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A IMPORTÂNCIA DA  
PRIMEIRA INFÂNCIA
As pesquisas da Neurociência 
mostram que a primeira infância - 
período da vida que tem início na 
gestação e segue até os seis 
anos - é fundamental no 
desenvolvimento cerebral . As 
primeiras experiências das crianças, 
ou seja, os vínculos que elas criam 
com seus pais, bem como seus 
primeiros aprendizados, afetam 
profundamente seu posterior 
desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e social . 

Proporcionar um início de 
vida com plenas condições de 
desenvolvimento às crianças é, 
portanto, o melhor investimento 
que poderíamos fazer enquanto 
sociedade para que tenhamos 
um futuro mais promissor, com 
igualdade de oportunidades .

Por acreditar nisso, a NIVEA, que 
atua fortemente no âmbito de 
responsabilidade social com o 
programa NIVEA cuida da família, se 
uniu à Plan International Brasil para 
desenvolver o projeto social “Famílias 
que Cuidam” .

Realizado desde 2014 no município 
de Itatiba (SP) e no distrito do Capão 
Redondo, em São Paulo, o projeto 

busca influir positivamente no 
desenvolvimento integral de crianças 
de 0 a 6 anos . Para isso, está dividido 
em componentes de trabalho que 
dialogam e se complementam: 
Famílias que Educam, Famílias que 
Protegem e Famílias que Brincam .

Por meio de atividades variadas 
como oficinas, capacitações, 
palestras e eventos, o projeto 
fortalece todos os atores presentes 
na vida das crianças, para que 
se tornem estimuladores do 
desenvolvimento de habilidades  
de meninos e meninas .

Cuidar do desenvolvimento das 
habilidades significa assegurar 
às crianças não só a capacidade 
de aprender, mas também 
de compreender o que estão 
aprendendo, de aplicar esse 
conhecimento no mundo e de se 
relacionar de forma saudável com 
aqueles que fazem parte do seu 
universo . 

O desafio é grande, mas os primeiros 
resultados já são extremamente 
gratificantes . E é um pouco do 
caminho que trilhamos até aqui que 
você poderá conferir nas próximas 
páginas . Do marco lógico do projeto 

e das pesquisas e dados da linha de 
base, elaborados em 2014, passando 
pelo primeiro seminário integrador 
da rede intersetorial de apoio à 
criança e à família, chegando às 
mobilizações e capacitações, tudo 
está relatado . 

Esperamos que gostem da leitura 
e consigam sentir a satisfação 
que temos ao realizar este projeto 
em parceria e contribuir para 
transformar a vida de tantas famílias . 
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“NIVEA cuida da 
família, parte de sua 
plataforma global 
de Sustentabilidade, 
o programa social 
NIVEA cuida da 
família tem suas 
raízes nas tradições 
sociais da empresa e 
está em consonância 
com os valores 
fundamentais da 
marca NIVEA”.

Igor Oliveira 
gerente de sustentabilidade da NIVEA
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INTERSETORIALIDADE

FAMÍLIAS QUE CUIDAM
A Ciência tem apontado que 
os primeiros seis anos de vida 
são determinantes para o 
desenvolvimento integral do 
ser humano . É neste período, 
chamado de Primeira Infância, 
que o cérebro tem uma 
capacidade ampliada de formar 
conexões . Portanto, as condições 
a que a criança é exposta e a as 
experiências que vivencia nesta 
fase interferem diretamente 
no seu desenvolvimento físico, 
cognitivo e emocional, e 
influenciam poderosamente 
no bem-estar, na saúde, na 
aprendizagem, no intelecto e até 
na participação  

social e econômica no decorrer  
de toda a vida .
Neste contexto, o investimento 
social é um grande aliado das 
crianças, pois viabiliza a existência 
de projetos como o “Famílias que 
Cuidam”, que busca aprimorar 
o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 6 anos . Para 
isso, o projeto propõem ações 
intersetoriais direcionadas ao 
fortalecimento das competências 
familiares, envolvendo as crianças, 
mães, pais, cuidadores, profissionais 
da saúde, da educação, da ação 
social . Está estruturado em três 
eixos de atuação, que encontram 
na família o cenário facilitador:

FAMÍLIAS
QUE 

CUIDAM

FAM
ÍLIAS
Q

UE 

PRO
TEGEM

FA
MÍLI

AS

QUE 

ED
UCA

M

FAMÍLIAS
QUE 

BRINCAM

Com o objetivo de fortalecer a rede de apoio à família e suas crianças, o projeto “Famílias 
que Cuidam” promove encontros e seminários intersetoriais que integram os profissionais 
da educação, da saúde e da ação social . Nestas ocasiões são compartilhadas experiências 
exitosas e há uma intensa troca de conhecimento .

