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Em 20 anos de atuação do Instituto Criança é Vida, temos mantido 
sempre presente o compromisso com a transparência de todas 
as nossas contas e atividades, garantindo assim, a confiança e 
a credibilidade em nossas ações. Exemplo disso é que, desde 
2004, todos os nossos números de atendimento são endossados 
pelos auditores externos que realizam também a nossa auditoria 
financeira, ou seja, nossos números sociais são endossados 
por uma auditoria externa há 13 anos. Nos próximos anos, 
nosso compromisso é continuar monitorando procedimentos 
e processos, de forma a atender princípios e práticas de boa 
governança corporativa, com o objetivo de assegurar a qualidade 
de nossa gestão e nossa longevidade. 

Em 2016, demos mais um passo importante neste sentido. No 
mês de agosto, nos tornamos a primeira organização – dentre os 
maiores institutos e fundações do país – a cumprir com 100% dos 
indicadores do Painel GIFE de Transparência. Durante todo o ano 
permanecemos, neste painel, como a única organização a atingir 
essa meta. 

Lançado no início de 2016, o Painel foi inspirado em experiências 
internacionais e tem o papel de organizar e disponibilizar 
informações relevantes sobre os associados ao GIFE. Referência no 
país sobre investimento social privado, o GIFE reúne os principais 

institutos, fundações e empresas que, juntos, movimentam cerca 
de R$ 3 bilhões por ano na área social.

A publicação de relatórios de auditores independentes e 
demonstrações contábeis, do relatório de atividades do ano 
anterior e da nossa visão para os próximos anos foram alguns dos 
indicadores plenamente atendidos pelo Instituto Criança é Vida e 
que nos levaram a este patamar. 

“Como Presidente do Conselho, dirijo um olhar 
de gratidão à Diretoria, aos Parceiros e aos outros 
Conselheiros do Instituto Criança é Vida. Como 
membro de uma nação devastada pela desigualdade, 
pela injustiça e pelas indecências, não posso ignorar 
a atuação incomparável exercida por esse grupo. 
Formado por pessoas que não somente atuam com 
transparência, mas que, mais do que isto, estendem 
cotidianamente o seu manto protetor sobre os mais 
vulneráveis, dando mais dignidade e segurança às suas 
existências.”

Prof. Dr. Miguel Srougi
Presidente do Conselho Consultivo do Instituto Criança é Vida

2016: um ano para celebrar

http://gife.org.br/painel-gife-de-transparencia/o-painel/


Instituto Criança é Vida 2016

3

Como forma de celebrar as duas décadas de atuação do Instituto 
Criança é Vida, completadas em 2016, decidimos que era hora também 
de reconhecer o papel fundamental de quem, ao longo desses 20 anos, 
vem atuando junto conosco para promover a saúde física, emocional e 
social de crianças e adolescentes e melhorando a vida de milhares de 
famílias. 

Pensando nisso, criamos a Campanha de Reconhecimento “Educando 
para a saúde: eu faço a diferença”. Voltada aos educadores participantes 
de nossas formações, a campanha convidou educadores a criarem 
atividades que pudessem ser incluídas em nossos projetos. Inovação, 
ludicidade, criatividade, originalidade, ineditismo, pertinência com 
o tema saúde e educação, poder de transformação dos envolvidos e 
viabilidade econômica foram os critérios utilizados para a escolha dos 
trabalhos vencedores.

Robert Eduardo Andrade, Marta Regina de Souza e Marina Claudino 
dos Santos (foto esq. para a dir.) foram os três primeiros colocados. 
Além da premiação em dinheiro, os vencedores receberam troféus pela 
participação na Campanha. 

Para o primeiro colocado, Robert Eduardo Andrade, 34 anos, a 
formação oferecida pelo Instituto tem um papel fundamental na sua 
atuação com crianças e adolescentes atendidos pela ONG Vivenda 
da Criança, em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. “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”, disse o educador e estudante de Serviços 
Sociais.

