
1º Encontro 
Urban95
Brasil



ENCONTROS
E CONQUISTAS
Após dois longos anos de pandemia, é com 
enorme alegria que nos reunimos em Boa Vista 
para o 1o Encontro da Rede Urban95 Brasil. A 
anfitriã, capital de Roraima, também se intitula 
a Capital Brasileira da Primeira Infância, e é uma 
das cidades pioneiras da iniciativa, integrando a 
Rede desde 2017. 

Nos últimos anos, também com o apoio da 
Fundação Bernard van Leer, o município in-
vestiu fortemente na qualificação dos seus 
serviços nas áreas de educação, saúde e as-
sistência social para a primeira infância: seu 
programa intersetorial Família que Acolhe 
(FQA) é referência internacional nos cuidados 
com a jornada da criança, da gestação ao nas-
cimento e puerpério. 

Boa Vista adaptou bairros às necessidades 
das crianças pequenas e seus cuidadores e 
desenvolveu um sistema de dados integra-
dos para apoiar os gestores na tomada de de-
cisão. A parceria da Urban95 com o município 
também oferece suporte para uma gama de 
serviços que apoiam as famílias migrantes – 
principalmente vindas da Venezuela – a se in-
tegrar na nova cidade. Estes serviços incluem 
soluções de mobilidade, melhoria de espaços 

públicos e um planejamento municipal que 
considera a primeira infância.  

Temos certeza de que as experiências desen-
volvidas por aqui serão de grande valor para 
os outros municípios da Rede.

Durante dois dias de atividades, estaremos 
juntos para conhecer os programas e políti-
cas que fizeram de Boa Vista uma referên-
cia para as crianças pequenas e cuidadores, 
acreditando que possam ser inspiração para 
outras iniciativas. Será também uma opor-
tunidade de trocas e experiências entre as 
cidades da Rede Urban95 Brasil, cada uma 
com uma identidade própria, com conquistas 
singulares e com desafios muitas vezes simi-
lares que, pensados coletivamente, têm mais 
chances de serem superados. 

Obrigada por terem aceito nosso convite e 
estarem conosco aqui.

Um bom encontro para todos nós!

Claudia Vidigal
Fundação Bernard van Leer



Maio/2022

Este guia foi desenvolvido pelas equipes do CECIP, 
ICS e AVSI Brasil especialmente para o 1o Encontro 
Urban95 Brasil, que acontece nos dias 17 e 18 de 
maio de 2022 em Boa Vista (RR).

O evento tem realização da Fundação Bernard van 
Leer e AVSI Brasil, com apoio da Prefeitura de Boa 
Vista, CECIP e ICS.

» foto de capa: Fernando Teixeira PMBV/SEMUC
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BEM-VINDA(O) A BOA VISTA!
A equipe Urban95 e a prefeitura de Boa Vista dão as boas-vindas ao 10 Encontro Urban95 Brasil. 
Estamos felizes em receber os representantes das cidades e parceiros nesta oportunidade de 
trocas, sinergias e aprendizados. Esperamos que este seja o primeiro de muitos outros encontros 
de integração da Rede Urban95. Vamos lá?

Urban95 em Jundiaí.

Curiosidades sobre Boa Vista

Com 436.591 habitantes (IBGE estimativa 
2021), Boa Vista é a única capital brasileira 
acima da linha do Equador. O bom número de 
praças e espaços naturais ameniza o clima 
tropical úmido, que dura até mesmo durante 
o inverno. É considerada uma cidade jovem 
(foi fundada em 1890), e seu planejamento 
urbanístico possui a forma de um leque, com 
largas ruas e avenidas que convergem em 
direção ao centro. A capital é muito diver-
sa: culturas indígenas, nordestinas, gaúchas 
e mais recentemente a venezuelana com-
põem o mosaico de identidades da cidade. 

A cultura imaterial de Boa Vista é fruto do 
encontro desses diferentes saberes. Na ali-
mentação, destaca-se a paçoca de carne de 
sol com banana, a Damorida (um prato indí-
gena com carne de caça ou peixe, tucupi ne-
gro e pimentas variadas), o Pajuaru (bebida 
feita a partir de beiju de mandioca brava tor-
rada e fermentada) e os diversos preparos 
com peixes. 

