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O ano de 2017 ficará marcado como aquele em que, pela primeira 
vez, nossos projetos alcançaram mais de 50 mil pessoas. No 
total, 52.434 foram beneficiadas. Destas, 39.253 eram crianças ou 
adolescentes e 13.181 adultos. 

Ao longo do ano, 963 frentes de trabalho estiveram distribuídas em 
762 instituições de18 municípios dos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco.

Também firmamos novas parcerias com as Secretarias de Educação 
de Glória do Goitá e Feira Nova, em Pernambuco, Embu Guaçu, 
São Bernardo do Campo, Barueri e Itapecerica da Serra, em São 
Paulo, e Nilópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

“Ultrapassar a barreira das 50 mil pessoas beneficiadas pelos 
projetos do Criança é Vida é realmente um grande marco. Olhar 
para os nossos números e para a nossa trajetória de mais de duas 
décadas nos enche de orgulho. Mas, o grande desafio permanece: 
continuar a crescer mantendo toda a qualidade e seriedade para 
multiplicar conhecimentos que permitam às crianças crescerem 
melhor e com mais qualidade de vida”

Regina Stella Schwandner
Diretora Superintendente e Associada Fundadora

Destaque em 2017: crescimento
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Para crescer é preciso estar sempre 
atento ao contexto que nos cerca 
e, principalmente, às necessidades 
e desafios que se apresentam. No 
ano em que o Instituto Criança é 
Vida atingiu a sua maioridade, 21 
anos, expandimos a nossa atuação, 
passando a englobar uma área tão 
específica da saúde quanto carente 
de uma intervenção urgente e 
duradoura: a saúde financeira.

Concebido em 2016 como projeto 
piloto, o Projeto Saúde Financeira 
teve o ciclo para a faixa etária de 7 a 
9 anos multiplicado em larga escala 
este ano por meio da formação de 
educadores de 19 instituições. Foram 
1.063 crianças e 20 famílias atendidas 
na região da Cidade Ademar, na Zona 
Sul da capital paulista.

Como resultado direto da 
multiplicação o projeto também 
cresceu, passando de dois para 
quatro módulos. Mais do que bons 
números, o projeto já apresenta 
evidências da mudança de 
comportamento entre o público 
atendido.

Destaque em 2017: Saúde Financeira

Educadores mudaram sua forma 
de lidar com dinheiro, cancelaram 
cartões de crédito, iniciaram 
poupanças e investimentos. Crianças 
estão ajudando a família a pensar 
o que fazer com o dinheiro, dando 
inclusive “conselhos” para os 
parentes mais endividados.

Atitudes que só reforçam a nossa 
premissa de que, ao adquirir novos 
conhecimentos sobre educação 
financeira, as crianças passam a 
influenciar as decisões de suas 
famílias e se tornam agentes de 
mudança da realidade em que vivem.

“Tive uma surpresa ao aplicar o projeto. 
No início, achei que a faixa etária, 
de 7 a 9 anos, não iria corresponder 
ao assunto. Porém, o retorno foi 
bem positivo. Também realizamos 
a atividade pós-encontro, quando 
confeccionamos o cofre dos sonhos 
a partir de material reciclável, que 
crianças disseram que reproduziriam 
com seus irmãos. O projeto é excelente 
e deveria contemplar também jovens e 
adultos”

Dayana
Educadora na CCInter Santa Terezinha – CRAS Cidade 

Ademar, São Paulo - SP
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Crescer com Valores (7 a 9 anos) foi o projeto que chegou ao 
maior número de instituições em 2017. Entre as 175 atendidas, 
35 eram escolas de dois municípios pernambucanos que 
receberam a multiplicação pela primeira vez: Glória de Goitá e 
Feira Nova. Cerca de 70 educadores receberam a formação e 
mais de 1.600 crianças foram beneficiadas só em Pernambuco. 
O resultado do projeto no Estado virou um vídeo que você 
confere aqui.

“A forma como a metodologia é aplicada chamou muito a atenção 
por ser prática o tempo todo. Além disso, a formação despertou em 
todos os profissionais envolvidos um outro olhar para a criança, que 
passou a ser vista como um todo, levando em conta a sua condição 
social, os seus desejos e o contexto no qual está inserida. Assim é 
possível acompanhar melhor tanto o seu processo de aprendizado 
quanto os resultados”

Rafael Lenilson dos Santos
Diretor de Gestão Escolar e Gestor de Redes da Secretaria de Educação de Glória do Goitá – PE

Destaque em 2017: Crescer com Valores em Pernambuco

Em todo o país, 9.439 crianças e 372 famílias foram impactadas 
pelo projeto.

