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SAÚDE

Anna Maria Chiesa

Atuação: Especialista em Promoção do De-
senvolvimento Infantil, Consultora Técnica 
da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e 
Membro do Comitê Científico do Núcleo Ci-
ência pela Infância. Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem em Saúde 
Coletiva da EEUSP até 2017. Tem experiên-
cia na área de Enfermagem, com ênfase na 
Promoção da Saúde, Desenvolvimento In-
fantil, Saúde da Família, Saúde da Criança e 
Educação em Saúde. Líder do grupo de pes-
quisas Modelos Tecnoassistenciais e a Pro-
moção da Saúde (1999 a 2017).

Formação: Enfermeira, Habilitada em Saú-
de Pública, Mestre e Doutora em Saúde 
Pública pela Faculdade de Saúde Pública 
da USP, Livre Docente em Enfermagem em 
Saúde Coletiva pela Escola de Enfermagem 
da USP, Pós-Doutorado no King’s College 
London.

Fone: (11) 99621-0148

E-mail: amchiesa@usp.br

Carolina Drügg

Atuação:   Coordenadora Adjunta no Progra-
ma Primeira Infância Melhor – PIM do Go-
verno do RS. Atuou no Ministério da Saúde 
auxiliando no desenho e implantação de po-
líticas de visita domiciliar para o DPI nos es-
tados do Ceará, Acre, Amazonas e São Pau-
lo. Especialista nas temáticas DPI, direitos 
da criança, visitação domiciliar e educação 
popular. Possui experiência na implantação, 
monitoramento e avaliação de políticas pú-
blicas para o DPI e na formação de equi-
pes  multiprofissionais das áreas de  saúde, 
educação e assistência social, em âmbito 
nacional. Participou da criação dos Guias de 
Formação e Guias de Visitas Domiciliares 
do PIM, do Programa Cresça com seu Filho 
(CE), do Programa Primeira Infância Acreana 
e do Primeira Infância Ribeirinha (AM). Par-
ticipou do Programa de Gestão de Políticas 
e Programas de Desenvolvimento Infantil 
(BID-INDES), do Programa de Liderança Exe-
cutiva em Desenvolvimento da Primeira In-

fância (NCPI/Harvard) e do Programa Global 
Leaders for Young Children (World Forum 
Foundation).

Formação:  Pedagoga (PUCRS), Mestre em 
Educação (PUCRS), Especialista em Saúde 
Pública (ESP/FIOCRUZ), Especialista em Pro-
jetos Sociais e Culturais (UFRGS). 

Fone:  (51) 98124-1645

E-mail:  carolinavdrugg@gmail.com

Dafne Herrero 

Atuação: Consultora do brincar pela Inter-
national Play Association Brasil. Especia-
lista nos seguintes temas para palestras 
e consultorias: desenvolvimento infantil, 
prematuridade, o brincar como estimula-
ção essencial e fortalecimento de vínculos, 
adequação postural de baixo custo para 
bebês e crianças em idade escolar, inclu-
são escolar, intervenção precoce, escalas 
de avaliação e follow-up de bebês e crian-
ças, recursos terapêuticos infantis, coa-
ching familiar. 

Formação: Fisioterapeuta infantil e neona-
tal. Pós-doutoranda pela Faculdade de Saú-
de Pública da USP. Doutora e mestre pela 
mesma faculdade. 

Fone: (11) 99570-8253

E-mail: dafneherrero@drabrincadeira.com

Djan Moreira 

Atuação: É Assessor de Movimentos So-
ciais da Secretaria de Estado da Saúde do 
Piauí. Atua na defesa dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes. Ex Conselheiro 
Tutelar de Teresina, tem proferido palestra 
sobre o tema. É Amigo da Rede Nacional Pri-
meira Infância. 

Formação: Acadêmico de Direito. 

Fone: (86) 99853-8382  

E-mail: djanmoreira13@gmail.com

Elisa Costa

Atuação: Atua na  criação e defesa de polí-
ticas públicas, pesquisa, informação e for-
mação, compilação de dados e preservação 
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do patrimônio cultural imaterial dos Povos 
Romani no Brasil. Atua nas formulações ge-
rais de direitos das crianças e mulheres de 
povos de comunidades tradicionais. Áreas 
afins: Saúde, Mecanismos de proteção, Assis-
tência Social. É ativista, militante e Defensora 
dos Direitos Humanos para a Rromá. É Femi-
nista Români. 

Formação: Bacharel em Ciências da Saúde 
Natural, Terapeuta Acupunturista, Homeo-
pata NM/UFV, e Especialista em Fitoterapia, 
possui formação  em Liderança Executiva 
para o Desenvolvimento da Primeira Infân-
cia – INSPER. 

Publicações: www.amsk.org.br 

Fone: (61) 99812-9708

E-mail: elisa@amsk.org.br

Evelyn Eisenstein

Atuação: Consultora na área de saúde de 
crianças e adolescentes e suas famílias; atu-
ação em palestras nas escolas e comunida-
des sobre direitos à saúde, proteção social 
e prevenção de riscos, comportamentos 
culturais e contextuais prejudiciais à saúde 
de crianças e adolescentes; elaboração de 
políticas públicas e programas comunitários 
de saúde em atenção primária de crianças 
e suas famílias; consultoria na área de edu-
cação em saúde à distância e riscos na era 
digital; autora de vários artigos científicos, 
livros e publicações em geral. Membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Inte-
gra o CEIIAS – Centro de Estudos Integrados, 
Infância, Adolescência e Saúde 

Formação: Médica em pediatria e clínica 
de adolescentes, professora associada da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Fone: (21) 2539-0048

E-mail: evelynbrasil@hotmail.com

Fernando Mazzilli Louzada

Atuação: Atualmente é Professor Associado 
do Departamento de Fisiologia da Universi-
dade Federal do Paraná. É coordenador do 
Laboratório de Cronobiologia Humana da 
UFPR, que têm como principal objetivo o 

estudo das relações entre sono, aprendiza-
gem e desempenho escolar. É membro-ins-
titucional da Rede Nacional de Ciência para 
Educação (Rede CpE) e do comitê científico 
do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI).

Formação: Possui mestrado em Psicologia 
(Neurociências e Comportamento) pela Uni-
versidade de São Paulo (1996), doutorado 
em Psicologia (Neurociências e Compor-
tamento) pela Universidade de São Paulo 
(2000) e pós-doutorado pela Harvard Medi-
cal School (2006).

Fone: (41) 99167-5634

E-mail: flouzada@ufpr.br

Karina Lira

Atuação: Assessora Nacional em Proteção à 
Infância da Visão Mundial Brasil. Experiência 
na área de Saúde Coletiva, Gestão de Pro-
jetos Sociais, Desenvolvimento de Pesqui-
sas, Coordenação de Curso EAD e Formação 
de Educadores, atuando principalmente 
nos temas de Promoção da Saúde, Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes, Saú-
de Materno-Infantil, HIV/Aids, Gravidez na 
Adolescência e Violências contra Criança e 
Adolescentes. Foi Gerente da Vigilância Epi-
demiológica na Prefeitura de Recife e Enfer-
meira no Hospital Português.

Formação: Mestre em Saúde Coletiva pela 
Universidade Federal de Pernambuco. Es-
pecialista em Vigilância sobre Saúde pela 
Universidade Estadual de Pernambuco. En-
fermeira pela Fundação de Ensino Superior 
de Olinda.

Fone: (81) 99600-6500

E-mail: karina_lira@wvi.org.br

Laurista Corrêa

Atuação: Coordenador do Curso de Espe-
cialização em Saúde Perinatal, Educação 
e Desenvolvimento da Criança até os três 
anos na Universidade de Brasília (UnB); ex-
-presidente da Sociedade de Pediatria do 
Distrito Federal.