Musicalmente, Boa Vista é conhecida por sua 
tradicional festa junina, que espraia forró e 
outros ritmos típicos.
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1o Encontro Urban95 Brasil

PROGRAMAÇÃO
Os dois dias de evento mesclam momentos de
interação e compartilhamento de experiências no
Teatro Municipal de Boa Vista com visitas a espaços 
públicos e equipamentos para a primeira infância.

Utilize este QR Code
para ter acesso à 
programação detalhada.
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DIA 1 (17 DE MAIO)

08:00 - 09:00 RECEPÇÃO E ATENDIMENTO À IMPRENSA  » Local: Teatro - Foyer

09:00 - 10:00 ABERTURA  » Local: Teatro - Foyer

• Prefeito de Boa Vista: Arthur Henrique
• Ex-prefeita de Boa Vista: Teresa Surita
• Presidente da AVSI Brasil: Fabrizio Pellicelli
• Representante da FBvL: Claudia Vidigal

10:00 - 10:30 CAFÉ COM PROSA  » Local: Teatro - Foyer

Com lançamento do livro "A primeira infância é para sempre:
Guia de políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos", de Teresa Surita

10:30 - 11:00 APRESENTAÇÃO URBAN95  » Local: Teatro - Foyer

11:00 - 12:00 APRESENTAÇÃO  » Local: Teatro - Foyer

Impacto da Política Pública de Primeira Infância em Boa Vista

12:00 - 13:45 ALMOÇO

13:45 - 17:45 VISITA TÉCNICA EM GRUPOS
• Programa Família que Acolhe
• CRAS e praça
• Creche modelo e UBS com SPA do bebê
• Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação

17:45 - 19:15 VISITA AO MIRANTE EDILEUSA LÓZ

19:30 - 21:30 CONFRATERNIZAÇÃO  » Local: Flutuaí Restaurante

Com lançamento do Guia
"Desenhando Ruas para Crianças", da GDCI

DIA 2 (18 DE MAIO)

08:00 - 08:30 RECEPÇÃO  » Local: Teatro - Entrada FAETEC

08:30 - 11:10 SALAS TEMÁTICAS  » Local: Teatro - Salas

11:10 - 11:25 CAFÉ COM PROSA  » Local: Teatro - Mini Foyer

11:25 - 12:45 ATIVIDADE EM GRUPO  » Local: Teatro - Sala Multiuso

Desafios e soluções para uma cidade inclusiva desde o começo da vida 

12:45 - 13:45 ALMOÇO

14:00 - 15:30 PLENÁRIA DE COMPROMETIMENTOS  » Local: Teatro - Sala Multiuso

15:30 - 17:30 VISITA TÉCNICA (OPCIONAL)
Abrigos de acolhida para refugiados

17:30 - 18:30 ESPAÇO PARA REUNIÕES BILATERAIS

19:00 JANTAR LIVRE
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ROTEIRO DE
VISITAS TÉCNICAS

Visitas dia 1

Referência internacional, o Programa Família que Acolhe (FQA) integra serviços básicos para ges-
tantes e crianças. A política pública atende crianças desde a fase de gestação até os seis anos 
de idade, e as mães e pais participantes do programa garantem vaga nas Casas Mãe, espaço de 
atendimento para crianças de 2 a 4 anos. Elas também recebem enxoval, vale transporte e uma 
orientação completa sobre cuidados na primeira infância. 

Endereço: Sólon Rodrigues Pessoa, 615, bairro Pintolândia.

Boa Vista é referência em programas voltados 
para a primeira infância. São diversos equipa-
mentos, espaços públicos e serviços que tra-
balham de maneira integrada para garantir os 
direitos desta fase primordial da vida. 

Parte da programação do 1o Encontro Ur-
ban95 Brasil consiste em visitar os espa-

PROGRAMA FAMÍLIA QUE ACOLHE (FQA)
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ços públicos e equipamentos de Boa Vista 
para entender na prática como funcionam.

