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A 
IMPORTÂNCIA 
DOS 
PRIMEIROS 
ANOS DE VIDA

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 entre as 
quais a criança é exposta e 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.
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INVESTIMENTO 
SOCIAL
A decisão de investir em um projeto social 
partiu do lançamento da plataforma de 
sustentabilidade “Nós cuidamos”, do Grupo 
Beiersdorf, em 2012. Com objetivos divididos 
em três eixos de atuação – Planeta, Produtos 
e Pessoas –, a plataforma serve como um 
guia para a companhia até 2020. Sob o eixo 
“Pessoas”, a marca NIVEA lançou mundialmente 
o programa “NIVEA cuida da família”. 

Neste contexto, o investimento social é um 
grande aliado da primeira infância, pois 
viabiliza a existência de projetos como o 
“Famílias que Cuidam”, que busca aprimorar o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 
anos. Iniciado em 2014, a iniciativa já alcançou 
mais de 19 mil famílias e pretende impactar um 
total de 85 mil até 2020.

Para isso, em 2016, o projeto ampliou as ações 
intersetoriais para fortalecer competências 
familiares, envolvendo as crianças, mães, pais, 
cuidadores e profissionais de saúde, educação 
e ação social , que encontram na família o 
cenário facilitador.

FAMÍLIAS 
QUE  

EDUCAM

FAMÍLIAS 
QUE  

PROTEGEM

FAMÍLIAS 
QUE  

BRINCAM



8 – FAMÍLIAS QUE CUIDAM – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016

Nos dias 10 e 18 de maio aconteceu, no Auditório do 
CEU Capão Redondo em São Paulo e no auditório da 
Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, o II Encontro 
Intersetorial do projeto Famílias que Cuidam, 
iniciativa da NIVEA com a Plan International Brasil. 

Com o tema “A importância do Fortalecimento da 
Rede de Apoio à Criança e à Família”, o encontro 
tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar a rede 
intersetorial, composta por profissionais da saúde, 
educação, ação social e instituições, que atuam 
com a Primeira Infância.

O II Encontro Intersetorial contou com um painel 
interativo que teve a participação de membros 
do setor de Educação Permanente; da assistente 
social do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), da Secretaria da Educação Infantil 
e mediado por Especialistas da Educação e da 
Primeira Infância. Além disso, contou com a 
presença de representantes da Secretaria da 
Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da 
Assistência Social de São Paulo, organizações do 
Terceiro Setor e sociedade civil. 

Durante o evento, foram apresentados os 
resultados alcançados pelo projeto entre 2014 
e 2015, além das ações planejadas para o ano 
de 2016 desenvolvidas com a rede da primeira 
infância nas áreas da Educação, Ação Social e 
Saúde de forma integrada com a participação de 
profissionais e famílias visando o desenvolvimento 
integral e integrado da criança. 

Encontros 
Intersetoriais 
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Projeto Famílias que Cuidam celebra o Acordo de 
Cooperação Técnica com a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo
No dia 27 de junho de 2016 foi celebrado o Acordo 
de Cooperação Técnica entre a organização Plan 
International Brasil, representada pelo projeto 
Famílias que Cuidam e a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo.

A partir do acordo, o projeto realizou em 2016 
capacitações com profissionais da educação 
e oficinas com famílias com abordagem no 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos 

no Centro Educacional Unificado Capão Redondo e 
Centro Educacional Unificado Feitiço da Vila.

O objetivo da parceria é ampliar a capacitação 
nos próximos anos e fortalecer toda a rede de 
apoio à criança e à família.

A sensibilização foi realizada junto à comunidade 
e profissionais da Educação da região do Capão 
Redondo com o apoio e acompanhamento da 
Diretoria Regional de Educação do Campo Limpo.
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FAMÍLIAS 
QUE 
EDUCAM
Este componente do projeto 
Famílias que Cuidam tem como 
objetivo fortalecer as capacidades 
das famílias, cuidadores e 
profissionais para oferecer 
estímulos adequados às crianças 
de 0 a 6 anos, visando seu 
desenvolvimento integral.
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Dentre as ações do componente 
Famílias que Educam, estão as 
Capacitações para os profissionais 
da Saúde, Educação e Ação Social, os 
Cursos Livres e as palestras abertas à 
comunidade sobre Primeira Infância.

POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2016 
ITATIBA CAPÃO REDONDO

Profissionais da rede da primeira 
infância mães/pais/cuidadoras 
e cuidadores

821 275
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Em 2016, a capacitação dos profissionais de educação infantil ocorreu em 4 módulos, 
totalizando 30 horas de formação e aplicação prática. Os temas abordados foram:

Capacitação dos profissionais de Educação Infantil da 
rede de educação da cidade de Itatiba/SP e dos Centros 
Unificados de Educação da região do Capão Redondo/SP

MÓDULO II
A aplicação na prática pedagógica de Emmi 
Pikler Loczy

MÓDULO III
Desenvolvimento das funções executivas 
do cérebro na Primeira Infância por meio 
de atividades lúdicas

MÓDULO IV
Documentação pedagógica: a importância 
do registro como acompanhamento e apoio 
ao processo do desenvolvimento infantil

MÓDULO I
Abordagem Emmi Pikler Loczy: a criança 
e o corpo
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Em 2016 foram oferecidos 10 módulos sobre 
Primeira Infância com carga horária de 3 
horas para as comunidades de Itatiba e Capão 
Redondo. Os temas abordados foram:

Cursos Livres
MÓDULO I
Abordagem Emmi 
Pikler Loczy: a 
criança e o corpo

MÓDULO II
A importância do 
brincar para o 
desenvolvimento 
infantil

MÓDULO III
A importância da 
música para o 
desenvolvimento 
infantil

MÓDULO IV
Percursos criativos 
da arte

MÓDULO V
A importância 

de ler e contar 
histórias na 
primeira infância

MÓDULO VI
Espaços lúdicos 
e a promoção do 
direito de brincar

MÓDULO VII
Proteção infantil: 
como fortalecer 
a rede de apoio à 
criança e à família

MÓDULO VIII
Documentação 
pedagógica

MÓDULO IX
Autonomia da 
criança: como 
fortalecer seu 
protagonismo

MÓDULO X
Desenvolvimento 
infantil: uma 
questão de gênero
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Projeto Famílias que 
Cuidam beneficia 
instituições de 
ensino na região 
do Capão Redondo
Em 2016 aproximadamente 70 
escolas municipais, creches 
conveniadas e creches privadas 
da região do Capão Redondo 
participaram das capacitações 
denominadas Cursos Livres 
oferecidas pelo projeto no Espaço 
Famílias que Cuidam. 
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Ass. Comunitária Monte Azul

