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Destaques 2018

Instituto Criança é Vida
em Trancoso/BA

Em 2017, firmamos uma nova parceria com o Instituto Dominique Geiger com o 

objetivo de multiplicar para cerca de 1.000 crianças de duas escolas municipais 

do centro de Trancoso o projeto Crescer com Valores. Demos formação à toda a 

equipe de professores para que eles multiplicassem para todas as crianças das 

duas escolas. 

No primeiro semestre de 2018, então, foram aplicados os 4 módulos do projeto 

Crescer com Valores para 1.070 crianças e foram formados 31 professores, que 

multiplicaram o projeto para as crianças das escolas.

O sucesso foi tanto, que, para o segundo semestre de 2018, renovamos a 

parceria, desta vez com o projeto Viver Bem. Receberam o projeto 965 crianças 

com a aplicação direta, e formados 29 professores para repassar os conteúdos 

do projeto aos alunos das duas escolas.



Destaques 2018

Instituto Criança é Vida
em Trancoso/BA

O vídeo que mostra o impacto destes projetos você confere aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=YdaNEP6feJc


Destaques 2018

Instituto Criança é Vida
em Pernambuco

Dando continuidade à parceria firmada em 2017 com os municípios de Glória 

do Goitá e Feira Nova, em Pernambuco, e ampliando o alcance até o município 

de Limoeiro, no ano de 2018 levamos o projeto Educação Sexual - Tempo de 

descobrir para 3.022 crianças de 7 a 9 anos e formamos 91 professores de 

escolas municipais.

O impacto deste projeto foi tanto que, no mês de setembro, fomos informados 

de uma quebra de paradigma - professores da escola Presidente Castelo 

Branco, em Glória do Goitá ficaram chocados com a quantidade de casos de 

abuso sexual que descobriram e, junto com outras escolas, igrejas, unidades 

de saúde, Conselho Tutelar e Secretaria de Educação, fizeram - no mês de 

novembro - uma passeata na cidade para sensibilizar a comunidade.

O grande objetivo da passeata foi esclarecer que:

ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES É CRIME!



Destaques 2018

Instituto Criança é Vida
em Pernambuco

Trabalharam nossas mensagens e fizeram uma de 

nossas atividades em várias praças públicas, visando a 

conscientização de todos.

Havia meninas no grupo que acreditavam que o “abuso”

era normal, assim mesmo, da vida.

Situação hoje (junho de 2019): As crianças relatam qualquer 

coisa diferente para os professores - gerou vínculo e 

confiança. O Conselho Tutelar foi sensibilizado e junto com um 

novo delegado, estão promovendo reuniões de esclarecimento 

para os pais. O principal abusador vem sendo monitorado.



Outros destaques

2018

Saúde Financeira para 10 

a 12 anos foi revisado e 

reescrito em 2018, passando 

a ter 4 módulos, com a 

realização do piloto em 

instituição da Cidade Ademar, 

no último trimestre do ano.

Revisão do projeto 

Viver Bem com foco 

na “importância de se 

estabelecer limites” na 

educação para o bom 

desenvolvimento das 

crianças.

Reuniões de grupo 
multidisciplinar para 
elaboração de novos 
ciclos do projeto Viver 
Bem para 10 a 12 e 
13 a 15 anos - para 
estes novos ciclos.



Outros destaques

2018

Revisão do espaço físico do Instituto e aluguel de 

meio andar para abrigar todo o material de projetos, 

bem como espaço de montagem e preparação de 

material para formações. 

Certificação, pelo Instituto 

Doar, com o Conceito A - 

Selo Doar de Padrão de 

Gestão e Transparência.



Balanço Geral

Com os
projetos em curso durante todo o ano de 

2018, ultrapassamos o número recorde 

do ano passado (52.434) e alcançamos

atendimentos diretos, o que 

corresponde a um crescimento de

em relação ao nao anterior.

11

61,657

17,6%

Entre crianças e adolescentes 

o aumento foi de quase

beneficiados. Já o número de 

famílias subiu cerca de

totalizando

com
envolvidas.