Para garantir a segurança sanitária e qualida-
de das visitas, os participantes serão divididos 
em três grupos, que participarão dos roteiros 
na cidade. As vans que levarão cada grupo sai-
rão do Teatro Municipal de Boa Vista.
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É uma série de equipamentos que se interligam, formando um perímetro para a primeira infância. 
A visita inclui a Praça do Nova Cidade, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Nova 
Cidade, a intervenção urbanística Caminho da Primeira Infância e pontos de ônibus adaptados 
para primeira infância e cuidadores.

Endereço: Praça do Nova Cidade, entre as ruas Belo Horizonte, Rua Palmas e Rua Porto Velho.

Voltado para crianças até os seis primeiros meses de vida, o Spa do Bebê é um programa de aten-
ção à primeira infância que consiste em sessões de hidroterapia e massagem. O spa é um es-
paço de fortalecimento de vínculo entre crianças e cuidadores, e faz parte do acompanhamento 
integral do processo de desenvolvimento infantil da UBS, integrada à política Família que Acolhe 
(FQA). Também inclui visita a duas creches modelo.

Endereço da UBS: Rua José Lacerda, 256, Cidade Satélite.
Endereço das creches Vovó Sinhá Laranjeira e Tia Lurdes: Rua Santa Maria, 260, Centenário.

PERÍMETRO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

CRECHES MODELO E UBS COM SPA DO BEBÊ

Para dar conta dos desafios da primeira infância, é imprescindível ter ferramentas de sistematiza-
ção dos dados que vêm de áreas como saúde, educação e assistência. A prefeitura de Boa Vista, em 
parceria com a Fundação Bernard van Leer, tem criado projetos de tecnologia para gerenciamento 
de dados, melhorando a oferta de serviços e ampliando o atendimento para crianças e adolescentes.

Endereço: Avenida Glaycon de Paiva, 1820, Mecejana.

CENTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CCTI)
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Visita dia 2

Conhecer a Operação Acolhida é algo impactante para todos, e principalmente em tempos de 
guerra, onde acompanhamos tantas famílias deixando suas vidas para trás. Conhecer de perto 
a realidade de quem migra é uma oportunidade para todos os gestores. Visitaremos o espaço 
de acolhida de refugiados e migrantes venezuelanos, que tem Roraima como principal porta de 
entrada para o Brasil. Em parceria com órgãos como Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) e organizações como a AVSI Brasil, os abrigos têm especial atenção para 
a primeira infância. Nos espaços de alta rotatividade, há locais para atividades educacionais e 
atenção psicossocial. Apresentar a experiência exitosa de Boa Vista é uma oportunidade de sen-
sibilizar e de mostrar a realidade de contexto ainda nova para diversos governos e municípios.

Endereço: Rua Treze de Setembro.

OPERAÇÃO ACOLHIDA - ABRIGO RONDON 1

» 
fo

to
: A

m
an

da
 N

ev
es



12 12

ORIENTAÇÕES GERAIS

Aipana Plaza Hotel 
Localizado no centro de Boa Vista, o Aipana
Plaza Hotel será o lugar de hospedagem para
os representantes das cidades no evento. 

Endereço: Praça do Centro Cívico, 974, Centro
Telefone: (95) 3212-0800

Hotel Ibis Style Boa Vista 
O Hotel Ibis Style Boa Vista será a sede
de hospedagem dos parceiros implementadores
da Urban95.

Endereço: Rua João de Alencar, 2315, Aeroporto
Telefone: (95) 3194-2150

Teatro Municipal de Boa Vista 
Um dos destaques arquitetônicos da cidade,
o Teatro Municipal de Boa Vista será o lugar sede
do 1o Encontro Urban95 Brasil.