Associação do Abrigo Nossa Senhora 
Rainha da Paz 

CEI CONSTRUINDO CONSCIENCIA

CEI Campo Limpo lll

CEI Capão Redondo I

CEI Casa São José Lar da Infância

CEI CEU Campo Limpo

CEI - CEU Yolanda de Souza 
Santalucia, Profª

CEI Cirandinha

CEI Cristo Libertador 1

CEI Elfrida Zukowski Jardim

CEI Esperança do Saber

CEI Frei Airton Pereira da Silva

CEI Jardim Amália

CEI Jardim Comercial

CEI Jardim Guarujá - Rita Monteiro de 
Souza

CEI Jardim Macedônia 

CEI Jardim Santo Antonio

CEI Jardim São Bento

CEI Jardim São Joaquim 

CEI Jd São Luiz 2

CEI Jd. Amalia

CEI Jd. Monte Verde

CEI Joaninha II

CEI José Avelino II

CEI Lar de Amor Meimei

CEI Lar Maria Albertina

CEI Madre Teresa de Calcutá

CEI Margaridas

CEI Monte Azul

CEI Natália Rezino

CEI Nossa Senhora das Gracas

CEI Nossa Senhora de Guadalupe

CEI Nossa Senhora Rainha da Paz

CEI Novo Amanhecer Jd. São Bento

CEI Novo Amanhecer Nossa Senhora 
das Graças

CEI Novo Amanhecer Parque Santo 
Antônio

CEI Parque Fernanda 

CEI Parque Regina

CEI Peinha

CEI Pentagrama 4

CEI Pirralhinhos II

CEI SANT`ANA

CEI Santa Margarida

CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CEI Sementinha do Amor

CEI umuarama

CEI Vila Calú

CEI Vila Praia 

CEI Vovó Maria

CEI Walther Sommerlath

COLÉGIO MARTINS MOURÃO

CRECHe Madre Tersa de Calcuta

CreCHE Sete de Setembro

Emef Campo Limpo 3

EMEI ANISIO Teixeira

EMEI Joaquim Manuel de Macedo

EMEI MARECHAL MARIO ARY PIRES

Escola Cirandinha

Escola de Recreação Infantil Castelo 
dos Sonhos

Escola Perspectiva

Escola Sonho Brilhante

Escola Travessia

Estrelinha aBrilhar

Instituto Beneficiente Persio 
Guimarães Azevedo

Instituto Educacional Portinari

Instituto Uma Nova História

Mosteiro Sào Geraldo

Nova alvorada educação e recreação

Peixinho de Ouro

Perspectiva

Recanto Infantil

Instituições de ensino da região do Capão Redondo
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Os profissionais da educação infantil de 37 Centros Municipais 
de Educação Infantil do município de Itatiba participaram 
das capacitações do Projeto Famílias que Cuidam sobre 
desenvolvimento infantil e estimulação adequadas para a faixa 
etária de 0 a 6 anos  e puderam multiplicar boas práticas com 
crianças e famílias.

Projeto Famílias que 
Cuidam beneficia 
instituições de 
ensino no município 
de Itatiba
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Centros Municipais de Educação 
Infantil de Itatiba

CEMEI Profª Andrelina Andreatta

CEMEI Benedicto Delforno

CEMEI Prof. Hélio Gouvêa Joly

CEMEI Francisca de Castro 
Camargo

CEMEI Isabel Bizarro Tulon

CEMEI Joaquim Pires de Toledo

CEMEI Mafalda Gilli Quaglia

CEMEI Profª. Maria Helena 
Pensado Bianchi

CEMEI Profª. Maria Stella Longo 
Leme de Calaes 

CEMEI Curió

CEMEI Andorinha

CEMEI Profª. Rosa Maria Chrispim 
Rossi de Oliveira

CEMEI Profª. Sirliene Cristina 
Rodrigues de Sousa Bredariol

CEMEI Profª. Maria Nair Silveira 
Franco

CEMEI Zilda Padovani Muller

CEMEI Cláudio Ely José (Lee Turco)

CEMEI Lázara Moreira da Silva 
Bertoni

CEMEI "Amália Tereza Galante 
Rossetti"

CEMEI Magdalena Benedetti 
Giaretta 

CEMEI Rosa Masetti Paladino

CEMEI Rosa Maria Perlatti Leonetti 
(anexa à EMEB Rua 

CEMEI Beija-Flor

CEMEI Sabiá 

CEMEI Tico-Tico 

CEMEI Sebastiana Bueno 
Franciscone

CEMEI Chopim (anexa à EMEB 
Anna Abreu)

CEMEI Faisão 

CEMEI João-de-Barro 

CEMEI Juriti

CEMEI Patativa 

CEMEI Periquito (anexa à EMEB 
Mara Cabral S. Alegre)

CEMEI Pica-Pau (anexa à EMEB 
Basilio Consoline)

CEMEI Pintassilgo

CEMEI Pixarro

CEMEI Pixoxó (anexa à EMEB Profª 
Vera Lúcia Carride de Palma")

CEMEI Profª. Lourdes Trindade 
Coelho 

Instituições de ensino do município de Itatiba
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FAMÍLIAS QUE EDUCAM

Cine Famílias que Cuidam
Como parte das atividades do componentes Famílias que Educam, foram oferecidos encontros mensais 
no 2º semestre de 2016, com sessões de cinema e rodas de conversa abertas à comunidade, sobre 
temáticas relevantes à Primeira Infância mediadas por especialistas.