Formação: Pediatra, Neonatologista, Espe-
cialista em Saúde da Mulher e da Criança 
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pela Sorbonne – Universidade de Paris V; 
assistente estrangeiro pelo Hospital Cochin-
-Port Royal, Paris.

Fone: (61) 99698-5370

E-mail: laurista.correa@gmail.com

Luci Pfeiffer

Atuação: Membro do Departamento Cientí-
fico de Segurança da Sociedade Braseira de 
Pediatria e Presidente deste Departamento 
na Sociedade Paranaense de Pediatria. Co-
ordenadora do Programa DEDICAPR, Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que presta assistência a crianças e adoles-
centes vítimas de violências graves e gravís-
simas. Responsável por trabalho de preven-
ção, capacitação, orientação e promoção do 
enfrentamento da violência contra crianças 
e adolescentes. Autora de vários artigos, ca-
pítulos de livros e de manuais sobre o de-
senvolvimento da criança, sinais de alerta 
sobre distúrbios de desenvolvimento, diag-
nóstico e condutas frente às violências na 
infância e adolescência, incluindo a violên-
cia virtual. 

Formação: Médica Pediatra, Doutora em 
Saúde da Criança e do Adolescente pela 
UFPR, Pós-graduada em Saúde do Adoles-
cente e em Psicologia Clínica com viés Psi-
canalítico. 

Fone: (41) 3156-9777 / 3222-7878

E-mail: lucipfeiffer@gmail.com

Marcus Renato de Carvalho

Atuação: Consultor na área de saúde ma-
terno-infantil com foco em Aleitamento 
Materno; Cuidado paterno e paternidades; 
metodologia mãe-canguru; humanização do 
parto e nascimento.

Formação: Pediatra, Docente de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da UFRJ. Mestre em 
Saúde Pública pela FioCruz. Especialista em 
Amamentação pelo International Board Cer-
tified Lactation Consultant. Especialista em 
Comunicação & Saúde pelo ICICT – FioCruz. 
Coordenador do Curso de Especialização em 
Atenção Integral à Saúde Materno Infantil da 
Maternidade Escola da UFRJ. Membro GT Ho-

mens pela Primeira Infância.  Organizador do 
livro “Amamentação – bases científicas”, 4a. 
ed. Editor do portal www.aleitamento.com.

Fone: (21) 2249-0312 / (21) 99604-1590

E-mail: marcus@aleitamento.com

Maria de Lourdes Magalhães

Atuação: Especialista nas temáticas do DPI, 
prevenção de violências: física, psicológica 
e sexual, e o cuidado de crianças com es-
tresse pós-traumático, prevenção de aciden-
tes, estímulo a crianças com alterações no 
desenvolvimento. Elaboração de metodolo-
gias para multiplicadores, e capacitação de 
equipes multiprofissionais das áreas de saú-
de, educação e assistência social, em âmbito 
nacional. Autoria de publicações: Linha de 
cuidado para a atenção integral à saúde de 
crianças em situação de violências. Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança e Metodologia para multiplicadores. 

Formação: Mestre em saúde pública, peda-
goga e arte educadora.

Fone: (61) 99564-6464

E-mail: redes.inclusao@gmail.com

Mário Roberto Hirschheimer

Atuação: Médico; Membro do Departamento 
de Bioética da Associação de Pediatria de 
São Paulo; Membro do Núcleo de Estudos 
da Violência Contra Crianças e Adolescentes 
da Associação de Pediatria de São Paulo; 
Membro da Diretoria Executiva da 
Associação de Pediatria de São Paulo (triênio 
2016 - 2019); Presidente do Departamento 
de Segurança de Crianças e Adolescentes da 
Sociedade Brasileira de Pediatria; Membro 
da Câmara Técnica de Pediatra do Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo; Delegado Sindicante do Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo; 
Membro do Conselho Editorial da Revista 
Bioética do Conselho Federal de Medicina. 

Formação: graduado em Medicina pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo (1968 - 1973). Residên-
cia Médica em Pediatria na Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo (1974 - 1976). 
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Pós-graduação em Saúde Pública pela Uni-
versidade Gama Filho (concluído em 2007). 
Possui Título de Especialista em Pediatria 
e em Terapia Intensiva, com certificado na 
área de atuação de Endocrinologia e Meta-
bologia Pediátrica e na área de Terapia In-
tensiva Pediátrica. 

Fone: (11) 99136-6354

E-mail: mariorhir@gmail.com

Paulo Germano de Frias

Atuação: Atua como servidor público, do-
cente, pesquisador e atualmente integra o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente. Compõe o grupo de con-
sultores para formulação e implementação 
da Política Nacional de Atenção à Saúde da 
Criança e correlatas no âmbito estadual e 
municipal; Tem experiência em saúde  co-
letiva,  avaliação em saúde, epidemiologia 
e saúde materno infantil com foco na mor-
talidade infantil, promoção do desenvolvi-
mento infantil, ciência da implementação de 
políticas públicas direcionadas às crianças e 
famílias com publicações científicas nas áre-
as de atuação. 

Formação: Médico pediatra com especiali-
zação em Saúde Coletiva e em Epidemiolo-
gia (Fiocruz), mestrado e doutorado em saú-
de da criança e do adolescente (UFPE).

Fone: (81) 2122-4147

E-mail: pfrias@imip.org.br

Paulo Vicente Bonilha Almeida

Atuação: Médico Pediatra e de Saúde 
Pública, da Prefeitura de Campinas (SP) 
e da UNICAMP. Consultor na área de 
apoio a Programas e Políticas Públicas de 
Promoção do Desenvolvimento na Primeira 
Infância (DPI). Foi Secretário Municipal 
de Saúde do Município de Hortolândia 
(SP) e Coordenador de Saúde da criança 
e Aleitamento materno do Ministério da 
Saúde por quase 5 anos (entre maio de 2011 
e janeiro de 2016). Membro da Executiva 
do Comitê Municipal para formulação do 
Plano Municipal pela Primeira Infância de 
Campinas (SP). 

Autoria de publicações: Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança. Alei-
tamento Materno. Linha de cuidado para a 
atenção integral à saúde de crianças em si-
tuação de violências.

Formação: Mestre em Saúde da criança e do 
adolescente, pela UNICAMP. Especialista em 
Saúde Pública. Formação do Programa de Li-
derança Executiva em Desenvolvimento da 
Primeira Infância, na Universidade de Har-
vard, Cambridge (Massachusetts) - EUA.  

Fone: (19) 99703-9717

E-mail: paulobonilha@hotmail.com

Sonia Isoyama Venancio 

Atuação: Pesquisadora do Instituto de  Saú-
de SES-SP;  Consultora da Coordenação Ge-
ral de Saúde da  Criança e Aleitamento Ma-
terno/MS; Membro do Comitê Nacional   de 
Aleitamento Materno/MS; Coordenadora do 
Projeto PIPAS – Primeira Infância para Adul-
tos Saudáveis – financiado pela 2ª Chamada 
MS/Fundação Bill e Melinda Gates/CNPq; 
mentora do Programa  Avançado  Em Imple-
mentação De Políticas Públicas, da Funda-
ção Maria Cecília Souto Vidigal/Fundação 
Lemann/Teachers College-Columbia Univer-
sity/FGV-EBAPE. 

Formação: Doutora em Saúde Pública – Fa-
culdade de Saúde Pública da USP; Partici-
pante do Programa de Formação de Lide-
rança Executiva em Primeira Infância da 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal/Har-
vard University/USP/INSPER. 

Fone: (11) 99218-5331

E-mail: soniav@isaude.sp.gov.br

Valderez Machado de Aragão

Atuação: Consultora em políticas de incentivo 
ao aleitamento materno; educação e seguran-
ça alimentar e nutricional; nutrição na gesta-
ção e infância. Expertise com projetos para 
a infância de grupos vulneráveis em centros 
urbanos, semiárido e população indígena. 
Prática na elaboração de editais e termos de 
referência. Experiência em gestão de políticas 
públicas para a saúde e o desenvolvimento 
infantil; docência na área de nutrição; atua-
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ção em redes da sociedade civil organizada e 
Agência das Nações Unidas/UNICEF. 

