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Relatório de Atividades - 2021

Em 2021, o Instituto Criança é Vida deu continuidade aos MÓDULOS 

PONTUAIS iniciados em 2020, com o intuito de ACOLHER, APOIAR E 

INFORMAR educadores e professores. 

Além dos 5 temas prioritários que nossa equipe de formadoras 

(pedagogas e psicólogas) considerou como mais necessários para suprir 

as demandas que surgiram com nossos parceiros da educação e 

assistência social em 2020, foram selecionados, partindo do mesmo 

critério, 5 novos temas para o ano de 2021. 



Relatório de Atividades - 2021

O número de educadores beneficiados por esses projetos mais que 

duplicou, uma vez que o Instituto foi capaz de fazer formações durante o 

ano todo; em 2020, um ano atípico, as formações ocorreram a partir de 

agosto. 

O ano de 2020 contou com aproximadamente 2.436 educadores inscritos 

nos projetos do Instituto, e em 2021 esse número cresceu para 5.252 

educadores.



Educadores

Pré-pandemia, em 2019 – 1.944

Pandemia, 2º. Semestre 2020 – “2.436”

Pandemia 2021 – 5.252



Módulos Pontuais Pandemia
CICLO 1 – 2020 e 2021

● O Mundo em que Vivemos – História da 

Pandemias;

● Uma Reflexão sobre Resolução de 

Conflitos;

● Entendendo Ansiedade e Estresse;

● Saúde Financeira: Enfrentando Desafios;

● A Lagarta e a Borboleta: uma Reflexão 

sobre o Luto, as Perdas, as Mudanças e a 

Esperança.

CICLO 2 - 2021
● Emoções: Aprendendo a Lidar com o que 

Sentimos;

● Fortalecimento Emocional para Tempos 

Difíceis - Resiliência;

● Visão Positiva de Mundo para Educadores;

● Aprendendo a Lidar com o Medo e a 

Ansiedade de Crianças;

● Novos Tempos – Escuta e 

Combinados para uma

Nova Rotina.



Diante do contexto da pandemia, são esperadas 
manifestações emocionais mais intensas e é importante 
entender melhor as emoções, o que são, como se 
manifestam e quais são suas finalidades. É abordado o 
conceito de regulação emocional e uma vivência com a 
meditação e seus benefícios.

É explorado o conceito de resiliência, sua origem e seu real 
significado para a compreensão de que o fortalecimento 
emocional está em constante construção ao longo de 
nossas vidas. O objetivo é refletir sobre a força emocional 
de cada um, contemplando os princípios de resistência, 
adaptação, flexibilidade e solidariedade.

Novos Módulos de 2021



Novos Módulos de 2021

Diante do contexto da pandemia, são 
esperadas manifestações emocionais 
mais intensas e é importante 
entender melhor as emoções, o que 
são, como se manifestam e quais são 
suas finalidades. É abordado o 
conceito de regulação emocional e 
uma vivência com a meditação e 
seus benefícios.

Visão Positiva de Mundo 

para Educadores

Oferece um guia prático para o 
retorno das atividades das 
organizações, com sugestões de 
atividades a serem realizadas com as 
crianças e reflexões sobre como viver 
esse novo cotidiano com as medidas 
de segurança e higiene necessárias, 
proporcionando um espaço para 
troca de experiência entre os 
participantes.

Novos Tempos: escuta 

e combinados para 

uma nova rotina 

A proposta é informar e auxiliar os 
profissionais que trabalham com 
crianças de até 12 anos a entender os 
conceitos de medo e ansiedade, 
identificar no comportamento da 
criança como essas emoções se 
manifestam e buscar estratégias, 
junto com os pais, que 
desempenhem um importante papel 
organizador para a criança.



São Paulo
Aricanduva

Campo Limpo
Cidade Ademar

Cidade Tiradentes
Cachoeirinha

Capela do Socorro
Embu das Artes

Embu-Guaçu
Francisco Morato
Freguesia do Ó

Guarulhos
Ipiranga

Itaim Paulista

Rio de Janeiro
Guapimirim

Jacarepaguá
Japeri

Madureira
Mangaratiba

Maracanã
Mesquita
Nilópolis

Paraty
Santa Cruz

Bahia
Trancoso

Pernambuco
Glória do Goitá

Feira Nova
Limoeiro

Minas Gerais
Lavras

Lagoa Santa

Itapecerica da Serra
Mogi das Cruzes

Penha
Perus

Pirituba
Sapopemba

Santos
Suzano

Vila Maria

Abrangência
Territórios trabalhados em 2021



São Paulo  Rio de 
Janeiro Bahia Pernambuco Minas Gerais

Participações 12.595 1.732 200 1.978 18

Instituições 627 180 4 69 2

Total:
Participações: 16.523
Instituições:  882

Os projetos foram trabalhados com instituições de diferentes estados no país. Cada grupo de 
educadores pode participar das formações de sua escolha, dentre os projetos oferecidos. 
“Participações” reflete as adesões às nossas formações. 