Endereço: Av. Glaycon de Paiva, São Vicente
Telefone: (95) 3621-3972

Temperaturas médias
A temperatura máxima média para o mês de maio é 
de 32,4oC e a mínima, 23,9oC. A temperatura máxima 
já registrada em maio foi de 37,6oC e a mínima, 19oC.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Chuvas em maio
Maio é um dos meses mais chuvosos em Boa Vista. 
A média de precipitação do mês é de 347,3 mm, com 
umidade compensada de 83,1%. Recomendamos 
que levem um guarda-chuva e/ou capa de chuva e 
calçados adequados (tênis funciona bem).
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Distâncias do aeroporto
Aipana Plaza Hotel: 3,5 km
Ibis Styles Boa Vista: 6,5 km
Teatro Municipal de Boa Vista: 3,9 km
Prefeitura de Boa Vista: 2,9 km
Parque do Rio Branco: 5 km

Logística
Para receber vocês na capital de Roraima, 
oferecemos as passagens, hospedagem, transporte 
durante o evento (incluindo traslado aeroporto-
hotel-aeroporto), almoço dos dois dias e o jantar 
do primeiro dia. O transporte até os aeroportos 
locais e demais alimentações em Boa Vista serão 
responsabilidade de cada prefeitura e parceiro 
implementador.

Para as visitas técnicas, que estão em pontos 
distantes da cidade, haverá o transporte por vans, 
que sairão do Teatro Municipal de Boa Vista.

Escolhemos os lugares de hospedagem e de 
realização do encontro de modo que eles sejam 
confortáveis o bastante para a locomoção
a pé, sempre que possível.

Fuso horário
Boa Vista segue o Horário Padrão do Amazonas (GMT 
-4), sendo uma hora a menos que o Horário de Brasília. 

Telefones úteis
Ambulância: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190

Cuidados com a saúde
Pedimos para que todas as pessoas participantes 
estejam com no mínimo duas doses de vacina contra 
Covid-19. O uso de máscara será recomendado 
durante alguns momentos do evento e é obrigatório 
em momentos como transportes coletivos. Caso 
apresente algum sintoma na véspera, sugerimos 
que não embarque para o encontro. Caso tenha 
tido contato com uma pessoa contaminada nos 5 
dias anteriores ao evento, solicitamos que realize 
um teste (antígeno ou PCR) antes de embarcar, 
ampliando a segurança de todos.

Endereços úteis

Informações úteis
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QUEM SOMOS
Prefeitas(os), gestoras(es), secretárias(os), coordenadoras(es), assessoras(es), representan-
tes da Fundação Bernard van Leer e parceiros Urban95 formam o grupo participante do 1o 
Encontro Urban95 Brasil. Todos ativamente engajados na transformação de cidades para a 
primeira infância.

Para facilitar trocas e diálogos durante e após o encontro, trazemos a lista e contatos dos par-
ticipantes. Um grupo de WhatsApp será criado na semana anterior ao evento e será desfeito na 
semana seguinte, facilitando nossa comunicação durante o período.

Alcinópolis (MS)

Prefeito
Dalmy Crisóstomo da Silva
dalmyalcinopolis@gmail.com

Inspetor na Secretaria de Educação 
Jesus Aparecido de Lima
jesus.alcinopolis@hotmail.com 

Alfenas (MG)

Chefe de Gabinete
Gilberto França
gilberto@alfenas.mg.gov.br

Coordenadora na Secretaria de Educação
para a Primeira Infância
Thays Alexandre Salles
thays.salles@alfenas.mg.gov.br

Benevides (PA)

Prefeita
Luziane Solon
luzianesolon@hotmail.com

Coordenadora de Programas e Projetos 
na Secretaria Municipal de Educação
Kelly Calderaro
kellycalderaro@hotmail.com

Brasiléia (AC)

Secretária Municipal de Educação
Francisca da Silva Oliveira
fsloves@hotmail.com

Coordenadora de Ensino Infantil
Maria Castro de Freitas Gurgel
mariacastrogurgel@gmail.com

Campinas (SP)

Coordenador do Primeira Infância Campineira (PIC)
Thiago Ferrari
thiagoferrari012@gmail.com

Fundação Feac
Juliana Di Thomazo
juliana.thomazo@feac.org.br

Canoas (RS)