Formação: Nutricionista

Fone: (71) 99717-1064

E-mail: valderezaragao@gmail.com

EDUCAÇÃO INFANTIL

Aline Paes de Barros

Atuação: Atuou na área social a partir do 
trabalho em diversos espaços educativos 
formais e não formais, como escolas, e na 
supervisão de instituições de acolhimento 
para crianças e adolescentes. Participou da 
implantação de um espaço de educação in-
fantil em Curitiba-PR e realiza formação de 
professores. Atuou como avaliadora em Pro-
gramas e Projetos para a educação infantil 
na região do Nordeste. Leciona em cursos 
de Pedagogia e Pós-Graduação em Educa-
ção. Atualmente é Diretora do Centro Social 
Marista Robru.

Formação: Mestre em Educação: Currículo 
pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Graduada em Pedagogia PUC SP.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Ana Oliva Marcílio

Atuação: Consultora na área de Educação e 
Direitos da Criança. Especialista nas temá-
ticas do DPI, prevenção e enfrentamento 
às violências, racismo na infância; direito 
ao brincar, fomento à participação infantil 
e educação; Elaboração de metodologias 
para multiplicadores, e qualificação de equi-
pes multiprofissionais das áreas de infância, 
educação, assistência social e direitos hu-
manos, em âmbito nacional. Autoria de pu-
blicações: Brincar pra Que? (2018). 

Co-Autoria de: Voices of Children: Intercul-
tural Collaborations in Documenting the 
Meaning of Children’s Rights Through Di-
alogue and Video; The Voices of Children 
Documentary Video (2017); Caderno de 
Experiências Assim se Brinca (2013); É Fra-

quinha mas é Boa: uma análise do espaço 
escolar como refúgio (2002). 

Formação: Mestre em Educação e Justiça 
Social e Psicóloga. 

Fone: (71) 99388-7766

E-mail: anitamarcilio@gmail.com

Carolina Drügg

Atuação:  Servidora Pública, atua como Co-
ordenadora Adjunta no Programa Primeira 
Infância Melhor – PIM do Governo do RS. 
Atuou no Ministério da Saúde auxiliando no 
desenho e implantação de políticas de visita 
domiciliar para o DPI nos estados do Ceará, 
Acre, Amazonas e São Paulo. Especialista 
nas temáticas DPI, direitos da criança, visi-
tação domiciliar e educação popular. Possui 
experiência na implantação, monitoramento 
e avaliação de políticas públicas para o DPI 
e na formação de equipes multiprofissionais 
das áreas de  saúde, educação e assistência 
social, em âmbito nacional. Participou da 
criação dos Guias de Formação e Guias de 
Visitas Domiciliares do PIM, do Programa 
Cresça com seu Filho (CE), do Programa Pri-
meira Infância Acreana e do Primeira Infân-
cia Ribeirinha (AM). Participou do Programa 
de Gestão de Políticas e Programas de De-
senvolvimento Infantil (BID-INDES), do Pro-
grama de Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância (NCPI/Harvard) 
e do Programa Global Leaders for Young 
Children (World Forum Foundation).

Formação: Pedagoga (PUCRS), Mestre em 
Educação (PUCRS), Especialista em Saúde 
Pública (ESP/FIOCRUZ), Especialista em Pro-
jetos Sociais e Culturais (UFRGS). 

Fone:  (51) 98124-1645

E-mail:  carolinavdrugg@gmail.com

Carolina Helena Micheli Velho

Atuação: Especialista em Educação, com 
ênfase em Educação Infantil desde 1996. 
Inicialmente em sala de aula como profes-
sora e posteriormente como Coordenado-
ra/Gestora. De 2011 a 2013 foi consultora 
para a COEDI/SEB/MEC, implementando o 
Programa Proinfância em diversos Estados, 
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com atuação desde orientações gerenciais 
e legais para as Secretarias Municipais de 
Educação até formação dos coordenadores/
diretores e professores dos municípios. Foi 
consultora nacional de 2013 a 2017 para 
o tema de Educação Infantil no UNICEF no 
Brasil. De abril de 2017 a setembro de 2018 
esteve como Coordenadora-Geral de Educa-
ção Infantil no Ministério da Educação. Foi 
membro do Comitê Diretivo do Fórum de 
Educação Infantil do Distrito Federal (2014-
2017) e membro do Comitê Distrital pela 
Primeira Infância (2014-2016). Integra a 
Rede Nacional Primeira Infância. Atualmente 
é professora de pós-graduação do Instituto 
Saber e coordena o CEI – Cultura, Educação 
e Infâncias. 

Formação: Mestra em Educação pela Uni-
versidade de Brasília (2016), licenciada em 
Normal Superior (2005) IESB/ 2005

Fone: (61) 98116-9504

E-mail: carolvelho@gmail.com

Cisele Ortiz

Atuação: Foi diretora, coordenadora pe-
dagógica e professora de escola Educação 
Infantil por 15 anos. Compôs a equipe de 
supervisão da rede de Centros de Convi-
vência Infantil do Estado de São Paulo. Foi 
coordenadora do programa Nossas Crianças 
da Fundação Abrinq. Atuou no Crecheplan / 
Avisa Lá como formadora de professores e 
equipes gestoras de escolas de Educação 
Infantil públicas e desde 1996 é coorde-
nadora adjunta da Instituição. Faz parte da 
equipe de professores do Instituto Singu-
laridades no curso Pós-Graduação Educa-
ção Infantil: investigações e fazeres para 
crianças de 0 a 3 anos, desde 2014.  É pre-
sidente da Associação Brasileira de Estudos 
sobre o Bebê. Possui artigos publicados na 
revista Avisa Lá. Escreveu em parceria com 
Maria Teresa Venceslau de Carvalho o livro 
Interações: ser professor de bebês – cuidar, 
educar e brincar, uma única ação, da edito-
ra Blucher, integrante e do PNBE professor 
em 2014. Temas: educação infantil, creche, 
acesso e qualidade, formação continuada de 
professores de creche, adaptação e acolhi-

mento, desenvolvimento e aprendizagem, o 
brincar do bebê, a escolha da creche pelos 
pais; porque creche pode ser um bom lugar 
para viver.

Formação: Formada em Psicologia e Licen-
ciatura pela USP-SP e especialização em 
Educação Infantil pela PUC-PR.

Fone: (11) 3032-5411 / (11) 99712-7029

E-mail: cisele@avisala.org.br

Cláudia Maria da Cruz

Formação: Pedagoga, especialista em Pe-
dagogia Escolar, Neuroeducação e Primeira 
Infância.

Atuação:  Consultora Educacional em Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental. Atua nas 
associações de municípios: Amosc, Amarp, 
Ammoc, Amauc e Amai na formação de pro-
fessores e Construção de Diretrizes e Currícu-
los. Foi pesquisadora, consultora e avaliado-
ra do MEC, pesquisadora da Fundação Maria 
Cecília Solto Vidigal, Secretária Municipal de 
Educação, Presidente da Undime – PR, Mem-
bro do Conselho Estadual de Educação do 
PR, gestora, coordenadora pedagógica, pro-
fessora da educação infantil, ensino funda-
mental e educação de jovens e adultos. Atua 
há 28 anos na educação pública.

Fone: (41) 98844-6451

E-mail: claudiacruzeduca@gmail.com

Márcia Sayoko Nanaka

Atuação: Coordenadora do segmento de 
Educação Infantil da Diretoria Executiva de 
Ação Social (DEAS), do Grupo Marista. Espe-
cialista na área de Educação, com ênfase em 
educação infantil, infâncias e formação de 
professores da primeira infância.