No caso da pedagoga Marta Regina de Souza, 48 anos, e segunda 
colocada na Campanha, as apostilas do projeto Criança é Vida Viver 
Bem serviram como importante material de apoio na realização da 

atividade com crianças de 7 a 
9 anos, atendidas pela ONG 
Família Feliz, no município 
de Taboão da Serra, em São 
Paulo. Para ela, receber a 
premiação foi uma surpresa: 
“Eu acredito no meu projeto 
e naquilo que eu fiz, mas não 
imaginava ser premiada”.

Formada em Educação 
Física e Dança, Marina Claudino dos Santos, 30 anos, ficou com a 
terceira colocação. Orientadora socioeducativa do Centro da Criança 
e Adolescente do Jardim Aurélio, no bairro Capão Redondo, em São 
Paulo, Marina participou da formação do projeto Viver Bem do Instituto 
Criança é Vida. Para ela, a importância da premiação é “poder sentir 
que essa atividade poderá ser multiplicada em outros espaços”.

Por meio da premiação dos três vencedores, a Campanha buscou 
também reconhecer e valorizar o empenho de tantos outros 
profissionais que, diariamente, levam até crianças, adolescentes e suas 
famílias, os conteúdos que trabalhamos para transmitir em nossas 
formações. 

“Os vencedores eram pessoas muito entusiasmadas com o 
real objetivo de educar e comprometidas com o aprender, 
inclusive dentro dos nossos projetos.”

Regina Stella Schwandner
Diretora Superintendente do Instituto Criança é Vida

Para saber mais sobre os projetos vencedores acesse a seção  
Em destaque do nosso site.

2016: um ano para reconhecer

http://criancaevida.org.br/2017/04/28/entusiasmo-para-ensinar-e-aprender-e-reconhecido/
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Em um ano marcado por instabilidade política e crise econômica, 
o Instituto Criança é Vida enfrentou um novo desafio: desenvolver 
atividades educativas com crianças de 7 a 9 anos para que 
aprendam, desde cedo, a se relacionar com o dinheiro de forma 
saudável, divertida e interessante. 

O projeto Saúde Financeira, uma demanda de pais e educadores, 
teve seu piloto aplicado no último trimestre.

O objetivo do projeto é ensinar conceitos iniciais e noções 
básicas de como conviver de maneira saudável com o dinheiro, 
estimulando ações que visem o consumo consciente e sustentável 
e o melhor uso dos recursos financeiros disponíveis. 

Em dois módulos trabalhamos, de forma lúdica e utilizando 
linguagem adequada às crianças, os seguintes conteúdos:

• A origem do dinheiro
• Para que serve o dinheiro?
• A importância de regras e limites
• Administrando meu dinheiro
• Equilíbrio entre dar e receber
• Uso consciente do dinheiro
• Bases para a sustentabilidade

Em 2016, o projeto piloto foi realizado em quatro turmas, no 
Centro da Criança e Adolescente (CCA) Bom Jesus e no CCA Santa 
Cruz, na cidade de São Paulo (SP). De novembro a dezembro, 111 
crianças receberam a formação.

Partimos da premissa de que, com hábitos mais saudáveis com 
relação ao uso do dinheiro e consumo, essas crianças – sujeitas 
aos efeitos nocivos da escassez financeira, como o estresse e a 
preocupação constante dos pais com a falta de dinheiro – passarão 
a influenciar as decisões de suas famílias e se tornarão agentes de 
mudança da realidade em que vivem.

Acreditamos que conversar, discutir e aprender sobre saúde 
financeira desde a infância, além de contribuir para a preservação 
da saúde emocional no núcleo familiar, ajuda na formação de 
cidadãos éticos e responsáveis.