22%

5% 13.844

47.813



Primeiro projeto do Instituto, há quase 23 anos o Criança é Vida Adultos 

busca educar funcionários de instituições e famílias de crianças de 

comunidades em situação de vulnerabilidade social. Em 2018, o projeto 

atuou em 108 instituições, beneficiando 5.369 famílias. 

“O Instituto Criança é Vida tem contribuído de forma brilhante para 

o aprimoramento e conhecimento de coisas simples que muitos não 

conheciam, e com este projeto, nós professores temos mais segurança 

em falar com os pais, sobre a saúde dos pequenos”.

Regiane Teixeira - educadora no CEI Noite Encantada III - Vila Inah, São Paulo - SP

Balanço por projeto

Adultos



Com a tarefa de sensibilizar e 

informar pais e educadores sobre 

o tema delicado da violência contra 

a criança, o Criança é Vida Afeto e 

Proteção chegou, em 2018, a 68 

instituições, levando sua proposta 

de evitar a violência na educação 

de crianças a 2.715 famílias.

Em 2018, tivemos a oportunidade de oferecer o 

projeto para uma turma de aplicação direta para pais 

de alunos na Congregação de Santa Cruz, na região 

do Jaguaré, SP. A experiência foi tão rica que fizemos 

um vídeo para registrar!

“Relato de um pai: ‘Hoje não agrido mais os meus filhos.
Obrigado por vocês fazerem esta diferença em minha vida’”.

Rosemeire Aparecida Granato Ramos de Marte - educadora na SASF Elisa Maria - Freguesia do Ó, São Paulo - SP

Balanço por projeto

Afeto e Proteção

https://www.youtube.com/watch?v=Ko2vxwZqa_E


Balanço por projeto

Bebês

Os cuidados com o bebê durante os primeiros 36 meses 

de vida são decisivos no seu desenvolvimento 

físico, emocional e social. Levar a pais e educadores 

conhecimentos específicos sobre essa fase está entre os 

objetivos do Criança é Vida Bebês que, em 2018, atendeu a

famílias, por meio de 

crianças. 

instituições, beneficiando

4.264 

4.040

73

“Este projeto me fez lembrar da minha infância que 

foi muito difícil, deixando em minha memória marcas 

negativas, E durante todo o curso fui refletindo que 

devo ser diferente com minhas crianças, pois devo 

deixar nelas marcas de amor e não de dor”.

Fernanda Maria dos Santos Silva - educadora no CEI Força e AÇÃO

DRE Capela do Socorro - SP



Balanço por projeto

Crescer com Valores - Conhecer e construir

Por acreditarmos ser muito importante sensibilizar 

as crianças, suas famílias e seus educadores para 

questões que contribuem para a formação de crianças 

mais conscientes de seus valores, mais apropriadas de 

seus desejos e que poderão fazer escolhas e contribuir 

para um mundo melhor - mais justo, mais humano, 

mais solidário e saudável, que, em 2018, o Criança é 

Vida Crescer com Valores beneficiou 

crianças de 7 a 9 anos, por meio de

famílias.

instituições, alcançando

6.609

279

111

“Tenho percebido melhorias significativas no dia a dia em 

relação ao tratamento dos alunos uns com os outros. 

Sempre que ocorre algum mal entendido entre eles, 

percebo que utilizam os valores aprendidos no curso para 

reverterem a situação e resolverem os problemas”.

Priscila - educadora na EMEF José Vital - Barueri - SP



Balanço por projeto

Crescer com Valores -
Nosso papel para uma sociedade melhor

Continuando o trabalho do ciclo “Conhecer e 

construir”, o ciclo para crianças de 10 a 12 anos 

trabalha autoestima, respeito, honestidade, frustração, 

consumismo e culto exagerado a padrões de beleza, 

entre outros temas. Em 2018, o Criança é Vida Crescer 

com Valores beneficiou

famílias, com o objetivo de formar cidadãos mais 

conscientes de seus valores, responsáveis e 

participativos na criação de um mundo melhor.

crianças de 10 a 12 anos, por meio de

instituições, alcançando

7.570

222

130

“Me chamo Mônica, tenho 12 anos, estou no 7º ano. 