Formação: Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Camilo Castelo Branco (1996), 
especialização em Educação infantil pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(2014) e Mestre em educação: formação de 
professores pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (2018).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 
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Maria Aparecida Camarano Martins

Atuação: Integra o Grupo de Pesquisa em 
Práticas Educativas  –  GEPPE da Faculdade 
de Educação/UnB  realizando pesquisas  re-
lacionadas  à criança, infância e Educação 
Infantil. Membro do Comitê Diretivo do Mo-
vimento  Interfóruns de Educação Infantil no 
Brasil - MIEIB e do Fórum de Educação In-
fantil do Distrito Federal- FEIDF.   Trabalhou 
na Secretaria de Educação do Distrito Fede-
ral – SEEDF, na Coordenação-Geral de Educa-
ção Infantil do Ministério da Educação, com 
experiência em  Docência Universitária (Fa-
culdade de Educação–UnB). 

Formação: Pedagoga, mestre e doutoranda 
em Educação pela Universidade de Brasília 
- UnB.

Fone: (61) 99982-6076

E-mail: aparecida.cida@gmail.com

Maria do Carmo Kobayashi

Atuação: Docente do Programa de Pós-Gra-
duação em Docência para Educação Básica, 
Mestrado Profissional, Faculdade de Ciências 
da UNESP, Campus de Bauru, SP. Líder do Gru-
po de Estudos da Infância e Educação Infantil: 
Políticas e Programas - CNPQ - UNESP. Realiza 
estudos na área da formação inicial e conti-
nuada de professores de Educação Básica. 
Atuando, principalmente, nos seguintes te-
mas: Educação Infantil; Ensino Fundamental; 
Ensino e aprendizagem; Ludicidade e Arte; 
Cultura lúdica dos imigrantes japoneses. 
Com aprofundamento no campo dos objetos 
lúdicos: jogos, brinquedos, literatura infantil 
e arte nos anos iniciais da Educação Básica.

E-mail: kobayashifc2@gmail.com

Maria Thereza Marcilio

Atuação: Consultora na área de Educação 
Infantil: formação de profissionais de EI, 
elaboração de documentos curriculares. De-
senvolvimento da Primeira Infância (DPI). Es-
pecialista nas temáticas do DPI, participação 
infantil. Elaboração de metodologias para 
formação de professores, coordenadores, 
gestores de EI; assessoria para formulação 
de políticas públicas para a primeira infân-
cia em âmbito nacional. 

Formação: Mestre em Educação - Harvard 
Graduate School of Education. Graduação 
em Pedagogia pela Universidade Federal 
da Bahia. 

Fone: (71) 3013-6629 / (71) 98792-0977

E-mail: mariathereza@avante.org.br

Marisa Schahin

Atuação: Consultora nas áreas da Educação, 
Assistência Social, Trabalho: Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, Brincar, Inclu-
são, Transição para a Vida Adulta, Emprego 
Apoiado, Acessibilidade, Diversidade. Espe-
cialista em Desenvolvimento da Primeira 
Infância, Brincar, Inclusão, EA para PcD. Ela-
boração de metodologias para capacitação 
de professores e equipes multidisciplinares 
em âmbito nacional. Diretora Pedagógica da 
Aldeia do Futuro, OSC na área do fortaleci-
mento de vínculos, prevenção da violência, 
promoção da Cultura de Paz, capacitação 
para o mercado de trabalho, geração de ren-
da, empreendedorismo voltada a pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 

Formação: Licenciatura em Letras; Pedagogia 
Waldorf; Pedagogia Curativa; Terapia Social.

Fone:(11) 98141-1328

E-mail: marisa.schahin@gmail.com

Mônica M. Samia

Atuação: Consultora associada da Avante 
Educação e Mobilização Social – ONG, em 
Salvador-BA, onde atua em projetos como 
coordenadora e formadora. Tem ampla ex-
periência na área de Educação, com ênfase 
em Formação de educadores e formadores, 
principalmente na Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental Anos Iniciais, junto às redes 
pública e privada. Desenvolve projetos liga-
dos à elaboração de documentos curricula-
res e materiais pedagógicos para gestores, 
coordenadores e professores, como os Ca-
dernos de Orientação para secretários muni-
cipais de educação, pelo PRADIME e Coleção 
Paralapracá (materiais impressos e cursos 
EaD), pelo IC&A. Coordenou as pesquisas de 
âmbito nacional ‘Redes de Aprendizagem: 
boas práticas de municípios que garantem 
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o direito de aprender’ e ‘Caminhos do direi-
to de Aprender’, promovida pelo UNICEF/
UNDIME/MEC/INEP. Participou do grupo de 
consultores que elaborou orientações para 
a implementação da Base Curricular Comum 
Nacional da Educação Infantil. Desde 2010 
é coordenadora de implementação do pro-
jeto Paralapracá. 

Formação: Doutora em Educação e pedagoga. 

Fone: (71) 98839-4869

E-mail: monicasamia@avante.org.br

Ordália Alves Almeida

Formação: Graduada em Pedagogia - Ma-
gistério da Pré-Escola, pela Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul (1984), 
Mestre em Educação - Fundamentos da 
Educação, pela Universidade Federal de 
São Carlos (1994) e Doutora em Educação 
- Metodologia do Ensino, pela Universidade 
Federal de São Carlos (2001). Pós-Doutora 
na área da Sociologia da Infância, pelo Ins-
tituto de Estudos da Criança - Universidade 
do Minho, Braga/Portugal, sob a orientação 
do Prof. Dr. Manuel Sarmento, no período 
de janeiro de 2008 a fevereiro de 2009. 
Professora Titular da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, com experiência na 
área de Educação, com ênfase em Educação 
da Infância, atuando principalmente na for-
mação de professores da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental. Coordenou o Curso 
de Pedagogia para Educação Infantil - Con-
sórcio PROFORMAR. Coordenou o PROIN-
FANTIL MEC/UFMS nos Estados de Alagoas, 
Mato Grosso do Sul e Sergipe. Coordenou 
o curso de Especialização em Docência na 
Educação Infantil e os Cursos de Extensão 
em Educação Infantil MEC/UFMS. Membro 
da Rede Nacional da Primeira Infância - 
RNPI. Bacharel em Direito. Diretora da Fa-
culdade de Educação - FaEd/UFMS (2017-
2019). Conselheira do Conselho Estadual 
de Educação. Membro do Fórum Permanen-
te de Educação Infantil de MS. Presidente 
da OMEP-BR.

Fone: (67) 99985-2444

E-mail:ordalia.almeida@ufms.br / ordaliaal-
meida@hotmail.com

Raquel Franzim

Atuação: Coordenadora de educação do Ins-
tituto Alana. Educadora desde 1995, atuou 
como professora, coordenadora pedagógica 
e formadora de professores. Destes, 14 anos 
foram dedicados ao ensino público na rede 
municipal da cidade de São Paulo. Especia-
lizou-se em educação para bebês e crianças 
pequenas. Tem experiência de trabalho com 
adolescentes e jovens em medida socioe-
ducativa e qualificação profissional de pes-
soas em situação de vulnerabilidade social. 
No Instituto Alana desde 2015 foi assessora 
pedagógica e atualmente coordena a área 
de educação e o Programa Escolas Trans-
formadoras do Brasil com a Ashoka. É uma 
das organizadoras das publicações Protago-
nismo – a potência de ação da comunidade 
escolar, O ser e o agir transformador – para 
mudar a conversa sobre educação e Criati-
vidade – mudar a educação, transformar o 
mundo. Junto com Cacau Rodhen assina o 
argumento da série produzida pela Maria 
Farinha Filmes Corações e mentes, escolas 
que transformam.  

Formação: Pedagogia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo; Especialização 
– Lato Sensu, Pedagogia – Educação Infantil 
pela Faculdades Metropolitanas Unidas.

