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Envolvimento, Independência, Relações Sociais 

Envolvimento 

• Como a criança participa desta rotina? 
• Como a criança passa a maior parte do seu 
tempo? 
• Quão educado é o envolvimento da criança? 

o Não engajado/envolvido? 

o Comportamento repetitivo? 

o Atenção casual? 

o Fazendo coisas diferentes para participar? 

o Atende de maneira concentrada? 

o Usando a linguagem e seguindo regras 

o Fazendo coisas? 

o Inventando ou falando sobre eventos passados e futuros? 

o Persistindo para superar desafios 

Independência 

• O que a criança faz sozinha? O que ele ou ela 
precisa de ajuda?  
• A criança pode ser deixada para participar dessa 
rotina sem ajuda? 
• Como a criança indica que precisa de ajuda? 
• Como a criança reage quando recebe ajuda? 
 

 Relações Sociais 

• Como a criança se comunica durante esta rotina? 

• Como ele ou ela reage à comunicação de outras pessoas? 

• Como ele ou ela se expressa? 

• Quão sofisticada/educada é a comunicação da criança? 

• Que modo de comunicação a criança usa? 

• É fácil para a criança ser compreendida? 
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• Como a criança se relaciona com outras pessoas durante esta rotina? 

• Quão cooperativo ele ou ela é? 

• Quanto ele ou ela inicia as interações? 

• Quão interessado ele ou ela está nos outros? 

• Como ele ou ela reage à correção dos adultos? 

• Que tipo de correção os adultos oferecem? 
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