Gosto muito das aulas que a professora Marta dá, amei o 

projeto, me ensina muitas coisas importantes na vida que 

seria ter ética, respeitar as pessoas, pedir perdão entre 

outras. Espero que esse projeto esteja ativo por muito 

tempo, pois faz muita diferença na nossa vida”.

Mônica – aluna na EMEF Prof. Renato Rosa – Barueri - SP



Balanço por projeto

Crianças

Com o objetivo de transformar crianças em pequenos 

agentes de mudança de sua própria realidade o Criança 

é Vida Crianças atua junto a meninos e meninas entre 3 e 

4 anos de idade. É brincando que as crianças aprendem 

a importância dos cuidados básicos com a saúde e a 

higiene pessoal. Em 2018, o projeto foi aplicado em

instituições, beneficiando 

famílias. 

crianças e gerando impacto na vida de 

153

267

9.754

“Os temas proporcionaram um vínculo maior com os pais, 

eles chegaram na unidade comentando as atividades. 

Famílias que vivem em condições subumanas, vivem em 

acampamentos e que chegaram até nós com mudanças 

que realizavam dentro das condições em que vivem. O que 

fica aqui é meu agradecimento”.

Lucélia Alves de Brito Nascimento – educadora no CEI Paola – DRE Capela do Socorro - SP



Balanço por projeto

Educação Sexual - Tempo de descobrir

Conhecer, gostar, respeitar e cuidar bem do próprio 

corpo, desvendar processos como o nascimento 

de um bebê ou saber pedir ajuda quando o 

comportamento de outra pessoa as incomoda. 

O Criança é Vida Educação Sexual - Tempo de 

descobrir é o espaço para que as crianças adquiram 

conhecimentos sobre tudo isso e muito mais. 

Foi assim com as 

crianças de 7 a 9 anos que, em 2018, foram 

beneficiadas pelo projeto por meio da parceria com 

101 instituições, gerando impacto em 171 famílias.

6.363

“O tema foi abordado de maneira adequada e ilustrativa, 

trazendo conhecimento sobre sexualidade de maneira 

lúdica e objetiva sem constrangimentos, embora o tema 

por si só cause acanhamento tanto para as crianças 

quanto para o orientador num primeiro momento, mas que 

é superado no decorrer do trabalho desenvolvido”.

Rute Nascimento - educadora na Fundação Lar de São Bento - CCA Cidade Nova - 

SAS Vila Maria / Vila Guilherme - SP



Balanço por projeto

Educação Sexual - 
Tempo de mudanças e de responsabilidades

Namoro, comportamento sexual, concepção, gravidez, 

relações de gênero, e autoestima. Temas presentes no dia 

a dia das crianças e que são tratados de maneira clara 

nas formações oferecidas pelo Criança é Vida Educação 

Sexual para crianças de 10 a 12 anos. Aplicado em 

instituições, o projeto beneficiou 

crianças e 

famílias, em 2018. 

59

3.026 

113

“Eu estava receosa. Eu achei que ia ser difícil, mas pelo 

contrário, em relação à menstruação foi tranquilo. Um menino 

disse que a mãe já tinha falado disso para ele com muita 

naturalidade. Tive muitos problemas com a questão do 

gênero, foram umas três rodas de conversa, eles são muito 

preconceituosos com os maiores. Fiquei bem preocupada e 

pude conversar e dizer que precisamos respeitar a diversidade”.

Karine – educadora – SAS Jaçanã - SP



Balanço por projeto

Educação Sexual - Questões de adolescência

Chega a adolescência e, junto com as mudanças no corpo, 

surgem também muitas perguntas, curiosidades, medos e 

incertezas. Orientar os adolescentes nessa fase de tantas 

descobertas é a importante tarefa do projeto Educação 

Sexual - Questões de adolescência. Ao longo de 2018, 

adolescentes foram beneficiados 

pelo projeto aplicado em

famílias.

instituições e que gerou impacto na vida de

1.377

54

28

“Eu achei incrível. Super enriquecedor para a formação 

integral deles como indivíduos. A gente sabe que é 

importante para eles, mas quando aplicamos, vemos ainda 

mais. Eles acham que sabem tudo, mas recebem muitas 

informações equivocadas. Até demoramos para aplicar, 

porque suscitaram muitas dúvidas”.