Fone: (11) 3472-1600

E-mail:  raquel.franzim@alana.org.br

Rita de Cássia de Freitas Coelho

Atuação: Integra o Fórum Mineiro de Educa-
ção Infantil. É membro do Grupo Gestor da 
Rede Nacional da Primeira Infância. De 2007 
a 2016 assumiu a função de Coordenadora 
Geral de Educação Infantil da Secretaria da 
Educação Básica/SEB do Ministério da Edu-
cação/MEC. Atualmente integra a equipe do 
Centro de Políticas Públicas e Avalição da 
Educação – CAEd da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Foi assessora da prefeitura de 
Belo Horizonte – MG e de vários municípios 
na fase inicial de integração da educação in-
fantil aos sistemas de ensino. Foi presidente 
da União Nacional de Conselhos Municipais 
de Educação. Uma das articuladoras do Mo-
vimento Interfóruns de Educação Infantil do 
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Brasil/MIEIB, esteve na direção nacional do 
movimento até em 2007.

Formação: Bacharel e licenciada em Ciên-
cias Sociais pela Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG possui ampla experi-
ência na formulação e implementação de 
políticas de educação infantil.

Fone: (61) 99927-0125

E-mail: ritacoelho951@gmail.com

Rita Margarete Moreira Santos

Atuação: Consultora associada da Avante 
desde 2000, gestora da Linha de Formação 
de educadores e Tecnologias Educacionais. 
Possui ampla experiência coordenação e 
execução de ações de formação continuada 
de professores e educadores da Educação 
Infantil; de fomento à leitura e formação 
de mediadores de leitura. Participou da co-
missão avaliadora do prêmio Itaú UNICEF 
e do Prêmio Professores do Brasil – MEC e 
Fundação Bunge. Atuou como pesquisadora 
em âmbito nacional da pesquisa Redes de 
Aprendizagem: boas práticas de municípios 
que garantem o direito de aprender - MEC/
UNICEF/UNDIME/INEP. Participou da ela-
boração de materiais relacionados à Edu-
cação Infantil para o projeto Paralapracá e 
coordenou a formação de coordenadores 
nos municípios de Maracanau – CE, Olinda 
– PE, Maceió – AL, Natal – RN  e Camaçari - 
BA – parceria da Avante com  o Instituo C&A. 
Coordenou e participou da  elaboração de 
materiais pedagógicos para famílias, pro-
fessores, gestores e crianças do Programa 
Nossa Rede – Educação Infantil (política pú-
blica da Secretaria Municipal de  Educação 
de Salvador), coordenou e participou da for-
mação de coordenadores e de professores 
para implementação do Programa  Nossa 
Rede – Educação Infantil, parceria da Avante 
com a Secretaria Municipal da Educação de 
Salvador. Coordena o projeto Ser Brincante, 
no município de Brumado – BA, parceria da 
Avante como Instituto InterCement. Coorde-
nou a produção da publicação Brincar pra 
Quê? – Projeto Ser Brincante. Coordena o 
Setor Administrativo da Avante e é integran-
te do Grupo Gestor da instituição. 

Formação: Mestra em Educação e Contem-
poraneidade (2010) e pós-graduada em 
“Leitura e Linguagem” pela Universidade 
Estadual da Bahia (UNEB), graduada em pe-
dagogia pela Faculdade e Educação da Bahia  

Fone: (71) 98723-6401

E-mail: ritamargarete@avnte.org.br

Roselene Crepaldi

Atuação: Professora doutora contratada na 
Universidade de São Paulo – EACH – USP 
Leste na área de Lazer e Turismo, membro 
dos grupos de pesquisa: GIEL – Grupo Inter-
disciplinar de Estudos do Lazer, RNPI – Rede 
Nacional Primeira Infância (GT Brincar e GT 
Participação Infantil) e membro do conse-
lho consultivo da Aliança pela Infância. Foi 
pedagoga efetiva da Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo na Secretaria de Esportes 
do Município de São Paulo – SEME. Atuou 
como técnica na Supervisão de Convênios 
da Coordenadoria de Gestão de Parcerias e 
Organizações Sociais e na Coordenadoria de 
Gestão de Políticas e Projetos de Lazer e Re-
creação da SEME. Foi Gerente de Programas e 
Projetos da Secretaria de Cidadania Cultural 
do Ministério da Cultura e responsável pelo 
Ponto de Cultura do LABRIMP da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo – 
FEUSP. Possui experiência na área de Educa-
ção atuando como docente na pós‐gradua-
ção da Universidade Anhembi Morumbi e na 
pós-graduação na área de lazer e turismo na 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas. É 
consultora nos temas: educação e educação 
infantil, formação de profissionais, políticas 
públicas para infância, brincar, educação in-
fantil, lazer e recreação. Possui publicações 
na área da educação, educação infantil, la-
zer e recreação. Também é pesquisadora, e 
sócia proprietária da RODISON ED CULTURA 
empresa que desenvolve projetos em edu-
cação e cultura. 

Formação:  Professora Doutora nas áreas de 
Educação, Lazer e Turismo

Fone: (11) 99171-8526

E-mail: re.edcultura@gmail.com / rosecre-
paldi@gmail.com
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Valderez Machado de Aragão

Atuação: Consultora em políticas de incen-
tivo ao aleitamento materno; educação e 
segurança alimentar e nutricional; nutrição 
na gestação e infância. Expertise com pro-
jetos para a infância de grupos vulneráveis 
em centros urbanos, semiárido e população 
indígena. Prática na elaboração de editais e 
termos de referência. Experiência em gestão 
de políticas públicas para a saúde e o de-
senvolvimento infantil; docência na área de 
nutrição; atuação em redes da sociedade ci-
vil organizada e Agência das Nações Unidas/
UNICEF. 

Formação: Nutricionista

Fone: (71) 99717-1064

E-mail: valderezaragao@gmail.com

Vital Didonet

Atuação: Assessor para assuntos legislati-
vos da RNPI. Foi coordenador de educação 
infantil no MEC por dez anos; presidiu a 
Organização Mundial para a Educação Pré-
-escolar/Brasil e para a América Latina e foi 
vice-presidente mundial dessa Organização; 
consultor legislativo da Câmara dos Deputa-
dos por doze anos, com atuação em projetos 
de grande relevância como o Programa Bol-
sa Escola, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, o Plano Nacional de Educa-
ção, o FUNDEB; assessor técnico no curso de 
Liderança Executiva em Desenvolvimento 
da Primeira Infância, da Universidade de 
Harvard com a Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal; membro fundador da Rede Nacional 
Primeira Infância  (RNPI) e coordenador de 
sua Secretaria Executiva por dois anos.

Formação: Mestre em Educação, Especialis-
ta em Direitos da Criança, Políticas Públicas 
para a Primeira Infância, Especialista em 
Educação Infantil.

Fone: (61) 98427-7714 / (61) 3468-3769

E-mail: vitaldidonet@gmail.com

Viviane Aparecida da Silva

Atuação: Diretora Educacional das unida-

des sociais do Grupo Marista nos estados 
SP, MS, PR e SC. Consultora pedagógica para 
formação de professores. Docente do Ensino 
Superior. Experiências nos temas Currículo 
com enfoque em Direitos Humanos e Base 
Nacional Comum Curricular.

Formação: Doutora em Educação: Currículo 
(PUCSP -2014). Mestre em Educação (PUCSP 
- 2010). Especialista em Docência do Ensino 
Superior e em Orientação Educacional. Pe-
dagoga. Cursando pós-graduação em gestão 
empresarial e inovação (PUCPR). Autora de 
publicações em Educação e Currículo. Cur-
sando pós em Gestão Empresarial e Inova-
ção (PUCPR).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Viviane Fernandes Faria

Atuação: Foi diretora da Secretaria de Edu-
cação Continuada, alfabetização, diversida-
de e inclusão do Ministério da Educação e 
consultora da UNESCO e OEI. Atualmente é 
coordenadora de Educação Inclusiva do Ins-
tituto Dom Barreto, conselheira do Conselho 
Estadual de Educação do Piauí e secretária 
executiva da Rede Estadual da Primeira In-
fância do Piauí (REPI-PI).