INFÂNCIA E 
CONSUMO
Participação de estudantes 
de Psicologia e Pedagocia 

TERRITÓRIO 
DO BRINCAR
Participação da Casa do 
Brincar para o debate.

MUITO ALÉM 
DO PESO
Participação do CREN – 
Nutrição para o debate.

O COMEÇO DA VIDA
Participação de 
profissionais da psicologia 
e sociologia para o debate.
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FAMÍLIAS 
QUE 
PROTEGEM
O objetivo do componente  
Famílias que Protegem é oferecer 
capacitação às mães e cuidadoras 
para geração de renda e, 
consequentemente, propiciar 
ambientes mais protetores.
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FAMÍLIAS QUE PROTEGEM

Em 2016, foram oferecidas cinco 
turmas para o curso de Confeitaria 
e Empreendedorismo Social, 
sendo três em Itatiba e duas no 
Capão Redondo.

POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2016 
ITATIBA CAPÃO REDONDO

Mães, pais e cuidadores 26 37
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FAMÍLIAS QUE PROTEGEM

No curso de confeitaria as alunas e alunos 
aprenderam o passo a passo de como preparar 
a receita, várias possibilidades de venda, 
orientações sobre cálculos de compra e venda, 
dicas de economia  e a qualidade dos produtos. Os 
cuidados com a higiene pessoal e com o manuseio 
dos alimentos foram temas destacados em todas 
as aulas. O empreendedorismo esteve presente 
para ampliar o conhecimento sobre como vender, 
onde vender e dicas de como organizar o fluxo de 
caixa para a compra de materiais para o preparo 
dos confeitos, bem como as várias formas de 
embalar e apresentar o produto.

Venda de Confeitos
As participantes do Curso de 
Confeitaria e Empreendedorismo 
Social tiveram a oportunidade 
de produzir docinhos clássicos e 
biscoitinhos para venderem na 
fábrica da NIVEA e nos escritórios da 
NIVEA e da Plan International Brasil.

Neste momento, puderam treinar na 
prática a produção em larga escala e 
estratégias de venda. 

MÓDULO I
(3 horas)

Docinhos Clássicos

MÓDULO II
(3 horas)

Biscoitinhos da Vovó

MÓDULO III
(3 horas)

Pão de Mel

MÓDULO IV
(3 horas)

Trufas
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FAMÍLIAS 
QUE 
BRINCAM
O objetivo do componente 
Famílias que Brincam é aumentar 
as capacidades dos pais, mães 
e cuidadores para promover o 
desenvolvimento integral das crianças 
por meio do brincar em família.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 – FAMÍLIAS QUE CUIDAM – 23 

FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Para alcançar o objetivo do 
componente Famílias que Brincam, 
foram realizadas oficinas com 
famílias em escolas, unidades de 
saúde e de assistência social, bem 
como eventos abertos à comunidade 
em espaços públicos de Itatiba e 
Capão Redondo.

Além disso, pensando na promoção 
do direito do brincar de todas as 
crianças, foram instalados Espaços 
Lúdicos em ambientes públicos de 
ambas as localidades.

POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2016 
ITATIBA CAPÃO REDONDO

Mães, pais e cuidadores 425 352

Oficinas em Escolas
Foram oferecidas oficinas aos pais de alunos entre 0 a 6 
anos de escolas públicas de Itatiba/SP e escolas públicas, 
particulares e conveniadas da região do Capão Redondo/SP.



24 – FAMÍLIAS QUE CUIDAM – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016

FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Oficinas em Unidades 
Básicas de Saúde
Com o apoio dos agentes comunitários de saúde 
e enfermeiros, o momento das consultas médicas 
foi aproveitado para sensibilizar pais sobre a 
importância do brincar. Foram realizadas oficinas 
com orientações sobre o desenvolvimento infantil 
para cada faixa etária.