Assessora pedagógica
na Secretaria Municipal de Educação
Juliana Cristina da Silva 
juliana.silva@canoasedu.rs.gov.br

Chefe de unidade no Escritório de Projetos
Daiane Rodrigues
daiane.rodrigues@canoas.rs.gov.br

Caruaru (PE)

Coordenadora de Primeira Infância
Andreza de Amorim Lima Ferreira
andrezaferreira.caruaru@gmail.com

Cascavel (PR)

Secretário de Assistência Social 
Hudson Márcio Moreschi Júnior
hudsonj@cascavel.pr.gov.br

Cidades Urban95
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Assessora técnica na Secretaria de Assistência Social
Poliana Lauther
polianal@cascavel.pr.gov.br

Crato (CE)

Coordenadora do Comitê Urban95
e Primeira-dama
Aldalice Nogueira Pinheiro Brasil
gabprefeito@crato.ce.gov.br

Secretária de Desenvolvimento Social
Ticiana Ferreira Cândido França
ticianacandido@hotmail.com

Fortaleza (CE)

Assessora na Coordenadoria Especial
da Primeira Infância
Fabielle Pessoa 
fabiellepessoa@gmail.com

Vice-presidente da Fundação da Criança
e da Família Cidadã (FUNCI) 
Márcia Dias Soares
marciadiassoares@hotmail.com

Ilhéus (BA)

Superintendente de Meio Ambiente e Urbanismo
Joelia Sampaio Oliveira Bezerra
joeliasampaio@hotmail.com

Secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza
Rubenilton Silva 
rubenilton.silva@ilheus.ba.gov.br

Jundiaí (SP)

Prefeito
Luiz Fernando Machado
lfmachado@jundiai.sp.gov.br 

Gestor de Governo e de Finanças
José Parimoschi 
jparimoschi@jundiai.sp.gov.br

Gestor de Cultura
Marcelo Peroni
mperoni@jundiai.sp.gov.br

Gestora de Assistência e Desenvolvimento Social
Maria Brant
mbrant@jundiai.sp.gov.br

Mogi das Cruzes (SP)

Secretário de Planejamento e Urbanismo
Claudio Marcelo de Farias Rodrigues
claudio@pmmc.com.br

Secretária de Educação
Patricia Helen
patriciahelen@se-pmmc.com.br

Niterói (RJ)

Coordenadora Técnica da UGP/BID
na Secretaria Municipal de Obras
Erika Pereira
erika.ugp@gmail.com

Assessora no Escritório de Gestão de Projetos (EGP)
Kallena Lima
kallena@egp.niteroi.rj.gov.br

Paragominas (PA) 

Secretário de Planejamento
Anderson Cerceau
anderson.cerceau@paragominas.pa.gov.br

Coordenador administrativo
na Secretaria de Assistência
Augusto Praxedes
augusto.praxedes@paragominas.pa.gov.br

Pelotas (RS)

Secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana
Carmem Roig
carmemroig8@gmail.com

Coordenadora do Pacto Pelotas Pela Paz
Aline Crochemore
pactopelotaspelapaz@pelotas.rs.gov.br 

Recife (PE)

Secretário de Educação 
Fred Amâncio
apoio.gabinete@educarecife.com.br

Secretária Executiva da Primeira Infância
Luciana Lima
luciana.lima@recife.pe.gov.br

São José dos Campos (SP)

Secretário de Apoio Social ao Cidadão
Antero Alves Baraldo 
sasc@sjc.sp.gov.br

Fundadora da Associação Guadalupe
Mariângela Consoli de Oliveira
consolimaria@gmail.com

São Paulo (SP)

Coordenadora do Núcleo da Política Municipal 
Integrada pela Primeira Infância
Mariana Brito
marianabrito@prefeitura.sp.gov.br
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CECIP Centro de Criação de Imagem Popular

Coordenadora do projeto Urban95
Isabella Gregory
isabella.gregory@cecip.org.br

Supervisora do projeto Urban95
e articuladora com os pontos focais 
Bianca Antunes
bianca.antunes@cecip.org.br