Formação: psicóloga pela Universidade Cató-
lica de Santos, com especialização em Gestão 
de Processos Educacionais pela ECA-USP.

Fone: (86) 8846-9892

E-mail:  vivianeffaria@uol.com.br

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Djan Moreira

Atuação: É Assessor de Movimentos So-
ciais da Secretaria de Estado da Saúde do 
Piauí. Atua na defesa dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes. Ex Conselheiro 
Tutelar de Teresina, tem proferido palestra 
sobre o tema. É Amigo da Rede Nacional Pri-
meira Infância. 

Formação: Acadêmico de Direito. 
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Fone: (86) 99853-8382  

E-mail: djanmoreira13@gmail.com

Edinalva Severo

Atuação: Consultoria na área de Assistên-
cia Social com experiência na execução de 
programas de enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes com foco 
na prevenção ao afastamento dos cuidados 
parentais. Especialista nas temáticas: Famí-
lia Acolhedora, acolhimento institucional, 
Guarda Subsidiada e violência sexual. Ela-
boração de metodologias para multiplica-
dores, e capacitação de equipes multipro-
fissionais das áreas de saúde, educação e 
assistência social, em âmbito nacional. Es-
pecialista em Políticas Públicas de Atendi-
mento à Criança e ao Adolescente pelo ISE-
PE/PR; Atual Chefe de Divisão da Proteção 
especial de Alta Complexidade da Secreta-
ria de Assistência Social de Foz do Iguaçu 
-PR; Membro do Fórum DCA – PR, da Rede 
Proteger de Foz do Iguaçu – PR e do Grupo 
de Trabalho Nacional Pró-Convivência Fa-
miliar e Comunitária. Consultora do Movi-
mento Nacional Pró-Convivência Familiar e 
Comunitária. 

Formação: Bacharelado em Ciências Contá-
beis, Serviço Social e Licenciatura em Mate-
mática.

Fone: (45) 99103-8118 / (45) 3545-1008

E-mail: edinalva.severo@gmail.com

Fábio José Garcia Paes

Atuação: Assessor Nacional de Advocacy da 
Aldeias Infantis SOS Brasil, Articulador de 
Agenda de Defesa de Direitos de Crianças 
e Adolescentes com Movimentos Sociais e 
Projetos Populares do Brasil. Editor chefe da 
Revista Bem Cuidar, Integrante da RNPI e do 
Movimento Nacional de Convivência Fami-
liar e Comunitária. 

Especialista nas temáticas: direito à con-
vivência familiar e comunitária, cuidado in-
fantil, reorganização institucional, educação 
popular, participação infantil, mobilização 
social e incidência política de famílias e co-
munidades. Elaboração de Campanhas de 
Advocacy, Planos Estratégicos de Gestão So-

cial e de Produtos Editoriais.

Formação: Teologia e Filosofia e Mestrando 
em Educação e Políticas Públicas.

Fone: (11) 95322-8588

E-mail: fabio.paes@aldeiasinfantis.org.br

Lúcia Aparecida dos Santos Tavares

Atuação: Formadora nas áreas de Educa-
ção e Assistência Social, com ênfase na 
defesa no direito ao brincar, à convivência 
familiar e comunitária e no enfrentamen-
to de todas as formas de violência contra 
crianças e adolescentes. Articuladora da 
Semana Mundial do Brincar, Semana da 
Educação e Seminários para as Infâncias 
na região da Baixada Santista. Participação 
ativa no sistema de garantia de direitos, 
atual conselheira municipal dos direitos 
da criança e adolescente. Gestora de Esco-
la Social Marista.

Publicações: autora do Artigo “Educação in-
fantil e inclusão” no livro Educação Infantil: 
Reflexões e práticas para a produção de sen-
tidos. São Paulo: FTD, 2012.

Autora do Artigo “Os sujeitos da inclusão e 
a formação do educador”. Revista Direcional 
Educador, setembro, 2013.

Formação: Mestre em Educação, Pós-gradua-
da em Gestão de Pessoas e Assistente Social.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Marisa Schahin

Atuação: Consultora nas áreas da Educação, 
Assistência Social, Trabalho: Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, Brincar, Inclu-
são, Transição para a Vida Adulta, Emprego 
Apoiado, Acessibilidade, Diversidade. Ela-
boração de metodologias para capacitação 
de professores e equipes multidisciplinares 
em âmbito nacional. Diretora Pedagógica da 
Aldeia do Futuro, OSC na área do fortaleci-
mento de vínculos, prevenção da violência, 
promoção da Cultura de Paz, capacitação 
para o mercado de trabalho, geração de ren-
da, empreendedorismo voltada a pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 
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Formação: Licenciatura em Letras; Pedagogia 
Waldorf; Pedagogia Curativa; Terapia Social.

Especialista: Desenvolvimento da Primeira 
Infância, Brincar, Inclusão, EA para PcD.

Fone: (11) 98141-1328

E-mail: marisa.schahin@gmail.com

Raimunda Caldas Barbosa

Atuação: Experiência na área de Educação 
e Saúde, atuando principalmente nos se-
guintes temas: gestão educacional, família, 
práticas restaurativas, inclusão, formação de 
colaboradores, políticas públicas e direitos 
humanos. Atualmente Coordenadora Social 
da DEAS – Diretoria Executiva de Ação Social 
do Grupo Marista.

Formação: Graduada em Serviço Social pela 
Universidade Católica do Salvador (1998), 
graduada em Pedagogia pela UNIASSELVI do 
Paraná (2018), especialização em Psicolo-
gia Conjugal e familiar pela Faculdade Ruy 
Barbosa da Bahia (2005), especialização em 
Gestão e Desenvolvimento de Seres Huma-
nos pela Fundação Visconde de Cairu da 
Bahia (2003). Mestre em Direitos Humanos 
e Políticas Públicas pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Ana Angélica Campelo

Atuação: Especialista em Políticas Públi-
cas e Gestão Governamental, atua há 20 
anos com Políticas Sociais e nos últimos 14 
anos tem estado envolvida na elaboração e 
implementação de normativas, serviços e 
ações voltados para a garantia da Convivên-
cia Familiar e Comunitária, com foco no re-
ordenamento e qualificação dos serviços de 
acolhimento para Crianças e Adolescentes 
e implementação de novas modalidades de 
serviços, como Famílias Acolhedoras. Partici-
pou da elaboração dos seguintes documen-
tos: Plano Nacional de Promoção, Proteção 

e Defesa do Direito de Crianças e Adoles-
centes à Convivência Familiar e Comuni-
tária; subsídios para as Diretrizes da ONU 
sobre Cuidados a Crianças sem Cuidados 
Parentais; Orientações Técnicas: Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes; 
Orientações Técnicas para elaboração do 
Plano Individual de Atendimento.

Formação: Especialização em Políticas Pú-
blicas e Gestão Governamental. Arquiteta e 
Urbanista com especialização em Desenvol-
vimento Participativo.

Fone: (61) 99552-1840

E-mail: claraepat@yahoo.com.br

Edinalva Severo

Atuação: Consultoria na área de Assistência 
Social com experiência na execução de pro-
gramas de enfrentamento à violência contra 
crianças e adolescentes com foco na pre-
venção ao afastamento dos cuidados paren-
tais. Especialista nas temáticas: Família Aco-
lhedora, acolhimento institucional, Guarda 
Subsidiada e violência sexual. Elaboração 
de metodologias para multiplicadores, e 
capacitação de equipes multiprofissionais 
das áreas de saúde, educação e assistência 
social, em âmbito nacional. Especialista em 
Políticas Públicas de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente pelo ISEPE/PR; Atual Che-
fe de Divisão da Proteção especial de Alta 
Complexidade da Secretaria de Assistência 
Social de Foz do Iguaçu-PR; Membro do Fó-
rum DCA – PR, da Rede Proteger de Foz do 
Iguaçu – PR e do Grupo de Trabalho Nacio-
nal Pró-Convivência Familiar e Comunitária. 
Consultora do Movimento Nacional Pró-
-Convivência Familiar e Comunitária 

Formação: Bacharelado em Ciências Contá-
beis, Serviço Social e Licenciatura em Mate-
mática.