FAMÍLIAS QUE EDUCAM FAMÍLIAS QUE BRINCAM FAMÍLIAS QUE PROTEGEM
Fortalece as capacidades 
das famílias, cuidadores e 
profissionais para oferecer 

estímulos adequados a crianças 
de 0 a 6 anos, visando o seu 

desenvolvimento integral.

Aumenta as capacidades 
dos pais, mães e 

cuidadores para promover 
o desenvolvimento integral 
das crianças, por meio do 

brincar em família.

Oferece capacitação 
às mães e cuidadoras 

para a geração de renda 
e, consequentemente, 

propiciar ambientes mais 
protetores.
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CAPÃO REDONDO

ITATIBA

ABRANGÊNCIA

O grande esforço do projeto no seu 
primeiro ano - 2014 - foi a construção 
da Linha de Base: uma pesquisa que 
retratou o cenário de atenção dada 
às crianças no âmbito familiar, e de 
serviços públicos nas duas regiões 
onde o projeto é desenvolvido .

2 em cada 3 crianças que  
brincam na cozinha ou na  

área de serviço são meninas

1 em cada 3 crianças  
não brinca fora de casa

e entre as que brincam fora,  
2 em cada 3 brincam  

em ambientes controlados

no Capão Redondo, 3 em cada  
5 crianças com idade igual ou 

superior a 2 anos estão matriculadas 
em algum programa educacional

já em Itatiba, esse 
número sobe para  

4 em cada 5 crianças

nas brincadeiras com 
as mães, as meninas 
costumam espelhar  

o universo adulto

nas brincadeiras com 
os pais, as meninas 

praticam normalmente 
atividades esportivas

O PRIMEIRO PASSO: CONSTRUINDO A LINHA DE BASE

A pesquisa será revista a cada  
dois anos para manter o projeto  
em sintonia com a realidade .

Foram ouvidas 472 crianças, 339 mães e 
três atores chaves das áreas da saúde, 
da educação e da ação social . Esta 

pesquisa inicial descreve o contexto no 
qual o projeto está inserido, orienta suas 
ações, revela as principais carências do 
processo de desenvolvimento integral 
das crianças de 0 a 6 anos das duas 
localidades e sugere os focos que 
demandam mais ação .

PRINCIPAIS RESULTADOS DA LINHA DE BASE:

PARCEIROS
O projeto “Famílias que Cuidam” 
firmou  parceria em 2014 e 2015 
com da Prefeitura de Itatiba e com  
Sociedade Itatibense para o Bem 
Estar Social (SIBES) no município 
de Itatiba . No Capão Redondo 
o projeto firmou parceria com 
a  UNASP – Centro Universitário 
Adventista de São Paulo .
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MENINAS E MENINOS 
ENTRE 0 E 6 ANOS 

PÚBLICO ALVO

A Linha de Base do projeto também 
proporcionou a criação de três índices 
que vão permitir avaliar a contribuição 
do projeto na transformação efetiva da 
realidade na sua área de abrangência . 

São eles: 
• Índice de Desenvolvimento Integral

•  Índice de Práticas que Valorizam  
o Brincar

•  Índice de Práticas de Estimulação 
Adequadas .

 
Para chegar a eles, a Plan International 
Brasil desenvolveu uma metodologia 
de medição inspirada no Índice 

Multidimensional de Pobreza do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD . 
 
No momento inicial do projeto “Famílias 
que Cuidam”, estes marcadores 
posicionaram as regiões onde o  
projeto atua nas seguintes escalas:

UM RETRATO DA REALIDADE

PAIS, MÃES E CUIDADORES DE 
CRIANÇAS ENTRE 0 E 6 ANOS 

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO  
E AÇÃO SOCIAL

Índice de 
Desenvolvimento 

Integral

70,95%

Índice de Práticas 
que Valorizam  

o Brincar

66,07%

Índice de Práticas 
de Estimulação 

Adequada

72,46%

Saúde

Política PúblicaFamília

Ambiente

Comunidade

Educação

Leis

Cultura

Renda
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“O projeto “Famílias 
que Cuidam“ visa a 
parceria entre nós, 
educadores, e as 
famílias em prol da 
primeira infância, 
valorizando a 
primeira infância”

Marcia S. Santos 
professora da Educação Infantil  
e Ensino Fundamental I do CEU  

EMEI Loreane Lallo, em São Paulo
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM 
Uma das estratégias do 
projeto “Famílias que 
Cuidam” é capacitar as 
famílias, os cuidadores, os 
profissionais da saúde, da 
educação e da ação social 
para que ofereçam estímulos 
adequados às crianças de 0 a 
6 anos, favorecendo assim o 
desenvolvimento integral . Essas 
ações são feitas a partir do eixo 
Famílias que Educam .