Oficinas em Centros de 
Referência em Assistência 
Social
As reuniões organizadas pelos Centros de Referência 
em Assistência Social foram transformadas em 
momentos lúdicos e de sensibilização sobre a 
importância do brincar e do estimulo adequado 
para crianças de 0 a 6 anos.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Semana do Bebê

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO 
À PRIMEIRA INFÂNCIA
Os seis primeiros anos de vida 
são fundamentais para o 
desenvolvimento integral de 
meninas e meninos. Nessa fase da 
vida, a criança desenvolve grande 
parte de seu potencial cognitivo. 
Por isso, essa fase representa uma 
janela de oportunidades. A atenção 
integral nessa faixa etária tem 
impacto decisivo nos processos 
de aprendizagem e de construção 
de relação sociais, fatores que 
influenciam a vida afetiva e social. 
Na semana de 1 a 6 de agosto, a 
Plan International Brasil, por meio 
das ações do Projeto “Famílias Que 
Cuidam” em parceria com a Prefeitura 
de Itatiba, realizou uma grande 
mobilização pela valorização da 
primeira infância.

A Semana do Bebê é uma estratégia 
de mobilização social que tem 
como objetivo tornar prioritário o 
desenvolvimento de crianças de 0 
à 6 anos na agenda dos municípios 
brasileiros. A ideia é incentivar os 
municípios a realizar, durante uma 
semana, uma grande mobilização em 
favor da primeira infância.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Semana do Bebê
No município de Itatiba, o projeto Famílias Que Cuidam recebeu todo o apoio dos/as Volutários/as do 
Brincar na organização da palestra, nas oficinas com famílias e na organização do espaço lúdico.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Palestras e oficinas sobre o brincar, estimular e proteger
Como parte das atividades dos componentes Famílias que Educam, foram oferecidas palestras e 
oficinas abertas à comunidade sobre temáticas relevantes à Primeira Infância.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Mobilização Social pelo Brincar
Para celebrar o Dia Internacional do Brincar, foi organizado, no dia 22 de maio, o Dia do Brincar 
em Capão Redondo (Parque Santo Dias) e, no dia 28 de maio, o Dia do Brincar em Itatiba (Praça da 
Bandeira). Os eventos tiveram como objetivo resgatar as brincadeiras de rua, a construção de brinquedos 
e brincadeiras tradicionais, cantigas de roda, oficinas musicais e brincadeiras circenses, estimulando a 
utilização e valorização dos espaços públicos das regiões. O Dia do Brincar foi um evento cultural com 
programação gratuita que contou com a participação de 48 voluntários do brincar e 1065 participantes 
nas duas localidades.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Resgate de 
Brincadeira de Rua
DIA DAS CRIANÇAS NA RUA

Para celebrar a Semana das Crianças 
em Itatiba-SP, foi organizado o Dia 
das Crianças na Rua. O evento 
teve como objetivo resgatar 
as brincadeiras de rua, como 
amarelinha, bola de gude, peteca, 
entre outras, e incentivar o brincar 
sem consumo. 
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

DIA DO BRINCAR 
NO CEU CAPÃO REDONDO

O projeto Famílias que Cuidam em 
parceira com o CEU Capão Redondo 
promoveu uma manhã de resgate 
cultural das brincadeiras tradicionais 
e a expressão cultural que promove 
encontros entre membros de 
gerações diferentes, criando vínculos 
sociais , de comunicação, lazer e 
fonte de prazer.

Parcerias para 
promover o Brincar
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

Crianças Beneficiadas

3644

ITATIBA
CAPÃO REDONDO

+ 2080
1564

POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2016 
As capacitações com os profissionais da rede intersetorial e 
as oficinas com as famílias beneficiaram significativamente  
meninas e meninos com práticas de estimulo das 
habilidades cognitivas, juntamente com atenção, motivação, 
autocontrole e sociabilidade, garantindo um crescimento 
saudável e harmônico.
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FAMÍLIAS QUE BRINCAM

ESPAÇOS 
LÚDICOS
O tempo de espera para um 
atendimento ou consulta médica 
pode ser um tempo de qualidade. A 
leitura de um livro ou a construção 
de um brinquedo podem tornar o 
ambiente mais tranquilo e acolhedor 
para as crianças e famílias.