Fone: (45) 99103-8118 / (45) 3545-1008

E-mail: edinalva.severo@gmail.com

Fábio José Garcia Paes

Atuação: Assessor Nacional de Advocacy da 
Aldeias Infantis SOS Brasil, Articulador de 
Agenda de Defesa de Direitos de Crianças 
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e Adolescentes com Movimentos Sociais e 
Projetos Populares do Brasil. Editor chefe da 
Revista Bem Cuidar, Integrante da RNPI e do 
Movimento Nacional de Convivência Fami-
liar e Comunitária. 

Especialista nas temáticas: Direito à con-
vivência familiar e comunitária, cuidado in-
fantil, reorganização institucional, educação 
popular, participação infantil, mobilização 
social e incidência política de famílias e co-
munidades. Elaboração de Campanhas de 
Advocacy, Planos Estratégicos de Gestão So-
cial e de Produtos Editoriais.

Formação: Teologia e Filosofia e Mestrando 
em Educação e Políticas Públicas.

Fone: (11) 95322-8588

E-mail: fabio.paes@aldeiasinfantis.org.br

Jane Valente

Atuação: Terapeuta Familiar, Presidente e 
Vice Presidente do CMDCA de 2009 a 2012, 
Coordenadora do Serviço SAPECA de famí-
lias acolhedoras durante 07 anos, de 2000 a 
2007, Assessora da Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade de Crianças e Adoles-
centes, responsável pela elaboração e im-
plementação do Plano de Reordenamento 
dos Serviços de Acolhimento para Crianças 
e Adolescentes de 2007 a 2013, Secretária 
Municipal de Assistência Social e Segurança 
Alimentar da Prefeitura de Campinas/SP de 
2013 a agosto de 2017, Membro do Grupo 
de Trabalho Nacional Pró Convivência Fami-
liar e Comunitária desde 2006, Consultora 
da Rede Latino-americana de Acolhimento 
Familiar (RELAF) desde 2004. 

Autora do livro Família Acolhedora: Relações 
de Cuidado e de Proteção no Serviço de 
Acolhimento, Paulus Editora, 2014 (resulta-
do da tese de doutorado). 

Formação: Assistente Social, Especialista 
em Violência Doméstica contra a criança e o 
adolescente pela USP, Mestre e Doutora em 
Serviço Social pela PUC de São Paulo. Forma-
ção em Liderança Executiva para a Primeira 
Infância, Harvard, FMCSV e Insper, 2017. 

Fone: (19) 98129-6151

E-mail: janevalente@gmail.com

DIREITO DE BRINCAR

Ana Oliva Marcílio

Atuação: Consultora na área de Educação e 
Direitos da Criança. Especialista nas temá-
ticas do DPI, prevenção e enfrentamento 
às violências, racismo na infância; direito 
ao brincar, fomento à participação infantil 
e educação; Elaboração de metodologias 
para multiplicadores, e qualificação de equi-
pes multiprofissionais das áreas de infância, 
educação, assistência social e direitos hu-
manos, em âmbito nacional. Autoria de pu-
blicações: Brincar pra Que? (2018). 

Co-Autoria de: Voices of Children: Intercul-
tural Collaborations in Documenting the 
Meaning of Children’s Rights Through Di-
alogue and Video; The Voices of Children 
Documentary Video (2017); Caderno de 
Experiências Assim se Brinca (2013); É Fra-
quinha mas é Boa: uma análise do espaço 
escolar como refúgio (2002). 

Formação: Mestre em Educação e Justiça 
Social e Psicóloga. 

Fone: (71) 99388-7766

E-mail: anitamarcilio@gmail.com

Carolina Helena Micheli Velho

Atuação: Tem experiência na área de Educa-
ção, com ênfase em Educação Infantil desde 
1996. Inicialmente em sala de aula como 
professora e posteriormente como Coorde-
nadora/Gestora. De 2011 a 2013 foi consul-
tora para a COEDI/SEB/MEC, implementando 
o Programa Proinfância em diversos Estados, 
com atuação desde orientações gerenciais 
e legais para as Secretarias Municipais de 
Educação até formação dos coordenadores/
diretores e professores dos municípios. Foi 
consultora nacional de 2013 a 2017 para 
o tema de Educação Infantil no UNICEF no 
Brasil. De abril de 2017 a setembro de 2018 
esteve como Coordenadora-Geral de Educa-
ção Infantil no Ministério da Educação. Foi 
membro do Comitê Diretivo do Fórum de 
Educação Infantil do Distrito Federal (2014-
2017) e membro do Comitê Distrital pela 
Primeira Infância (2014-2016). Integra a 
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Rede Nacional Primeira Infância. Atualmente 
é professora de pós-graduação do Instituto 
Saber e coordena o CEI – Cultura, Educação 
e Infâncias. 

Formação: Mestra em Educação pela Uni-
versidade de Brasília (2016), licenciada em 
Normal Superior (2005) IESB/ 2005

Fone: (61) 98116-9504

E-mail: carolvelho@gmail.com

Dafne Herrero 

Atuação: Consultora do brincar pela Inter-
national Play Association Brasil. Especia-
lista nos seguintes temas para palestras 
e consultorias: desenvolvimento infantil, 
prematuridade, o brincar como estimulação 
essencial e fortalecimento de vínculos, ade-
quação postural de baixo custo para bebês e 
crianças em idade escolar, inclusão escolar, 
intervenção precoce, escalas de avaliação e 
follow-up de bebês e crianças, recursos te-
rapêuticos infantis, coaching familiar. 

Formação: Fisioterapeuta infantil e neonatal. 
Pós-doutoranda pela Faculdade de Saúde 
Pública da USP. Doutora e mestre pela mes-
ma faculdade. 

Fone: (11) 99570-8253

E-mail: dafneherrero@drabrincadeira.com

Janine Dodge

Atuação: Presidente da IPA Brasil – Asso-
ciação Brasileira pelo Direito de Brincar e 
à Cultura.  Foi Diretora do Instituto Unile-
ver no Brasil e atuou por mais de 20 anos 
como executiva e diretora em grandes mul-
tinacionais no Brasil e fora.  Especialista na 
temática do brincar: o direito do brincar e 
a sua importância para o desenvolvimento 
infantil (físico, social, emocional e intelectu-
al), a resiliência e o fomento de uma cultura 
de paz; o brincar ao ar livre e a gestão de 
risco no brincar; paradigmas atuais de pais 
e educadores sobre o brincar. Elaboração 
de estratégias e projetos de capacitação de 
adultos – de familiares (jovens, pais e avós) 
e profissionais das mais diversas áreas que 
atuam direta- ou indiretamente com crian-
ças – sobre o brincar.  Palestrante em âmbito 

internacional.  Coautora do livro, “A Desco-
berta do Brincar” (São Paulo: Editora Melho-
ramentos, 2006).  

Formação: Relações internacionais pela 
Universidade de Toronto, mestre em Coa-
ching Integral e mestre em administração de 
negócios pela Schulich School of Business, 
Universidade York em Toronto

Fone: (11) 97685-2525

Email: janinejdodge@gmail.com

Lúcia Aparecida dos Santos Tavares

Atuação: Formadora nas áreas de Educação 
e Assistência Social, com ênfase na defesa 
no direito ao brincar, à convivência familiar e 
comunitária e no enfrentamento de todas as 
formas de violência contra crianças e ado-
lescentes. Articuladora da Semana Mundial 
do Brincar, Semana da Educação e Seminá-
rios para as Infâncias na região da Baixada 
Santista. Participação ativa no sistema de 
garantia de direitos, atual conselheira muni-
cipal dos direitos da criança e adolescente. 
Gestora de Escola Social Marista.