Já o módulo para a faixa etária de 10 a 12 anos envolveu 165 
instituições, 7.994 crianças e 305 famílias.

“O projeto contribuiu significativamente em meu trabalho, 
abordando ‘questões antigas’ de forma repaginada, criativa e 
ampliada. Desta forma enriqueceu meu repertório de possibilidades 
no trabalho cotidiano da instituição”.

 
Flávio Shizido

Educador no CEC Maria Cursi (São Paulo – SP)

https://youtu.be/uPUaiV9PI-g
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Em março de 2017 premiamos os ganhadores da Campanha de 
Reconhecimento “Educando para a saúde: eu faço a diferença”. 
Lançada em 2016, a iniciativa comemorou os 20 anos do 
Instituto Criança é Vida.

Os educadores Robert Eduardo Andrade (1º lugar), Marta Regina 
de Souza (2º lugar) e Marina Claudino dos Santos (3º lugar) 
foram os vencedores. O trabalho deles foi o tema da seção Em 
Destaque do nosso site, em abril.

 

Destaque em 2017: Premiação

“Quando uma atividade mexe com os sentimentos, ela sempre 
pode nos trazer surpresas. Saber trabalhar com isso é muito legal. É 
importante estar preparado para tudo que pode vir. E os cursos do 
Instituto Criança é Vida nos trazem isso”

Robert Eduardo Andrade
Professor premiado, São Paulo - SP

http://criancaevida.org.br/2017/04/28/entusiasmo-para-ensinar-e-aprender-e-reconhecido/
http://criancaevida.org.br/2017/04/28/entusiasmo-para-ensinar-e-aprender-e-reconhecido/
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Sempre atentos à qualidade e ao impacto do nosso trabalho 
junto ao público, atuamos constantemente na atualização e 
revisão de nossos materiais. Foi assim com os projetos Afeto e 
Proteção, Bebês e Viver Bem cuja revisão geral foi concluída em 
2017.

No mesmo ano, também redigimos a minuta da expansão 
do projeto Saúde Financeira para quatro módulos, que já foi 
aprovada por um grupo multidisciplinar agora no início de 2018, 
para início da multiplicação em larga escala.

Balanço Geral

Com os 11 projetos em curso durante todo o ano de 2017, 
chegamos ao número recorde de 52.434 atendimentos diretos, o 
que corresponde a um crescimento de mais de 11% em relação 
ao ano anterior.

Entre crianças e adolescentes o aumento foi de mais de 13%, 
totalizando 39.253 beneficiados. Já o número de famílias subiu 
cerca de 6% com 13.181 envolvidas.
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Balanço por projeto

ADuLtoS

Pioneiro entre os nossos projetos, há 
quase 22 anos o Criança é Vida Adultos 
busca educar funcionários de instituições 
e famílias de crianças de comunidades 
em situação de vulnerabilidade social.  
Em 2017, o projeto atuou em 94 
instituições, beneficiando 5.086 famílias.

“Segundo a participante Renata Aparecida, 
foi interessante a maneira que o Instituto 
abordou temas como a higiene do corpo 
e do ambiente, pois teve a participação 
significativa das famílias, principalmente 
na dinâmica que trata da preservação 
do meio ambiente e da importância 
de não poluir os rios, e eles acabaram 
trazendo a responsabilidade não só para 
o governo, mas para si também, tendo a 
conscientização sobre o assunto abordado”.

Andreia
Educadora na SASF- Centro Maria Paola – DRE Pirituba, 

São Paulo - SP
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Balanço por projeto

AFEto E PRotEção

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 2017, 
a 39 instituições, levando sua proposta 
de evitar a violência na educação de 
crianças a 2 mil famílias.

“Antes de fazer esse projeto, eu agredia muito meus filhos com as 
palavras, desmotivando e colocando eles para baixo. Quando eu 
comecei o projeto, vi o quanto isso era ruim para eles e comecei 
a mudar, a ajudar e acreditar nos meus filhos, e eles até me 
perguntaram o que aconteceu comigo pelo fato de eu estar os 
apoiando tanto agora”

Simone Chaga dos Santos
Educadora na Comunidade Kolping de Embu - Secretaria de Educação de Embu das Artes - SP
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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 2017, atendeu a 4.521 famílias, por meio de 94 instituições, 
beneficiando 5.640 crianças.