Caroline e Keyla – educadoras na UME – Martins Fontes – Rede Sementeira – Santos - SP



Balanço por projeto

Saúde Financeira - 
Aprendendo a cuidar e a usufruir do meu dinheiro

Com o objetivo de orientar crianças de 7 a 9 

anos a se relacionarem com o dinheiro de forma 

saudável, o Projeto Saúde Financeira beneficiou 

Em 2018, também fizemos um vídeo sobre este projeto. 

Você pode acessá-lo aqui: 

crianças de 

O projeto trabalha conceitos iniciais e noções 

básicas de como conviver com o dinheiro de forma a 

praticarem o consumo consciente e sustentável e o 

melhor uso dos recursos financeiros disponíveis. 

famílias atendidas.

instituições, alcançando

4.839

148

91
“A voluntária Denise, que se encontra em 

um momento financeiro em crise, ao ouvir os 

temas abordados iniciou uma nova postura 

e hábito diante de suas finanças. Também 

temos duas crianças que realizaram seus 

sonhos de comprar um diário e um livro – 

em uma feira de livros usados, por apenas 

10 reais. Usaram dinheiro que pouparam”.

Andréa Marinho dos Reis Silva – educadora na Associação Beneficente Novo Horizonte – Mogi das Cruzes - SP

https://www.youtube.com/watch?v=6FHLgpMdwXc


Balanço por projeto

Viver Bem

Educação para saúde, responsabilidade ambiental, valores, 

comportamento social (bons modos) e prevenção às drogas. 

Atitudes que, se presentes no nosso dia a dia, contribuem 

para uma vida melhor. Por isso, o projeto Criança é Vida 

Viver Bem leva conceitos como estes a crianças de 7 a 9 

anos e suas famílias. Foi assim com as 

famílias que, em 2018, 

foram beneficiadas pelo 

projeto aplicado em

instituições parceiras.  

crianças e 

8.145

120

242

“O Instituto Criança é Vida mudou a minha 

vida! Depois desse projeto que eu participei eu 

comecei a prestar atenção na minha saúde, a 

fazer exercício, a me alimentar melhor... Foi muito 

incrível realizar as atividades com as crianças, 

mas essas mudanças vão começar comigo!”.

Magda - educadora no CCA São Bento - SAS Campo Limpo- SP



Números dos Projetos

Projetos Instituições Crianças Famílias

---

4.040

6.363

3.026

1.377

9.754

8.145

---

6.609

7.570

4.839

108

73

101

59

28

153

120

68

111

130

91

Adultos

Bebês

Educação Sexual - 7 a 9 anos

Educação Sexual - 10 a 12 anos

Educação Sexual - 13 a 15 anos

Crianças

Viver Bem

Afeto e Proteção

Crescer com Valores - 7 a 9 anos

Crescer com Valores - 10 a 12 anos

Saúde Financeira - 7 a 9 anos

5.369

4.264

171

113

54

267

242

2.715

279

222

148

10.766

14.179



Locais de Atuação

São Paulo

Campo Limpo, Capão Redondo, Capela do 

Socorro, Casa Verde, Chácara Santana, Cidade 
Ademar, Freguesia do Ó, Itaim Paulista, Itaquera, 
Jaçanã, Jardim Ângela, Jardim Copacabana, 
Jardim das Flores, Jardim São Luiz, Lapa, M’Boi 
Mirim, Parelheiros, Parque Santo Antônio, Penha, 
Perus, Pinheiros, Piraporinha, Pirituba, São 
Miguel Paulista, Santo Amaro, Sé, Tremembé, Vila 
Maria, Vila Guilherme, Embu das Artes, Santos, 
São Bernardo do Campo, Guarulhos, Embu 
Guaçu, Mogi das Cruzes, Barueri, Campinas, 
Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Rio de Janeiro

Mesquita, Rio de Janeiro, Itaguaí, Nilópolis e Japeri.

Bahia

Trancoso.

Pernambuco

Glória do Goitá, Feira Nova e Limoeiro (novo).