Neste sentido, o projeto Famílias que 
Cuidam instalou 20 espaços lúdicos 
em ambientes públicos de Itatiba e 
da região do Capão Redondo.

Espaço Lúdico de Itatiba
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Espaços Lúdicos Capão Redondo

ESPAÇO LÚDICO BASEADO EM CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE 
O projeto Famílias que Cuidam valoriza a construção de um espaço lúdico que pode ser construído com 
caixotes de madeira em ambientes escolares, unidades básicas de saúde e espaços comunitários, bem 
como em ambientes residenciais. O espaço lúdico convida a criança a brincar, explorar o ambiente, 
construir seus próprios brinquedos e depois organizá-los para retomar a brincadeira em um outro 
momento. O espaço lúdico proposto pelo projeto contém elementos que despertam o interesse nas 
crianças em brincar e também cuidar dos brinquedos e do ambiente. Entre esses elementos, estão: 
brinquedos de diferentes texturas, cores e sons, e  brinquedos  de uso domésticos (panelas, colheres 
grande e sucatas). Os espaços lúdicos também ajudam  a fortalecer o vínculo entre crianças e adultos.

No Capão Redondo foram implantados os espaços lúdicos nos CEIs: Construindo Consciência e  CEI CEU 
Prof. Yolanda; UBSs: Jardim Valquíria, Jardim Lídia, Jardim Maracá, Jardim Comercial, Jardim Germânia; e 
no Espaço Famílias que Cuidam.
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Os espaços lúdicos são ambientes 
que favorecem o brincar, a 
construção e a diversão. Eles têm 
o potencial de reunir famílias e 
profissionais da comunidade e 
oferecer-lhes a oportunidade de 
troca, lazer e conhecimento sobre 
o desenvolvimento das crianças 
e orientações sobre quais são 
as atividades e estímulos mais 
adequados de acordo com a faixa 
estaria de 0 a 6 anos.

Espaços Lúdicos Itatiba

Espaço Lúdico – PSF Porto Seguro
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Centro de Referência em Assistência Social

CEMEI Pixoxó CEMEI Juriti

Espaço Lúdico – Academia da Saúde Espaço Lúdico – São Francisco
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O Brincamóvel tem como intenção 
principal levar o brincar para 
diferentes ambientes dentro de 
uma perspectiva lúdica, inclusiva e 
interativa.

A peça foi idealizada pela 
Especialista em Primeira Infância, 
Mariangela Carocci,  em parceria 
com Adriana Freyberguer, arquiteta-
educadora que desenvolveu a 
Oficina de Brincar, um escritório de 
arquitetura que atua na interface 
entre arquitetura e educação, 
desenvolvendo mobílias e projetos 
para crianças. A proposta do 
Brincamóvel é explorar a fantasia e a 
criatividade da criança, incentivando 
seu lado construtor, pois  
acreditamos que a aprendizagem e 
a brincadeira caminham juntas.

Em seu interior e compartimentos, 
o Brincamóvel contempla materiais 
diversos com madeira, plástico, 
tecido e alumínio para que as 
crianças tenham o contato 
com várias texturas, cores e 
formas variadas. Na primeira 
infância, explorar os materiais 
é uma ação muito importante 
para que a criança realize suas 
experimentações e aprenda sobre a 
propriedade dos objetos. 

Brincamóvel
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O Brincamóvel armazena quatro 
caixas com brinquedos agrupados 
por faixa etária para estimular o 
desenvolvimento sensorial das 
crianças de 0 a 6 anos. Os caixotes 
e todas as divisórias do Brincamóvel 
dão referência para a criança de 
onde ela pode encontrar objetos 
para brincar e também incentiva e 
orienta onde ela deve guardar os 
brinquedos para conservá-los, de 
modo que outras crianças também 
possam brincar.

O Brincamóvel pode ser levado 
para ambientes internos e externos. 
Com o uso dos tatames e caixas de 
brincar, pode se criar uma ambiente 
lúdico e interativo para as crianças 
em ambientes escolares, unidades 
básicas de saúde, espaços públicos e 
comunitários. Por exemplo, o tempo 
de espera para uma consulta médica 
em uma unidade básica de saúde 
pode ser mais agradável para uma 
criança enquanto ela brinca ou um 
adulto lê um livro para ela.