As capacitações e encontros 
de sensibilização abordam 

desde os cuidados com o bebê 
ainda na barriga da mãe, 
aprimorando a atenção às 
gestantes, até as mais recentes 
evidências da Neurociência 
sobre a primeira infância . 

Por meio da metodologia de 
Ação-Reflexão-Ação, o Famílias 
que Educam sensibiliza, informa 
e capacita os participantes 
para que revejam sua atuação, 
estimulando a adoção de novas 
práticas com crianças de todas 
as idades .

Maria Cecilia Rossi Pilatti
enfermeira do Programa Saúde da Família, 

bairro San Francisco I, em Itatiba

“A partir do projeto 
“Famílias que Cuidam” 
nós conseguimos 
reinventar músicas de 
ninar com o grupo de 
gestantes . As mães 
adoraram . E assim nós 
fortalecemos o grupo 
para a realização de 
outros encontros .”

582
PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE 
CAPACITADOS 

435
PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO 
CAPACITADOS

1.093
FAMÍLIAS PARTICIPARAM DAS OFICINAS 
E RODAS DE CONVERSA SOBRE O 
BRINCAR, ESTIMULAR E PROTEGER
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Mostrar aos profissionais da saúde 
que eles também podem contribuir 
para o desenvolvimento integral das 
crianças, extrapolando o habitual 
foco somente para a saúde física, 
é um dos objetivos do projeto . Por 
meio do componente Famílias que 
Educam, o projeto busca ampliar o 
olhar destes profissionais .

Em uma formação inicial de 16 horas, 
dividida em quatro módulos, foram 
abordados temas como as bases 
do desenvolvimento infantil na 
primeira infância; os primeiros 1 .000 
dias de vida como período essencial 
para consolidar o desenvolvimento 
infantil; e o período dos 3 aos 6 
anos . Também foram realizadas 
capacitações no tema “Neurociência 
e Desenvolvimento Infantil” .

O OLHAR AMPLIADO DA SAÚDE

OFICINAS REALIZADAS: 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
O projeto “Famílias que Cuidam” 
acredita no protagonismo dos 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) . Por isso, investe na capacitação 
desses profissionais para que se 
tornem multiplicadores de boas 
práticas . 

Os ACS participaram da formação 
“A importância do brincar, estimular 
e proteger”, realizada em dois 
encontros de oito horas de duração . 
Foram abordadas questões 
relacionadas à importância de um 
olhar qualificado para a primeira 
infância e de uma atuação que 
siga a lógica da Clínica Ampliada 
no cuidado da gestante e das 
crianças até seis anos de idade . A 
união de esforços com profissionais 
de outras áreas e a humanização 
do atendimento também foram 
abordadas .

•  OFICINA DESCOBRINDO O MUNDO – 0 A 12 MESES

•  OFICINA SENSAÇÕES E DESCOBERTAS – 1 A 2 ANOS

•  OFICINA PEQUENOS EXPLORADORES – 2 A 4 ANOS

•  OFICINA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE – 4 A 6 ANOS

Em cada módulo, os participantes 
receberam roteiros de atividades 
práticas que visavam a incorporação 
dos conteúdos trabalhados no dia 
a dia . 

Foram realizadas ainda oficinas 
(detalhadas ao lado esquerdo) com 
os Agentes Comunitários de Saúde 
com aplicação prática dos conceitos 
relacionados ao brincar, estimular e 
proteger com as crianças atendidas 
nas  Unidades de Saúde da região do 
Capão Redondo .
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Aos profissionais da educação, 
o projeto proporcionou 12 horas 
de capacitação, divididas em 
seis módulos ao longo do ano 
letivo de 2015 . Nestas formações, 
foram abordados temas como 
os fundamentos da Neurociência 
e o desenvolvimento infantil, a 
importância do brincar, proteção 
infantil e cultura de paz .Também 
foram oferecidos módulos práticos 
com oficinas de brincadeiras 
cantadas, percursos criativos da 
arte na primeira infância, literatura e 
contação de histórias .