“Os pais sempre agradecem esse momento, pois não veem como 
curso, formação ou reunião e sim como encontros e momentos de 
partilha. São ocasiões onde eles se sentem à vontade para se abrir, 
para falar de algo frustrante para eles ou evidenciar momentos de 
alegria e descoberta para os filhos”

Stephanie Sandra Custódio
Educadora na EMM Nadir Adolfina Pereira - Prefeitura Municipal de Barueri – Secretaria de 

Educação - SP
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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 2017, o projeto foi aplicado em 119 
instituições, beneficiando 7.801 crianças 
e gerando impacto na vida de 225 
famílias.

“O que mais me marcou no projeto foi a 
priorização do lúdico pois, mesmo sabendo 
que no Ensino Infantil isso é primordial, 
com a correria do dia a dia, deixamos tudo 
muito mecanizado. O projeto me mostrou 
que o caminho para o real aprendizado é, 
sim, a brincadeira e a leveza na aplicação 
dos conteúdos. Obrigada!”.

Mayara
Educadora na Creche Cantinho Alegre (Santos - SP)
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Balanço por projeto

EDuCAção SExuAL: tEMPo DE DESCoBRiR - 7 A 9 
ANoS

Conhecer, gostar 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 1.078 crianças que, em 2017, foram 
beneficiadas pelo projeto por meio da parceria com 20 
instituições, gerando impacto em 41 famílias.

“Quando passamos um vídeo as crianças perguntaram sobre 
menstruação. Ficou claro que elas têm curiosidade, querem saber 
como funciona o corpo delas e do amigo. Fiquei surpresa como eles 
prestaram atenção e com a reação tão natural que tiveram”

Alessandra taís
Educadora na União Cidade Líder Pró Melhoramento do Bairro - CCA União Cidade Líder – 

Itaquera, São Paulo - SP
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Balanço por projeto

EDuCAção SExuAL: SExo, AMoR E 
RESPoNSABiLiDADE - 10 A 12 ANoS

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 
– Sexo, amor e responsabilidade.

Aplicado em 79 instituições, o projeto 
beneficiou 4.182 crianças e 133 famílias, em 
2017.

Nos Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) 
Santa Cruz e Bom Jesus, no bairro do Jaguaré, 
em São Paulo, cerca de 90 crianças receberam a 
aplicação direta do projeto.

“As meninas adolescentes falaram o quanto 
foram importantes as informações sobre 
os métodos contraceptivos, pois já tinham 
escutado muitas coisas de maneiras erradas 
e destacaram a importância da decisão 
sobre o relacionamento sexual”

Allan
Educador na Associação Beneficente “Árvore da Vida”, 

Mogi das Cruzes - SP
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Balanço por projeto

EDuCAção SExuAL: QuEStõES DE ADoLESCêNCiA - 13 
A 15 ANoS

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 2017, 4.268 adolescentes foram beneficiados pelo 
projeto aplicado em 112 instituições e que gerou impacto na vida 
de 203 famílias.

Atendendo a uma demanda da Congregação Santa Cruz, no 
bairro do Jaguaré, em São Paulo, de capacitar seus funcionários 
para lidarem com o contexto atual da comunidade, oferecemos a 
aplicação direta do projeto para 20 funcionários, beneficiando 51 
adolescentes.

“Em quatro anos de participação no Criança é Vida, vi um avanço 
na qualidade do material e na didática que é desenvolvida nele. 
Vi também o índice de gravidez diminuir nos CCA’s em que eu 
trabalhei e trabalho. Gosto muito do Criança é Vida”

Bruno Ricardo
Educador no Movimento Comunitário Estrela Nova – SAS Campo Limpo, São Paulo - SP
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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 3.428 
crianças e 93 famílias que, em 2017, 
foram beneficiadas pelo projeto aplicado 
em 47 instituições parceiras.

“A mãe de um aluno disse que agora ele espera a vez para falar, 
não atropela a fala dos demais. Mudou também alguns hábitos em 
relação à alimentação e à consciência com o meio ambiente”

Eliana Melo
Educadora na EMEF Estevan Placêncio, Barueri - SP
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Localidades atendidas

Grande São Paulo: Campo Limpo, Capão 
Redondo, Capela do Socorro, Casa 

Verde, Chácara Santana, Cidade Ademar, 
Freguesia do Ó, itaim Paulista, itaquera, 

Jardim Ângela, Jardim Copacabana, Jardim 
das Flores, Jardim São Luiz, Lapa, M’Boi 

Mirim, Parelheiros, Parque Santo Antônio, 
Pinheiros, Piraporinha, São Miguel Paulista, 