2016: um ano para inovar
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Desde 2007, a educação sexual já é tema de projeto com crianças: 
Tempo de descobrir (ciclo para faixa etária de 7 a 9 anos) e Amor, 
sexo e responsabilidade (ciclo para faixa etária de 10 a 12 anos). 
Sempre atento às necessidades das instituições e às mudanças 
sociais do país, o Instituto Criança é Vida desenvolveu, no segundo 
semestre de 2015, o ciclo Questões de adolescência, para a faixa 
etária de 13 a 15 anos. Assim, passamos a incorporar ao público alvo 
também os adolescentes. 

Depois da realização experimental (piloto) nas instituições da 
Congregação de Santa Cruz, na região do Jaguaré, em São Paulo 
(SP), em 2016, as formações do projeto Educação Sexual - Questões 
de adolescência passaram a ser aplicadas em larga escala entre os 
adolescentes, muitos deles com bagagem cultural em sexualidade já 
adquirida pela participação nos projetos anteriores. 

Com 20 instituições participantes na Cidade Ademar, Zona Sul da 
capital paulista; e 19 no município de Mogi das Cruzes, interior de 
São Paulo, o projeto foi multiplicado para 1.762 adolescentes e muito 
bem aceito.

Dividido em seis módulos, o projeto trabalha conceitos como 
privacidade, exploração sexual, pornografia nas redes sociais e 
perseverança na construção do próprio projeto de vida. Gravidez, 
sexualidade, relações de gênero, preconceito, doenças sexualmente 
transmissíveis e sexo protegido também são assuntos abordados 
durante os encontros. 

Como sempre acontece em nossos projetos, o cuidado com a 
forma de transmissão do conhecimento é tão importante quanto 
os conteúdos. Percebemos que só a informação não funciona. Por 
isso, nossa abordagem para esta nova faixa etária busca incentivar o 
protagonismo dos jovens sob a orientação dos educadores.

Nossa proposta não é dizer o que é certo ou errado para os 
adolescentes, mas criar um espaço de reflexão com eles, pensar 
sobre sonhos e planejamento de vida. Além de trabalhar a 
autoestima, que em muitos deles foi esquecida ou quase não existe.

Com o trabalho de Educação Sexual buscamos contribuir para que 
os adolescentes possam desenvolver e exercer sua sexualidade com 
prazer e responsabilidade.

“Gostei bastante desse módulo porque aprendi a me 
observar para responder algumas questões. Nunca 
havia pensado na importância de parar e pensar. 
Sempre procuramos observar os outros, quase nunca 
observamos a nós mesmos. Foi muito legal.”

Nicoly da Silva Honorato
Adolescente

2016: um ano para consolidar
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Cresce o número de crianças e adolescentes atendidos 

Com um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, em 
2016 chegamos ao número de 34.494 crianças e adolescentes 
atendidos por nossos projetos. Isso significa que o trabalho direto 
com crianças e adolescentes representou 73,54% do total de 
atendimentos realizados no ano. 

Também fechamos 2016 com um total de 46.907 pessoas 
atendidas, 6% a mais do que em 2015, em 770 frentes de trabalho 
e 633 instituições parceiras envolvidas. 

Foram dez os projetos de educação em saúde aplicados em 
12 municípios de três estados (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Pernambuco). 

“Em 2016 trabalhamos muito mais os projetos 
diretos para crianças. E os projetos que trabalham 
Valores foram os que tiveram maior adesão. O 
momento político que o país atravessa, com notícias 
de corrupção diárias estampadas nos principais 
noticiários, um péssimo exemplo para a sociedade, 
traz a necessidade de se trabalhar valores como 
honestidade, integridade, respeito, não somente com 
as crianças, mas também com os educadores.” 

Regina Stella Schwandner
Diretora Executiva do Instituto Criança é Vida

Balanço Geral
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Crescer com Valores tem o maior número de crianças 
atendidas em 2016

Com 11.543 crianças de 7 a 9 anos e 5.908 na faixa dos 10 aos 12 
anos, o Projeto Criança é Vida Crescer com Valores foi o que atingiu 
o maior número de atendimentos em 2016. Foram 17.451 crianças 
atendidas, o que corresponde a 50% do total de atendimentos 
diretos a crianças feitos no ano. 