As famílias também foram 
sensibilizadas e capacitadas 
sobre a importância do brincar, 
estimular e proteger . Realizadas ao 
longo de 2015, em locais diversos, 
as oficinas e rodas de conversa 
contaram com a participação da 
comunidade, famílias e crianças, 
cuidadores e educadores . 

O BRINCAR NO UNIVERSO DA EDUCAÇÃO

CAPACITANDO AS FAMÍLIAS

4.721
CRIANÇAS FORAM 
BENEFICIADAS COM 
A CAPACITAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO

2015



12

“É gratificante ser 
voluntária de um 
projeto tão grande 
que, além de me 
dar a oportunidade 
de ajudar algumas 
pessoas com  
aquilo que possuo 
de conhecimento, 
auxilia no meu 
crescimento pessoal”

Camila Gallina 
voluntária e oficineira de 

empreendedorismo e estética
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FAMÍLIAS QUE PROTEGEM

O componente Famílias que 
Protegem oferece sensibilização e 
capacitação às mães e cuidadoras 
sobre empreendedorismo . O objetivo 
é contribuir com a geração de renda 
das famílias e, com isso, propiciar 
ambientes mais seguros e protetores 
às crianças .

Essa intervenção e a escolha de seu 
público foram planejadas a partir 
dos resultados da pesquisa - Linha de 
Base - do projeto, que apontaram que 
apenas uma em cada três mulheres 
entrevistadas estão empregadas, mas 
a maioria acredita ter habilidade, 
conhecimento ou experiência para 
montar um negócio . 

75
MULHERES FORAM 
SENSIBILIZADAS 
NAS OFICINAS DE 
EMPREENDEDORISMO

“Eu nunca tive uma boneca de 
pano na minha infância . Fazer uma 
e saber que ela vai alegrar uma 
criança é algo muito encantador”

Antonia Rodrigues da Silva
participante da oficina de confecção de bonecas

As primeiras sensibilizações 
aconteceram em 2015, com a 
realização de duas oficinas: uma 
de confecção de bonecas de pano 
e jogo da velha com tecidos, no 
Capão Redondo, e outra sobre 
estética, em Itatiba .

Na oficina de Itatiba, realizada 
na sede do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), as 
mulheres aprenderam sobre 
cuidados com a pele, utilizando 
produtos doados pela NIVEA . 
Além disso, puderam conhecer a 
história da voluntária oficineira, 
empreendedora que abriu seu 
próprio salão de beleza .

2015
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“O projeto desperta 
o olhar atento e 
cuidadoso dos pais 
e professores com 
relação à importância 
da brincadeira 
na evolução e 
aprendizagem”

Ana Elisa dos Santos Camargos 
professora da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I do CEU  
EMEI Loreane Lallo, São Paulo
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM
O brincar sempre esteve presente na 
história da humanidade . Dada a sua 
importância para o desenvolvimento 
infantil, nas últimas décadas o 
brincar se configurou como um 
direito garantido em documentos, 
tanto no âmbito internacional, 
tais como a Declaração Universal 
dos Direitos da Criança, adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1948 e a 
Convenção dos Direitos da Criança 
da ONU, aprovada na Resolução 
44/25; quanto no âmbito nacional, 
com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8069), em vigor 
desde 1990 . 

Ao brincar, as crianças negociam, 
fazem escolhas, opinam, se encantam, 
se alegram e aprendem a conviver com 
as diferenças . Logo, elas vivenciam a 
solidariedade, a alegria, a justiça, a 
frustração, a coconstrução de regras 
e responsabilidades e a participação 
infantil, que serão fundamentais para o 
seu desenvolvimento social, emocional, 
ético, político e moral .

Por isso, ao longo de todo o projeto 
“Famílias que Cuidam” são realizados 
eventos que sensibilizam e fortalecem 
a importância das atividades lúdicas 
para o pleno desenvolvimento das 
crianças . 

VOLUNTÁRIOS DO BRINCAR
Para disseminar a cultura do brincar, o 
projeto “Famílias que Cuidam” forma os 
Voluntários do Brincar . Nos dois primeiros 
anos do projeto, os interessados passaram 
por uma capacitação de oito horas 
oferecida pela Associação Brasileira pelo 
Direito ao Brincar e à Cultura (IPA Brasil) em 
2014, e pela Casa do Brincar em 2015 . 

 A partir daí, contribuíram para 
disseminar o conhecimento sobre 
brincadeiras, jogos, música e contação 
de histórias, tornando as áreas de 
influência do projeto mais favoráveis 
à adoção de práticas brincantes que 
estimulam o desenvolvimento integral  
das crianças .