Assim, com o Brincamóvel, o projeto 
Famílias que Cuidam fortalece e 
diversifica o conceito de brincar.

O Brincamóvel convida crianças e 
adultos à interação para construção 
de brinquedos e estimula as crianças 
a prática da leitura e desenvolve a 
imaginação e criatividade.
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O Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras tem como objetivo orientar pais, mães, cuidadores, 
cuidadoras, professores, professoras, agentes comunitários de saúde e gestores da rede intersetorial 
da Primeira Infância na organização de um ambiente lúdico, no uso de brinquedos, materiais e 
brincadeiras adequadas para as crianças de 0 a 6 anos. Podemos encontrar no cardápio o passo a 
passo para a construção de brinquedos e como o adulto pode contribuir nos cuidados com o ambiente 
na seleção dos materiais para brincar e na construção de brinquedos junto com a criança ou para a 
criança. Além de incentivar a ludicidade, o “Cardápio de brinquedos e brincadeiras” fortalece o vínculo 
entre adultos e crianças.

Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras
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O workshop Trilhas da Infância 2016, realizado 
pelo projeto Famílias que Cuidam, aconteceu no 
CEU Feitiço da Vila na região do Capão Redondo 
e no Salão Nobre da Universidade São Francisco 
em Itatiba. Apresentou painéis de conhecimento 
mediados por especialistas da primeira infância, 
supervisores de ensino e gestores da educação.

Por meio de exposições, trocas experiências, 
debates e difusão de boas práticas para fortalecer 
uma política integrada da Primeira Infância, 
o evento ressaltou a importância da atuação 
intersetorial e multiprofissional para promoção do 
desenvolvimento humano a partir da atenção às 
crianças de até seis anos de idade que reforça a lei 
do Marco Legal da Primeira Infância, recentemente 
sancionado como Lei Federal no 13.257/2016.

No evento estiveram presentes gestores da 
Educação e representantes da sociedade civil , 
representando um espaço para promoção do 
diálogo e a integração entre diferentes atores 
sociais implicados nas políticas públicas de 
promoção da saúde e do desenvolvimento 
humano com foco na primeira infância. Os 
profissionais da Educação que participaram das 
ações do projeto apresentaram prática exitosas 
que podem ser multiplicadas em outras realidades.

O projeto Famílias que Cuidam lançou no evento 
o KIT da Primeira Infância com o lançamento 
do Cardápio de Brinquedose Brincadeiras e do 
Brincamóvel. 
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Rosele Crepaldi, doutora em Educação pela USP, trouxe contribuições sobre a importância do brincar e 
de espaços e objetos lúdicos para o desenvolvimento infantil no painel Interativo do workshop Trilhas da 
Infância I, realizado pelo projeto Famílias que Cuidam no auditório do Centro Educacional Unificado Feitiço 
da Vila na região do Capão Redondo.  Ela destaca a importância de espaços públicos com investimento em 
equipamentos e estruturas onde a criança possa interagir e explorar os sentidos, os seus movimentos e a 
sua imaginação. O BRINCAMÓVEL possibilita a exploração da criança para imaginar e construir!
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RESULTADOS
Em 2016, o projeto Famílias que 
Cuidam impactou 5.580 famílias, 
contribuindo significativamente 
para o desenvolvimento integral 
de crianças entre 0 e 6 anos.
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Com as ações da 1ª etapa (2014 – 2017) o projeto 
Famílias que Cuidam beneficiou o total de 
19.453 famílias na região do Capão Redondo e o 
município de Itatiba. 

Os desafios ainda são grandes para um projeto 
que almeja fortalecer a primeira infância nas 
localidades de atuação com a intenção maior 
de contribuir para a implantação de uma política 
pública, na qual poderá se tornar maior e mais 
abrangente para o bem-estar de muitas crianças, 
garantindo um futuro melhor para os adultos que 
um dia elas se tornarão.