Implantado a partir de 2014, o projeto trabalha valores como 
respeito, gratidão, tolerância, amizade, honestidade, lealdade, 
ética, coragem, empatia e perseverança.

Divididos em quatro módulos, os encontros propõem cerca de 
30 atividades que buscam desenvolver também a autoestima e 
contribuir para o desenvolvimento de crianças mais conscientes e 
seguras de si mesmas. 

Em 2016, o Projeto Crescer com Valores - Conhecer e Construir – 
para crianças de 7 a 9 anos - foi aplicado em 145 instituições de São 
Paulo e Rio de Janeiro, beneficiando indiretamente 356 famílias. Na 
faixa etária de 10 a 12 anos, o Projeto aconteceu em 102 instituições, 
também em São Paulo e Rio, e chegou a 184 famílias.

“Percebi que o conteúdo permitiu estimular o 
envolvimento das crianças nas atividades para 
criar um ambiente mais harmônico e habilidades 
interpessoais, respeito mútuo, boas maneiras, 
concentração e autoconhecimento. A proposta deste 
projeto irá estimular comportamentos saudáveis e 
melhorar a interação de nossas crianças.” 

Maria Solange Pereira de Sousa
Instituição Padre Jósimo Tavares

Balanço por projetos
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Com o início, em 2016, da aplicação em larga escala também para 
a faixa etária de 13 a 15 anos, o Projeto Criança é Vida Educação 
Sexual foi responsável por 8.708 atendimentos de crianças e 
adolescentes. 

Na faixa etária dos 10 aos 12, foram 4.480 crianças participantes, 
de 93 instituições, além de 182 famílias envolvidas. Dos 7 aos 
9 anos, 2.419 crianças e 70 famílias, de 44 instituições, foram 
beneficiadas. Entre os adolescentes de 13 a 15 anos, o número de 
atendidos, no primeiro ano de aplicação do projeto, foi de 1.762 
adolescentes e 81 famílias em 39 instituições participantes da 
Cidade Ademar e Mogi das Cruzes, em São Paulo.

Acreditamos que, ao trabalhar o tema Educação Sexual, podemos 
contribuir para que crianças e adolescentes possam desenvolver e 
exercer plenamente a sua sexualidade. O assunto está relacionado 
à cidadania, pois envolve respeito a si e ao outro e direitos básicos 
de todos, como saúde, informação e conhecimento.

“Desde 2011, quando participamos do Educação 
Sexual de 10 a 12 anos, na fábrica da MSD, em 
Sousas, multiplicamos todos os anos o projeto 
para nossas crianças. Acreditamos muito nisso, em 
educação sexual.  Já se passaram seis anos e nunca 
mais tivemos um caso de gravidez na adolescência!”

Maria Aparecida Vilela
Coordenadora de projetos 

 Associação de Assistência Social São João Vianney Campinas 

Educação Sexual
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Desde 2008, o projeto Criança é Vida Crianças busca transformar 
crianças, já a partir dos três anos de idade, em pequenos agentes 
de mudança de sua própria realidade. O apoio pedagógico para 
trabalhar com meninos e meninas na faixa etária dos 3 aos 4 
anos vem da Aliança Estratégica com a Escola Viva, referência na 
pré-escola em São Paulo. De forma divertida e interessante eles 
aprendem, desde muito cedo, conceitos importantes relacionados 
aos cuidados com higiene pessoal, saúde bucal e alimentação, 
entre outros.

No ano de 2016, 8.248 crianças receberam os conteúdos do 
projeto, em 126 instituições, atingindo 231 famílias.