Consultora em serviços para
a primeira infância
Monica Vidiz
monica.vidiz@cecip.org.br

Comunicação
Cecília Garcia
cecilia.garcia@cecip.org.br

Instituto Cidades Sustentáveis (ICS)

Coordenadora
Carolina La Terza
laterza@cidadessustentaveis.org.br 

Assessora de projetos
Taís Herig
tais@cidadessustentaveis.org.br 

Comunicação
Ana Cândida
ana@cidadessustentaveis.org.br 

AVSI Brasil

Gerente especial
Joana Schettino
joana.pereira@avsi.org.br

Secretário Executivo de Projetos Estratégicos
Alexis Vargas
avargas@prefeitura.sp.gov.br

Sobral (CE)

Chefe de gabinete
David Duarte
davidduarte@sobral.ce.gov.br

Secretária dos Direitos Humanos
e da Assistência Social
Andrezza Aguiar Coelho
andrezzacoelho@sobral.ce.gov.br

Secretário de Trânsito e Transportes
Kaio Dutra
kaiodutra@sobral.ce.gov.br

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente
Marilia Ferreira Lima
mariliaflima@sobral.ce.gov.br

Teresina (PI)

Secretária Executiva de Planejamento
Estratégico e Gestão
Kárita Allen
karita_allen@hotmail.com

Coordenadora da Agenda Teresina 2030
Cíntia Bartz
cintiabartz@gmail.com

Uruçuca (BA)

Secretária de Educação
Célia Calmon
celiafarias11@hotmail.com

Diretora de Cultura
Livia Barbosa
dircult.urucuca@gmail.com

Parceiros Urban95



16 16

Allma Hub

Cecília Galoro
cice@allmahub.com 

Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES)

Camila Lopes
camila@aries.org.br

Ateliê Navio

Ursula Troncoso
ursula@atelienavio.com

Descobrir Brincando

Ana Maria Bastos
anamaria@descobrirbrincando.com.br

Estúdio +1

Tiago Brito
contato@estudiomaisum.com 

Ana Maciel
contato@estudiomaisum.com

Global Designing Cities Initiative (GDCI)

Eduarda Aun
eduardaaun@gdci.global

Instituto Alana

Paula Mendonça
paula.mendonca@alana.org.br 

Instituto de Tecnologias Geo-Sociais (ITGS)

Pamela Lin
coordenacao@itgs.org.br 

Laboratório da Cidade

Taynara Gomes
taynara@labdacidade.org

Fundação Bernard van Leer

Representante FBvL Brasil
Claudia Vidigal 
Claudia.Vidigal@bvleerf.nl

Coordenadora de programas
Thaís Sanches
thais.sanches@bvleerf.nl

Administradora do Programa Brasil
Christina Winnischofer
Christina.Winnischofer@bvleerf.nl

Coordenação de comunicação e conhecimento
Melissa van Well-Dijkshoorn
melissa.vanwell@bvleerf.nl
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O QUE É A
INICIATIVA URBAN95
“Se você tivesse 95 cm de altura, a estatura
média de uma criança de três anos,
o que você faria diferente na cidade?”

Essa é a pergunta que fazemos para convidar 
os gestores públicos a olhar para os ambientes 
urbanos. Como as crianças vivenciam sua cida-
de? Quais são seus desejos, seus sonhos, seus 
planos? Quais são suas necessidades básicas 
para usufruir da cidade a favor de seu desen-
volvimento integral?

A iniciativa está presente em 8 países, desen-
volvendo ações e políticas públicas nos muni-

cípios. No Brasil, trabalha junto com as gestões 
municipais de 24 cidades. 

Os municípios Urban95 recebem suporte para 
criar e fortalecer o planejamento de toda a ci-
dade levando em consideração a perspectiva 
de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores. 
O processo demanda que a gestão municipal 
abrace, incorpore e implemente o cuidado com 
a primeira infância em seu projeto de cidade.