5.088
FAMÍLIAS ENVOLVIDAS  

NAS AÇÕES  
DO BRINCAR

VOLUNTÁRIOS 
CAPACITADOS

106
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Assim, aguardar uma consulta 
médica torna-se uma oportunidade 
para ouvir histórias, o intervalo  
das aulas transforma-se num 
momento repleto de brincadeiras  
e as músicas se espalham por 
diferentes espaços . Palestras sobre a 
importância do brincar, estimular e 
proteger aos familiares completam a 
programação .
 . 

O Dia Mundial do Brincar, 
comemorado em 28 de maio, foi 
instituído pela UNESCO em 1999, 
para chamar a atenção para o 
direito de brincar, mobilizando pais, 
educadores e a sociedade sobre a 
importância que as brincadeiras 
têm para o desenvolvimento integral 
da criança . No Brasil, as ações para 
marcar esta data estendem-se por 
toda a semana .

No âmbito do projeto “Famílias 
que Cuidam”, a Semana Mundial 
do Brincar reúne os Voluntários do 
Brincar que realizam oficinas lúdicas 
para o público infantil . Confecção  
de brinquedos, musicalização, leitura 
e contação de histórias tomam conta 
dos diversos espaços públicos das 
regiões de influência do projeto . 

“Ao brincar, as crianças desenvolvem sua criatividade e imaginação, 
exercitam comportamentos e elaboram conflitos em relação ao 
mundo . As noções de solidariedade, companheirismo, empatia, 
inclusão social, confiança e respeito aos limites do outro são 
adquiridas na infância, por meio do brincar . E isso significa a formação 
de cidadãos mais integrados e comprometidos com uma sociedade 
mais justa e mais humana .”

Mariangela Carocci
Gerente do Projeto “Famílias que Cuidam”

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR

1.443
FAMÍLIAS ENVOLVIDAS
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Para reforçar a importância que a 
Plan International Brasil e a NIVEA 
dão ao brincar como elemento 
estruturador do desenvolvimento 
infantil, o projeto “Famílias que 
Cuidam” instituiu, no seu cronograma 
anual, o Dia do Brincar .

Comemorado anualmente em 
novembro, as ações salientam a 
importância do brincar em família, 
destinando um tempo de qualidade 
para esta atividade .

Oficinas de contação de histórias, 
oficinas de música, brincadeiras de 
roda,construção de brinquedos e 
jogos aproximaram pais e filhos . Os 
Voluntários do Brincar participam 
ativamente, ajudando na construção 
e execução das atividades oferecidas . 

DIA DO BRINCAR 

“A gente tem mania de falar ‘ah, não 
tenho tempo de brincar com as crianças’ . 
Só que com a Plan eu aprendi a ter tempo . 
Durante o dia eu acabo dando um jeito 
de separar umas horas para brincar com 
as crianças . E quando a gente vê, já está 
brincando com eles .”

Raimunda de Lima Sousa 
mãe de três filhos, moradora do Capão Redondo

3.645
FAMÍLIAS ENVOLVIDAS
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“Ser voluntária do 
projeto é mais do 
que ter aprendido 
a ajudar, mais 
do que doar meu 
tempo, mais do que 
entreter alguém. É 
preencher meu ser 
com gargalhadas 
de crianças e 
sorrisos de gratidão”

Bárbara Toledo 
Voluntária do Brincar
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RESULTADOS DE 2014 E 2015

3.645 FAMÍLIAS PARTICIPANTES 
DO DIA DO BRINCAR

106 VOLUNTÁRIOS DO BRINCAR 
CAPACITADOS COM PRÁTICAS LÚDICAS

452  PARTICIPANTES DAS CAPACITAÇÕES 
DA REDE INTERSETORIAL

709 PARTICIPANTES NO 
ENCONTRO INTERSETORIAL 

75 SENSIBILIZAÇÃO DE MULHERES 
VOLTADA AO EMPREENDEDORISMO

62 PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO 
INTERSETORIAL

1.093 FAMÍLIAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS SOBRE PRÁTICAS 
ADEQUADAS QUE VALORIZAM O BRINCAR PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS

1.443 FAMÍLIAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES 
DA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR

582 PROFISSIONAIS DA SAÚDE CAPACITADOS PARA ORIENTAR 
AS FAMÍLIAS A BRINCAREM COM SEUS FILHOS E FILHAS

435 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS PARA ORIENTAR 
AS FAMÍLIAS A BRINCAR COM SEUS FILHOS E FILHAS

4.721 CRIANÇAS BENEFICIADAS COM AS CAPACITAÇÕES 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

13.323 TOTAL DE BENEFICIÁRIOS
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“Historicamente, os cuidados com o 
desenvolvimento da criança na primeira 
infância são uma responsabilidade 
da família quando, na verdade, essa 
criança já é um sujeito de direitos e 
precisa da atenção e do cuidado tanto 
da família, quanto do Estado, sendo 
amparada por toda a sociedade.”