“Uma mãe contou que chegando em casa, a criança 
falou que precisa tomar banho todos os dias, mesmo 
com o frio.”

Elisangela Paiva dos Santos Pereira
Associação Comunitária Primeiro Passo

Crianças
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Tendo como público alvo funcionários de instituições e famílias 
de crianças de comunidades em situação de vulnerabilidade 
social, o Projeto Criança é Vida Adultos apresenta, com linguagem 
simples e acessível, o conteúdo considerado por médicos como 
fundamentais para a prevenção de doenças em crianças na faixa 
etária de zero a seis anos. Cuidados com a higiene, saúde bucal 
e prevenção de acidentes são alguns dos temas abordados nas 
formações. Em 2016, 4.773 famílias, de 92 instituições participaram 
do projeto.

“Quero dar meus parabéns ao Projeto Criança é Vida 
Adultos que nos ensinou a como lidar com nossos 
filhos. Parabéns aos professores e assistentes.”

Valdir Jesus da Silva
Pai

Adultos
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Direcionado a pais e educadores, o Projeto Criança é Vida Afeto 
e Proteção tem como grande objetivo sensibilizar e informar 
sobre a questão da violência contra a criança; oferece aos pais 
instrumentos para melhor entender e interagir com as crianças em 
suas diversas etapas de desenvolvimento.

Buscamos alertar e conscientizar o adulto sobre a necessidade de 
assumir sua responsabilidade nos cuidados e educação de uma 
criança sempre com atenção e carinho 

Em 2016, 3.513 famílias de 68 instituições foram beneficiadas pelo 
projeto.

“Uma criança me procurou no CCA para contar que a mãe sempre 
falava com ela brigando, sempre usava a expressão ‘menina burra’ 
para qualquer coisa que ela fazia. No dia do encontro com as famílias, 
usei este exemplo sem mencionar o nome da criança. No fim da 
reunião, outra mãe comentou que sem querer também fazia a mesma 
coisa com a sua filha e que, naquele dia, tinha ‘caído a ficha’ para 
pensar o quanto era errado agir daquela forma. Pensou no que passava 
pela cabeça da sua filha com a sua atitude. Pediu ajuda para a gerente 
do CCA para mudar a postura e passar a ter uma atitude correta na 
hora de chamar a atenção.”

Ana Claudia
CCA Vila Andrade

Afeto e Proteção
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Criado em 2003, o Projeto Criança é Vida Bebês leva a pais e 
cuidadores conhecimentos sobre as etapas do desenvolvimento 
emocional e social do bebê e sobre os cuidados necessários para 
que se desenvolvam de maneira saudável nos 36 primeiros meses 
de vida. 

Em 2016, participaram do projeto 2.180 famílias, 1.738 crianças, de 
44 instituições. 

Bebês
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Voltado para a prevenção às drogas, o Projeto Criança é Vida Viver 
Bem adota uma abordagem que envolve a tomada de decisões 
para se viver bem. Direcionado a crianças na faixa etária de 7 
a 9 anos e seus familiares, o projeto contempla conteúdos de 
educação em saúde, mas também de responsabilidade ambiental, 
valores e comportamento social. Durante o ano de 2016, 843 
famílias e 134 crianças de 17 instituições participaram do projeto.

Viver Bem
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Números dos projetos

Projetos
PROJETO INSTITUIçõES CRIANçAS FAMíLIAS
Adultos 92 4.773
Bebês 44 1.738 2.180
Educação Sexual - 7 a 9 anos 44 2.419 70
Educação Sexual - 10 a 12 anos 93 4.480 182
Educação Sexual - 13 a 15 anos 39 1.762 81
Crianças 126 8.248 231
Viver Bem 17 134 843
Afeto e Proteção 68 3.513
Crescer com Valores - 7 a 9 anos 145 11.543 356
Crescer com Valores - 10 a 12 anos 102 5.908 184
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Localidades Atendidas