1ª ETAPA DO PROJETO (2014 – 2017)

19.453 FAMÍLIAS BENEFICIADAS

POPULAÇÃO ATENDIDA

FAMÍLIAS QUE BRINCAM 777

FAMÍLIAS QUE EDUCAM 1.096

FAMÍLIAS QUE PROTEGEM 63

CRIANÇAS BENEFICIADAS 3.644

TOTAL 5.580

As Contribuições do projeto 
Famílias que Cuidam para 
o desenvolvimento infantil 
integral e as políticas 
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As Contribuições de 
Um Projeto Social para 
o Desenvolvimento 
Infantil Integral 
Os próprios envolvidos e beneficiários 
são diretamente consultados sobre 
as mudanças relevantes trazidas 
pelo projeto. Tais mudanças são 
identificadas por todos os participantes 
na fase qualitativa de coleta de dados 
e posteriormente quantificadas através 
da aplicação de questionários de 
avalição e grupos focais.

IMPACTOS SOBRE ASPECTOS 
MOTORES E INTELECTUAIS DAS 
CRIANÇAS:

• Melhora na capacidade de 
manusear objeto;

• Maior habilidade na hora de 
se vestir;

• Melhora na capacidade de 
localizar objetos e espaços da 
casa;

• Maior autonomia no 
ambiente doméstico e escolar;

• Participação mais frequente 
na organização da casa;

• Aumento do vocabulário.
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O projeto Famílias que Cuidam, no entanto, 
não tem efeitos apenas na qualidade de vida 
das crianças. Houve mudanças positivas com 
familiares, cuidadoras e cuidadores e profissionais 
da rede intersetorial:

• Maior conhecimento sobre as etapas do 
desenvolvimento infantil;

• Maior conhecimento sobre como estimular 
o desenvolvimento da criança com atividades 
como brincadeiras, construção de brinquedos, 
músicas, jogos e leituras;

• Mais informações sobre a saúde das crianças, 
incentivando a alimentação saudável;

• Fortalecimento do vínculo com a criança.

• Leitura de histórias e canções passaram a 
fazer parte do cotidiano familiar, escolar e no 
atendimento nas unidades básicas de saúde;

• Atendimento mais aprofundado sobre 
o desenvolvimento infantil nos grupos de 
gestantes, nas consultas de puerpério e dentro 
das unidades básicas de saúde;

• Maior interação com as famílias nas 
reuniões de pais das escolas de educação 
infantil com foco na importância do brincar e 
de estímulos adequados nos primeiros anos 
de vida.

As contribuições do projeto Famílias que Cuidam 
com as famílias e a Rede Intersetorial 
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INVESTIMENTOS DE 
RECURSOS NO ANO DE 2016 

26%22%

26%18%

8%

Famílias 
que Educam

Famílias 
que Protegem

Mobilizações 
pelo brincar

Famílias que 
Brincam

Espaços lúdicos

O projeto Famílias que Cuidam acredita que investir no cuidado e na educação das crianças, garantindo 
seu pleno desenvolvimento na primeira infância, é base de todas as demais competências para uma 
vida digna como cidadã ou cidadão, consciente de seus direitos e deveres. Essa é a forma mais eficaz de 
fomentar o desenvolvimento social. 
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SOBRE A PLAN INTERNATIONAL BRASIL

A Plan International é uma organização 
não-governamental de origem inglesa ativa desde 
1937 e presente em 71 países. No Brasil desde 1997, 
a organização possui hoje mais de 20 projetos, 
impactando aproximadamente 70 mil crianças e 
adolescentes. A Plan International Brasil parte do 
princípio de que assegurar o direito de crianças e 
adolescentes é um dever e não uma escolha. Em 2011, 
lançou a campanha mundial “Por Ser Menina”, com 
o objetivo de acabar com as raízes da discriminação 
contra meninas, exclusão e vulnerabilidade, por meio 
da educação e do desenvolvimento de habilidades. 
Como resultado dos esforços da Plan International, 
em 2012 a ONU instituiu o dia 11 de outubro o Dia 
Internacional da Menina. 

Mais informações sobre a Plan International Brasil em
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 
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