Anette Trompeter
Diretora Nacional da Plan International Brasil
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O QUE VEM POR AÍ
Em 2016, uma série de ações dará 
continuidade ao projeto . Serão novas 
capacitações, encontros, sensibilizações 
e eventos que estimularão o 
desenvolvimento integral de crianças e 
vão promover o brincar como atividade 
fundamental neste processo . 

Encontro Intersetorial 
pela primeira infância 
– Março

VEJA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

Cursos livres 
– Março a Dezembro

Capacitação com 
grupos multiplicadores 
da rede intersetorial 
– Março a Novembro

Semana do Bebê 
e Campanha de 
Vacinação 
– Agosto

Semana da Criança
Lançamento do kit 
Primeira Infância 
– Outubro

Seminário Intersetorial 
– Dezembro

ESPAÇO FAMÍLIAS QUE CUIDAM
Uma das grandes novidades de 2016 será a inauguração do  
Espaço Famílias que Cuidam, no Capão Redondo, no mês de  
junho . Com um ambiente lúdico, o espaço vai oferecer:

•  Oficinas para as famílias, crianças e cuidadores brincarem 
juntos;

•  Capacitações e palestras para profissionais da rede de 
apoio à criança e à família;

•  Capacitações de Empreendedorismo para mulheres  
(mães ou cuidadoras de crianças de 0 a 6 anos) com  
módulos teóricos e práticos em áreas como culinária,  
confecção de brinquedos e estética .

Espaço Famílias que Cuidam
Rua Brácara, 65 - Capão Redondo - SP
Telefone: 11 5826-6274

Dia do Brincar!
22 no Capão Redondo
28 em Itatiba
Semana Mundial do Brincar
– Maio

Inauguração do “Espaço 
Famílias Que Cuidam”
30 de Junho
– Junho
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SOBRE A PLAN

A Plan International é uma organização não-
governamental de origem inglesa ativa há 76 anos 
e presente em 71 países . No Brasil desde 1997, a Plan 
possui, hoje, mais de 30 projetos que atendem, 
aproximadamente, 75 mil crianças e adolescentes .

Sem qualquer vinculação política ou religiosa e 
sem fins lucrativos, está voltada para a defesa 
dos direitos da infância, conforme expressos na 
Convenção dos Direitos da Criança, da Organização 
das Nações Unidas . A organização atua em prol da 
proteção e contra a violência e abusos de todo tipo, 
contra a pobreza, a desigualdade e a degradação 
do meio ambiente e por uma boa alimentação, 
saúde e educação . A Plan parte do princípio de que 
assegurar o direito de crianças e adolescentes é 
um dever e não uma escolha . Para isso, capacita as 
comunidades a fazer valer esses direitos . 

 www .plan .org .br .

SOBRE A NIVEA BRASIL 

Marca global pioneira em cuidados com a pele, 
a NIVEA começou sua história de sucesso em 1911, 
quando lançou no mercado o primeiro hidratante 
do mundo, desenvolvido a partir da emulsão estável 
de óleo em água, o Eucerit . Esta mistura deu origem 
ao Creme NIVEA, que ficou conhecido como o 
icônico creme da latinha azul . Presente em cerca 
de 150 países, no Brasil a marca tem uma trajetória 
que remonta a 1914, quando ocorreu a primeira 
importação de produtos NIVEA no País, processo que 
ganhou força na década de 30 . Porém, foi em 1975 
que a empresa instalou-se efetivamente por aqui, 
com a abertura de seu escritório em São Paulo . 

Em 2003, inaugurou sua fábrica no município 
de Itatiba (SP), decisão motivada pela expressiva 
expansão do segmento de cosméticos, produzindo 
localmente loções hidratantes para o corpo, 
protetores solares, sabonetes líquidos e desodorantes 
em formato roll on . Em seu portfólio, a NIVEA conta 
com aproximadamente 1 .600 itens .

www .NIVEA .com .br 