Voluntariado

Promover voluntariado, apoiar e incentivar atividades 

voluntárias. Atitudes que não só fazem parte da nossa 

convicção como da nossa origem.

Foi a partir da iniciativa do Presidente da Indústria 

Química e Farmacêutica Schering-Plough, Sr. Gian 

Enrico Mantegazza, de estimular o voluntariado entre 

os funcionários que nasceu, em 1996, o projeto 

Criança é Vida.

De lá para cá muita coisa mudou, o projeto ganhou 

status de Instituto e se multiplicou. Mas o voluntariado 

continua sempre presente em nossas ações.

É o caso da doação de 

cobertores que, em parceria 

com a MSD, beneficiou

crianças de

instituições, em São Paulo, 

no ano passado.

246
3



Também com o apoio do Instituto 

Criança é Vida foram organizados 

três Mutirões do Voluntariado 

MSD em 2018. No dia 30 de 

junho, a Instituição São João 

Vianney, em Campinas, recebeu 

dos funcionários da fábrica da 

MSD que ficaram responsáveis 

pelas melhorias na estrutura da 

sede, como a pintura nova. Eles 

ainda participaram de uma festa 

junina organizando as comidinhas 

e brincadeiras para a criançada.

Voluntariado

Destaques 2018
MSD - Mutirão Campinas



Nos dias 27 de julho e 

30 de novembro foi a vez 

dos voluntários da MSD 

aqui na capital colocarem 

a mão na massa. Foram 

realizadas uma festa “julina”, 

no Centro da Criança e do 

Adolescente (CCA) Ana Maria, 

e uma confraternização com 

as crianças do CCA Casa da 

Criança e do Adolescente, 

respectivamente.

Voluntariado

Destaques 2018
MSD - Mutirão São Paulo



Perspectivas 2019

Criança é Vida Viver Bem - 10 a 12 e 13 a 15 anos

continuar desenvolvimento + Aliança Estratégica;

Criança é Vida Saúde Financeira - 10 a 12 anos

última fase do piloto e multiplicação em larga escala;

Criança é Vida Crescer com Valores - 13 a 15 anos

aplicação do piloto;

IDG

continuidade da parceria, com educação sexual para 

cerca de 1.100 crianças em Trancoso, na Bahia.



Registro de uma grande perda

Em novembro de 2018 perdemos nossa grande colaborado Janet Lynne Moyer Ortega. 

Janet Ortega foi, por décadas, uma voluntaria muito engajada e entusiasmada com nossa 

proposta de trabalho.

Ao longo de sua trajetória, Janet participou de dezenas de iniciativas fazendo importantes 

pontes, sendo fonte de informações. Janet que era economista por formação, tinha um MBA 

pela Universidade de Chicago e por anos foi a presidente do grupo de ex alunos brasileiros 

graduados pela School of Business da Universidade de Chicago. Tinha uma enorme rede de 

relacionamentos e todas as nossa inquietações e dúvidas eram sanadas de imediato.

Tinha enorme satisfação em participar dos projetos pilotos, de viajar conosco e se embrenhar 

em pequenas cidades para conhecer crianças e famílias.

Nos últimos anos, Janet participou ativamente do pensar e formatar o que será o nosso 

Fundo Patrimonial. Uma contribuição que ajuda a garantir as próximas décadas do Instituto 

Criança é Vida, e que sobreviverá a todos nós.

Na Assembleia Geral de maio de 2019, entregamos à sua família um prato de estanho 

com um depoimento da Janet de 2016. Outro prato, igual, ficará para sempre, na sede do 

Instituto, junto aos troféus que já recebemos.

“O Instituto Criança é Vida une 

pessoas e compartilha conhecimentos.

Multiplica saúde, confiança 

e alegria para crianças e famílias.

O Instituto oferece, com carinho 

e entusiasmo, informações na 

dose certa.

A proposta me conquistou 

desde o início.

Agora, sua história impressiona.

Fazer parte é uma satisfação.

Contribuir para etapas futuras 

é um privilégio.”

 

E nós agregamos: 

Janet, o privilégio foi nosso!