Urban95 em Jundiaí.
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CIDADES URBAN95
NO BRASIL

BOA VISTA

BRASILEIA ARACAJU

ILHÉUS

PELOTAS

CRATO
RECIFE

FORTALEZA

CARUARU

CAMPINAS
JUNDIAÍ

SÃO PAULO

NITERÓI

BENEVIDES

PARAGOMINAS

TERESINA

SOBRAL

URUÇUCA

ALCINÓPOLIS

ALFENAS

CASCAVEL

CANOAS

MOGI DAS CRUZES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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POR QUE INVESTIR
NA PRIMEIRA INFÂNCIA?
O retorno econômico do comprometimen-
to das gestões municipais com os primeiros 
anos de vida já foi comprovado: de acordo 
com James Heckman, Prêmio Nobel de Eco-
nomia, cada dólar gasto nos primeiros anos 
de vida de uma criança tem retorno anual de 
mais 14 centavos ao longo de toda sua vida.

Ou seja, investir no começo da vida traz o re-
torno mais alto, mais duradouro e mais efi-
ciente do que em qualquer outro momento. 
Também é uma forma de reduzir desigualda-
des, já que o investimento em crianças em si-
tuação de vulnerabilidade é um dos caminhos 
para romper o ciclo da pobreza.

O município que cuida da primeira infância 
também está cumprindo leis fundamentais do 
nosso país: a Constituição Federal determina 
que a criança e o adolescente são responsabi-
lidade não só da família, mas também da so-
ciedade e do Estado, com absoluta prioridade. 
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
estabelece formas de proteção e assistência a 
esse público. Só para citar duas das mais im-
portantes diretrizes legais brasileiras.

É por isso que garantimos: investir na primei-
ra infância é uma das melhores decisões que 
uma cidade pode tomar se busca uma socie-
dade mais justa e uma cidade sustentável.
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A forma como uma cidade 
trata a primeira infância
é um termômetro
para descobrir a saúde
e a vitalidade dessa cidade. 
A vulnerabilidade dos primeiros anos de vida,
a dependência dos cuidadores e a forte vontade
de explorar e de brincar significam que, se um espaço 
é seguro, confortável e interessante para a primeira 
infância, este é um espaço bom para todos nós.
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POR QUE INVESTIR
NA PRIMEIRA INFÂNCIA?

Coletar dados sobre crianças 
pequenas e seus cuidadores em 
cada bairro e usá-los para melhorar 
a alocação de recursos e facilitar 
a coordenação entre os diferentes 
setores do município.

Permitir que cuidadores e crianças 
possam ir a serviços de saúde, creches 
e espaços verdes caminhando ou de 
bicicleta – avaliar essa proximidade 
ao planejar novas unidades. Incentivar 
transportes não poluentes.

Aprimorar os espaços públicos 
existentes para que as crianças 
pequenas brinquem sem perigo
e explorem a natureza, e para que 
seus cuidadores se encontrem
e descansem.

Propor e aprimorar programas e 
políticas que apoiem os cuidadores 
no desenvolvimento da primeira 
infância. Garantir o uso dos serviços.

Tomada de decisões
com base em dados

Mobilidade para famílias

Espaços públicos
e natureza

Utilização de serviços

Nossas ações estão focadas em quatro eixos principais, apoiados
em criação de políticas públicas, ações no território e mudança
de comportamento dentro da gestão e na população em geral:
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BIBLIOTECA
Guias e publicações para inspirar e aplicar. Acesse a lista completa de publicações e guias em: 
urban95.org.br/biblioteca

Guia Urban95 – Ideias para ação:
bit.ly/GuiaUrban95

Ideias para parquinhos para crianças de 0 a 3:
bit.ly/ideias-para-parquinhos 

Caixa de ferramentas Pé de Infância:
pedeinfancia123.com.br

Guia para pontos de ônibus:
bit.ly/guia-pontos-de-onibus 

Bairros Amigáveis à Primeira Infância:
site.arbo.org.br

O Jogo como Ferramenta: Boas Práticas 
Urbanísticas para a Primeira Infância Brasileira:
bit.ly/jogocomoferramenta

urban95.org.br              @urban95br

http://urban95.org.br/biblioteca
https://bit.ly/jogocomoferrament