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

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 Taboão da 
Serra

Campinas

Barueri

Embu das Artes

Mogi das 
Cruzes

Santos

RJ
Rio de Janeiro

RJ 
Mesquita (novo)

RJ 
Itaguaí

PE  
São Lourenço da 

Mata
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Estimular e orientar o voluntariado em empresas parceiras e 
mantenedoras é mais uma forma de atuação do Instituto Criança é 
Vida. Acreditamos que, assim, conseguimos promover o bem estar, 
tanto daqueles que se beneficiam com as práticas voluntárias, 
quanto daqueles que resolvem adotá-las em suas vidas. 

Os funcionários da sede da MSD em São Paulo são um exemplo 
disso. No 2º semestre de 2016, 93 voluntários - que atenderam a 
15 instituições na zona sul da cidade - receberam formação nos 
módulos “Valores” e “Eu sou assim” do projeto Crescer com 
Valores para crianças de 7 a 9 anos. Foram beneficiadas com esta 
ação 670 crianças.

Atendendo à demanda da MSD, também realizamos, no dia 2 
de dezembro, um mutirão no Centro da Criança e Adolescente 
Ana Maria, na região do Campo Limpo. A ação contou com a 
participação de 21 voluntários para a realização das seguintes 
atividades:

• Pintura da brinquedoteca e da quadra esportiva; 
• Plantio de grama na área do playground; 
• Gincanas e brincadeiras populares com as crianças; 
• Preparo de cachorro-quente, pipoca e brigadeiro para o 

lanche;
• Instalação de alambrado na quadra esportiva;
• Entrega de presentes de Natal para as crianças.

Junto com a MSD, criamos ainda um Concurso de Desenho 
entre as crianças atendidas pelo Voluntariado da empresa. Cada 
criança fez um desenho relacionado ao tema “Eu Sou Uma 
Pessoa de Valor”, assunto que foi trabalhado com as crianças 
pelo Voluntariado, dentro do Projeto Criança é Vida Crescer com 
Valores.

Foram selecionados 15 finalistas, dos quais, seis foram vencedores, 
sendo duas crianças de cada faixa etária, dos 7 aos 9 anos. 
A cerimônia de encerramento do Concurso e a entrega dos 
Certificados e presentes aconteceram no dia 8 de dezembro,  
na sede MSD.

“Participo há 20 anos do voluntariado do ICV, e, para 
mim é sempre uma emoção nova, é gratificante doar 
um pouco do meu tempo para quem precisa de tanto.  
O brilho no olhar das crianças quando me escutam falar, 
enche meu coração de alegria, às vezes falo de coisas 
simples, como ter respeito, gratidão, amizade, mas para 
eles é algo que vai mudar a vida deles no futuro. Sou 
voluntária por adoção e voluntariosa de coração.”

 Rosa Alayete - Voluntária
Assistente Executiva MSD BRAZIL

Voluntariado
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Investir na divulgação das nossas ações, contribuindo, assim, para 
a ampliação do nosso público e para a disseminação da nossa 
missão tem sido um objetivo contínuo do Instituto Criança é Vida.

Por isso, em 2016, promovemos o lançamento de dois novos 
vídeos sobre os projetos Criança é Vida Crianças e Crescer com 
Valores de 7 a 9 anos, disponíveis em nosso Canal no Youtube.

Também aprimoramos a atualização do nosso site e passamos a 
oferecer também uma versão em inglês.

A publicação mensal de matérias 
sobre assuntos relacionados 
à criança, ao adolescente e ao 
Instituto é uma das ações de 
comunicação que promovemos 
continuamente durante 2016. 
Além disso, a publicação semanal 
de postagens em nossa página 
no Facebook mantém este como 
mais um canal de divulgação de 
conteúdos pertinentes ao nosso 
trabalho e à nossa causa.

Comunicação

https://www.youtube.com/channel/UCacQlplPj3LyrrHzyJzDz6Q



