 3726-8592

11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810

55 11 99659 6382 whatsapp

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da

Caleidoscópio e agradecemos a construção conjunta de uma vida mais

lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação

Gol de Letra, Instituto Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC

Departamento Nacional, SESC Regional ( Mato Grosso, Tocantins, Macapá

, Pernambuco, Goiás, Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Foz

do Iguaçu, Paraná), SESC São Paulo, Edições SESC SP, Editora

Peirópolis, Editora Abril, Editora Moderna, Editora Panda Books, Moving

Imagem e Editora, Folha de S. Paulo, Jornal O Estado de S. Paulo, Guten

News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na Escola, Carta

Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação

Comunitária), PUC (Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de

Psicologia/SP), FAFE-USP ( Fundação de Apoio à Faculdade de

Educação da Universidade de São Paulo), Creche Central da USP, PNUD-

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sesi (Serviço

Social da Indústria- SP / Divisão de Educação Básica), Fundação

Vanzolini, Escola Candanga: Fundação Educacional do Distrito



Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB  (Organização Geral dos 
Professores Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro 
preto,  UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer 
para Ver/ Abrinq, Centro de Educação Infantil do CTA-SJC (Centro de 
Tecnologia Aéro Espacial), Prisma-Centro de Estudos doColégio Santa 
Maria, Rede Marista, Centro de Defesa à Infância (CEDIN), Associação 
Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de Estudos do Colégio 
Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da Escola 
Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da 
Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola 
Criarte, Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, 
Malubambu Casa de Brincadeiras, Escola Experimental de Salvador, Grupo 
Batuqueiros,  Colégio Ítaca, Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola 
(SJC),  AME (Associação da Mulheres pela Educação - Osasco), AMUNO 
(Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  Associação Quintal 
Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra Social do 
Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 



Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade,

Creche Casa da Criança, CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz,

Colégio , Escola Pueri Múndi, Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e

Adolescente com Câncer, Instituto Rubens Meneghetti, CAMPO - Centro de

Assessoria ao Movimento Popular, Clube do Menor/MG, Núcleo de Interação

Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao Menor -Bauru), Associação

Comunitária Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu,

Intercement, IBM, Museu da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo,

Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo

Cultural, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum Cultura Idoso Curitiba,

Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria Municipal de

Educação de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte,

Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras,

Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano,

Mauá, Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos.

No exterior: Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), Instituto de la Juventude de CLM,

Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España, Universidad Nacional de

Bogota, FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación –

Colombia, Universidad de Calli -Colombia.