Abrangência



2020

Agosto a Dezembro

2021

Fevereiro a Dezembro

Participações 7.305 16.523

Instituições 476 882

Abrangência
Participações e Instituições por ano



Avaliação

Ao final dos encontros, os participantes preencheram um formulário de avaliação 

que perguntou o seu grau de satisfação para os seguintes pontos:

● Formato do módulo e atividades oferecidas;

● Didática do profissional que realizou o módulo e sua clareza em transmitir 

o conteúdo;

● Os recursos de tecnologia utilizados para a transmissão do módulo 

(apresentação, vídeos, pesquisa, músicas, etc);

● Aprendizado e esclarecimento sobre o assunto.

Com a avaliação enviada, o participante recebe seu certificado por e-mail, após 

processo de conferência e validação.



A média da nota geral dada pelos 

participantes foi de

9,73



Certificamos que Nome Completo participou do Módulo Pontual 
Nome do módulo, realizado no ano de 2021, com carga horária de 
2 horas.

Certificado



“A parceria tem proporcionado 
momentos de crescimento 
profissional e pessoal com temas muito 
relevantes para o momento. Conteúdo 
acolhedor, reflexivo e importante. Os 
participantes se 
sentem confortáveis em participar e 
expor suas vivências profissionais e 
pessoais. As formações são prazerosas 
e as sugestões apresentadas são 
úteis e práticas para aplicação no 
nosso cotidiano pedagógico, 
expande conhecimentos.”

Lúcia Emília Alves de Magalhães, 
Coordenadora, E/10ª.CRE, Santa Cruz, RJ

“Neste ano atípico, de reinvenções do 
comportamento humano, nossas 30 
organizações foram enormemente 

fortalecidas pelos módulos do Instituto 
Criança é Vida. O  apoio recebido em como 

lidar com as próprias emoções para lidar 
com o medo e a ansiedade de crianças, 
mantendo uma visão positiva de mundo, 
conseguiu apaziguar muitas inquietudes. 

Nosso reconhecimento a esta equipe 
idealista, que prova sempre, sua 

efetividade no trabalho de 
educação para a saúde”.

Wilma Monteux, Coordenadora 
Rede Sementeira, Santos, SP

Depoimentos



Depoimentos

“Este encontro deveria durar umas 5 
horas… Foi tão bom!”

Educadora Rosa, 
Módulo Novos Tempos, 

Embu Guaçu, SP

“Parabéns pelas formações. Um 
sucesso de comunicação, 

simplicidade, bom humor que 
veio descomplicar este ano de 

pandemia. Os temas deram 
suporte emocional para todos 

os nossos educadores. Ressalto 
o quanto foi importante para 

mim! Obrigada!”

Renata Fernandes da Silva, 
Diretora Pedagógica, Secretaria 

Municipal de Educação de Embu-Guaçu, SP



Doações Emergenciais
Durante todo o ano de 2021, um valor do orçamento do Instituto foi destinado a doações 

emergenciais. Esta foi uma recomendação do Conselho Fiscal acolhida pelo Conselho de 

Administração, levando em consideração que parte dos recursos não estavam sendo utilizados para 

impressão de materiais e deslocamentos. Para isso, consultamos mantenedores e parceiros. A escolha 

das organizações beneficiadas também levou em conta algumas recomendações de parceiros. As 

instituições receberam vouchers do supermercado Roldão para compras de itens (alimentos e 

produtos de higiene) na unidade Roldão mais próxima.

Instituições Tipo de doação Total doado

102 Cestas básicas e 
vouchers Roldão de 

cestas básicas

328.200,00



Conclusão
O Instituto Criança é Vida se reinventou em 2020 para enfrentar os desafios da pandemia. 
Desenvolvemos melhor o uso da plataforma Zoom, buscando utilizar todos os recursos dessa 
ferramenta, o que enriqueceu nosso contato com os educadores.

Mantivemos nosso foco em ACOLHER, APOIAR e INFORMAR educadores, com módulos 
cuidadosamente pensados para atender as demandas por parte desses profissionais da 
educação e assistência social. E, como os números e avaliações apontam, nossa iniciativa foi de 
grande sucesso e provocou um impacto importante no trabalho dos educadores 
participantes.

Fomos capazes de acolher esses profissionais e, por consequência, as 
crianças e famílias em contato com eles, criando uma rede de auxílio, 
otimismo e esperança neste novo cenário pós-pandemia da COVID-19.  



OBRIGADO!