Santo Amaro, Sé, Pirituba, Perus

Guarulhos

Embu Guaçu

Embu das Artes

Campinas

Barueri

Mogi das Cruzes

São Bernardo do 
Campo

taboão da Serra

Santos

itapecerica da 
Serra

RJ
Rio de Janeiro

RJ 
Mesquita

RJ 
Nilópolis (novo)

RJ 
itaguaí

PE  
Feira Nova (novo)

PE  
Glória do Goiá (novo)
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Números dos projetos

PRoJEto iNStituiçõES CRiANçAS FAMíLiAS

Adultos 94 --- 5.269

Bebês 94 5.695 4.587

Educação Sexual - 7 a 9 anos 20 1.078 41

Educação Sexual - 10 a 12 anos 79 4.182 133

Educação Sexual - 13 a 15 anos 112 4.268 203

Crianças 119 7.801 225

Viver Bem 47 3.430 93

Afeto e Proteção 39 --- 2.000

Crescer com Valores - 7 a 9 anos 176 9.470 393

Crescer com Valores - 10 a 12 
anos 166 8.044 309

Saúde Financeira - 7 a 9 anos 19 1.063 20



Instituto Criança é Vida 2017

17

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 200 crianças, em São Paulo, no ano 
passado.

Também com o apoio do Instituto Criança é Vida foram 
organizados dois Mutirões do Voluntariado MSD em 2017. 
No dia 23 de junho, o Centro da Criança e do Adolescente Ana 
Maria, na Zona Sul de São Paulo, recebeu os voluntários 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.

No dia 28 de outubro foi a vez dos funcionários da fábrica 
da MSD, em Campinas, colocarem a mão na massa. Com 
a participação de 34 funcionários foi realizada a festa de 
encerramento do Mês da Criança na Instituição São João 
Vianney, que atende crianças de 6 a 14 anos de idade.

“Contribuir com ações que podem transformar a sociedade e 
acreditar que somos capazes de fazer a diferença é o que me faz 
participar de ações de voluntárias”

Roseli ubaldo
Voluntária MSD
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Comunicação

MíDiA DiGitAL

•  Em 2017 nosso site foi atualizado e agora também conta com 
opção de doação via PayPal, para residentes no exterior.

•  A publicação de matérias a cada mês, sempre sobre assuntos 
relacionados à criança, ao adolescente e ao Instituto, subsidia 
o público com informação qualificada sobre cada tema em 
destaque no site.

Com a contratação da Agência Silo buscamos expandir nossa 
atuação no Facebook, tornando a marca mais conhecida 
e impulsionar a utilização do Google AdWords. O sistema 
permite que uso de palavras-chave na ferramenta de busca seja 
direcionado para maior divulgação do nosso site. A estratégia 
está sendo viabilizada por meio da doação de US$ 10 mil/mês 
do Google para organizações de Terceiro Setor.

A ampliação da visibilidade da marca tem como objetivo futuro 
a realização de uma campanha de arrecadação de doações de 
pessoas físicas via internet.

Vídeos
Três novas produções institucionais marcaram o ano de 2017. 
Foram filmados os projetos Educação Sexual de 7 a 9 anos, 
em Itaquera (SP); Saúde Financeira de 7 a 9 anos, na região da 
Cidade Ademar (SP); e Crescer com Valores de 7 a 9 anos, em 
Pernambuco.
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institucional

•  Em 2017, o Instituto foi a única instituição em toda a América 
Latina a receber, da MSD “International Neighbor of Choice 
Grant” (INOC) - programa de subsídios da MSD que apoia 
organizações sem fins lucrativos cuja missão é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas - o valor de uS$100 mil.

•  Primeira instituição a cumprir 100% dos indicadores do Painel 
Gife de transparência, lançado em 2016, sustentamos o status 
de única organização a cumprir essa meta ao longo de todo o 
ano de 2017. 

•  Conquistamos um novo parceiro multiplicador: o recém-
criado Instituto Dominique Geiger. Graças a essa parceria, 
vamos beneficiar, a partir de 2018, cerca de 1.000 crianças 
em Trancoso, na Bahia, com o projeto Crescer com Valores – 
Conhecer e construir, para a faixa etária de 7 a 10 anos. 

•  O ano também foi dedicado à redação dos Códigos de 
Conduta Geral, para Fornecedores e Funcionários e à revisão 
dos Códigos para Prestadores de Serviço e Organizações 
Participantes. Mais um passo na direção de uma boa 
Governança Corporativa.




