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Novidades
6 de outubro de 2016

Publicação mapeia projetos com participação infantil no
Brasil

O projeto Criança Pequena em Foco do CECIP – Centro de Criação de

Imagem Popular, acaba de lançar uma publicação online e gratuita “Projetos com participação infantil no
Brasil”. A publicação apresenta e traz informações sobre mais de quarenta projetos que usam metodologias
de participação infantil e são realizados por diversas organizações em diferentes estados brasileiros. Clique
aqui para fazer download. (http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/10/mapeamento2.pdf)

O mapeamento tem como objetivo trazer um panorama dos projetos com participação infantil, dar
visibilidade às experiências nacionais, suscitar debates metodológicos e colaborar com pessoas e
instituições interessadas em promover a escuta e participação das crianças.

Na publicação, os projetos foram organizados conforme o tipo da instituição que os realiza: organizações
não governamentais, institutos, fundações, iniciativa privada, escolas públicas e privadas, universidades e
pela administração pública. E em cada descrição, há informações sobre o contexto em que o projeto está
inserido, os desafios que motivaram o desenvolvimento do projeto, e as ideias para superar os obstáculos.
Há também informações sobre a metodologia de participação infantil utilizada por cada uma das iniciativas
mapeadas, exemplos das ações desenvolvidas, a faixa etária das crianças envolvidas, e informações para
contato com as organizações.

Os textos foram produzidos com base nas informações enviadas para o I Prêmio Nacional de Projetos com
Participação Infantil, que aconteceu em 2014, e premiou

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2016/10/mapeamento2.pdf
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Veja as organizações e os projetos mapeados:

Associação Brasileira Terra dos Homens – Espaço da Imaginação; 
Associação Casa da Árvore – E se eu fosse o autor?; 
Associação Colatinense – Colatina com um novo olhar, um projeto de visão; 
Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho – Comissão de salas; 
Avante – Infâncias em Rede; 
Ballet de Santa Teresa – Espetáculo; 
Centro Comunitário Lídia dos Santos – Centro Cultural da Criança; 
Centro de Orientação em Educação e Saúde – Escola de Ser; 
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento – Ser Criança; 
Ecoar Educando com Arte – Próprio para menores; 
Espaço Imaginário – Memórias do Futuro: olhares da infância brasileira; 
Fernanda de Azevedo Milanez – Cante e Conte outra vez; 
Frente de Assistência à Criança Carente – Aprender a ler é um prazer; 
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri – 
Escola de Comunicação da Meninada do Sertão; 
Fundação Xuxa Meneghel – +Criança na Rio+20; 
Instituto da Infância – Programa de Parques Infantis; 
Instituto Noos – 123Alô!; 
Instituto Promundo – Outras histórias;

Instituto Reação – Meu direito, nossos deveres; 
Multiverse Serviços Ltda – Imaginário Coletivo; 
Oficina Céu Azul – Quarta Super; 
Recontando Informação com Entretenimento Ltda – 
Jornalismo na medida das crianças; 
Rede CCAP – Oficina Portinari: a arte de ver e recontar Manguinhos; 
Solidariedade França-Brasil – O olhar da criança sobre o mundo; 
United Way Brasil – Escuta das crianças; 
VIA Criações artísticas Ltda – De criança para criança;

Centro de Educação Infantil Girassol – Antuak: para que a terra possa continuar sua dança; 
Associação Brasileira de Educação e Cultura – Vozes; 
Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello – Eu e meus avós, aprendendo com a terceira idade; 
Centro de Educação Infantil Onadyr Marcondes – Trilhando uma educação pública de qualidade; 
Centro Municipal de Educação Infantil Uberaba – Conselhinho em ação; 
Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Esmeralda – Conselho Mirim: é de pequeno que se começa; 
Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Arraes – Agora é a nossa vez; 
Despertar Educação Infantil Ltda – Obax e suas múltiplas linguagens; 
Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Azul – 
Revitalização do pátio: pluralidade e singularidades; 
Sociedade Movimento dos Focolari Nordeste – Clube do doar; 
Prefeitura de Santo André/SP – Formação de agentes ambientais mirins; 
Secretaria de Estado da Criança/DF – Escuta de crianças para elaboração do plano distrital pela primeira
infância; 
Fundação Faculdade de Medicina/SP – Livro “O meu, o seu e os nossos heróis”; 
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Universidade Estadual de Maringá / PR – Projeto do Programa Multidisciplinar de 
Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente; 
Universidade Federal Fluminense/ RJ – Exercícios do olhar.
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2015 Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância - Triênio 2015/2017: CECIP – Centro de Criação de Imagem
Popular (http://www.cecip.org.br)
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