Publicações: autora do Artigo “Educação 
infantil e inclusão” no livro Educação Infan-
til: Reflexões e práticas para a produção de 
sentidos. São Paulo: FTD, 2012. Autora do 
Artigo “Os sujeitos da inclusão e a formação 
do educador”. Revista Direcional Educador, 
setembro, 2013.

Formação: Mestre em Educação, Pós-gradu-
ada em Gestão de Pessoas e Assistente So-
cial.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Márcia Sayoko Nanaka

Atuação: Coordenadora do segmento de 
Educação Infantil da Diretoria Executiva de 
Ação Social (DEAS), do Grupo Marista. Espe-
cialista na área de Educação, com ênfase em 
educação infantil, infâncias e formação de 
professores da primeira infância.

Formação: graduada em Pedagogia pela 
Universidade Camilo Castelo Branco (1996), 
especialização em Educação infantil pela 
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(2014) e Mestre em educação: formação de 
professores pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (2018).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com

Marilena Flores Martins

Atuação: Autora, Palestrante e Consultora na 
área do Brincar, Desenvolvimento Infantil e 
Cidadania. Fundadora da IPA Brasil – Asso-
ciação Brasileira pelo Direito de Brincar e à 
Cultura. Secretária Adjunta da Assistência e 
Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo (2002). Livros publicados: “Guia Brincar 
é Preciso!” – Editora Evoluir Cultural – 2009; 
“Cidadania é preciso!” – Editora Evoluir Cultu-
ral - 2012; “Gigi e sua tesoura Mágica” – Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente de São 
Paulo – Imprensa oficial do Estado – 2014 e 
Editora Evoluir Cultural – 2016; Vem Brincar! 
– Editora Evoluir Cultural - 2016.

Formação: Assistente Social; especialista 
em Análise Transacional e pós-graduada em 
Animação Sociocultural.

Fone: (11) 99618-1805

E–mail: marilenaflores@uol.com.br

Marisa Schahin

Atuação: Consultora nas áreas da Educação, 
Assistência Social, Trabalho: Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, Brincar, Inclu-
são, Transição para a Vida Adulta, Emprego 
Apoiado, Acessibilidade, Diversidade. Ela-
boração de metodologias para capacitação 
de professores e equipes multidisciplinares 
em âmbito nacional. Diretora Pedagógica da 
Aldeia do Futuro, OSC na área do fortaleci-
mento de vínculos, prevenção da violência, 
promoção da Cultura de Paz, capacitação 
para o mercado de trabalho, geração de ren-
da, empreendedorismo voltada a pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 

Formação: Licenciatura em Letras; Pedagogia 
Waldorf; Pedagogia Curativa; Terapia Social.

Especialista: Desenvolvimento da Primeira 
Infância, Brincar, Inclusão, EA para PcD.

Fone: (11) 98141-1328

E-mail: marisa.schahin@gmail.com

Rita Margarete Moreira Santos

Atuação: Consultora associada da Avante 
desde 2000, gestora da Linha de Formação 
de educadores e Tecnologias Educacionais. 
Possui ampla experiência coordenação e 
execução de ações de formação continuada 
de professores e educadores da Educação 
Infantil; de fomento à leitura e formação 
de mediadores de leitura. Participou da co-
missão avaliadora do prêmio Itaú UNICEF 
e do Prêmio Professores do Brasil – MEC e 
Fundação Bunge. Atuou como pesquisadora 
em âmbito nacional da pesquisa Redes de 
Aprendizagem: boas práticas de municípios 
que garantem o direito de aprender - MEC/
UNICEF/UNDIME/INEP. Participou da elabo-
ração de materiais relacionados à Educação 
Infantil para o projeto Paralapracá e coor-
denou a formação de coordenadores nos 
municípios de Maracanau-CE, Olinda  – PE, 
Maceió – AL, Natal – RN  e Camaçari - BA  – 
parceria da Avante com  o Instituo C&A. 
Coordenou e participou da  elaboração de 
materiais pedagógicos para famílias, pro-
fessores, gestores e crianças do Programa 
Nossa Rede – Educação Infantil (política pú-
blica da Secretaria Municipal de  Educação 
de Salvador), coordenou e participou da for-
mação de coordenadores e de professores 
para implementação do Programa  Nossa 
Rede – Educação Infantil, parceria da Avante 
com a Secretaria Municipal da Educação de 
Salvador. Coordena o projeto Ser Brincante, 
no município de Brumado – BA, parceria da 
Avante como Instituto InterCement. Coorde-
nou a produção da publicação Brincar pra 
Quê? – Projeto Ser Brincante. Coordena o 
Setor Administrativo da Avante e é integran-
te do Grupo Gestor da instituição. 

Formação: Mestra em Educação e Contem-
poraneidade (2010) e pós-graduada em 
“Leitura e Linguagem” pela Universidade 
Estadual da Bahia (UNEB), graduada em pe-
dagogia pela Faculdade e Educação da Bahia  

Fone: (71) 98723-6401

E-mail: ritamargarete@avnte.org.br



ES
PE

C
IA

LI
ST

AS

20

Roselene Crepaldi

Atuação: Professora doutora contratada na 
Universidade de São Paulo – EACH – USP 
Leste na área de Lazer e Turismo, membro 
dos grupos de pesquisa: GIEL – Grupo Inter-
disciplinar de Estudos do Lazer, RNPI – Rede 
Nacional Primeira Infância (GT Brincar e GT 
Participação Infantil) e membro do conse-
lho consultivo da Aliança pela Infância. Foi 
pedagoga efetiva da Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo na Secretaria de Esportes 
do Município de São Paulo – SEME. Atuou 
como técnica na Supervisão de Convênios 
da Coordenadoria de Gestão de Parcerias 
e Organizações Sociais e na Coordenadoria 
de Gestão de Políticas e Projetos de Lazer e 
Recreação da SEME. Foi Gerente de Progra-
mas e Projetos da Secretaria de Cidadania 
Cultural do Ministério da Cultura e respon-
sável pelo Ponto de Cultura do LABRIMP da 
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo – FEUSP. Possui experiência 
na área de Educação atuando como do-
cente na pós-graduação da Universidade 
Anhembi Morumbi e na pós-graduação na 
área de lazer e turismo na FMU – Faculda-
des Metropolitanas Unidas. É consultora 
nos temas: educação e educação infantil, 
formação de profissionais, políticas públi-
cas para infância, brincar, educação infan-
til, lazer e recreação. Possui publicações na 
área da educação, educação infantil, lazer e 
recreação. Também é pesquisadora, e sócia 
proprietária da RODISON ED CULTURA em-
presa que desenvolve projetos em educa-
ção e cultura. 

Formação:  Professora Doutora nas áreas de 
Educação, Lazer e Turismo

Fone: (11) 99171-8526

E-mail: re.edcultura@gmail.com / rosecre-
paldi@gmail.com

Sheila Pomilho

Atuação: Experiência como Coordenadora 
Pedagógica e Diretora na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I. Junto a Rede Ma-
rista de Solidariedade no Centro Marista de 
Defesa da Infância atuou em 23 municípios 
e 7 estados como Coordenadora dos Proje-

tos Brincadiquê? Pelo direito ao Brincar e o 
projeto Territoriar – Ambientes Educativos, 
realizou a co- organização de publicações 
com os temas: Direito ao Brincar e Territó-
rios Educativos. Membro da Rede Nacional 
pela Primeira Infância no GT do Brincar. Atu-
almente realiza a Direção do Centro Social 
Marista Irmão Justino.

Formação: Pedagoga, especialização em 
Fundamentos de uma Educação para o Pen-
sar pela PUC-SP. Mestranda em Educação: 
Governança e Gestão da Educação – UCES 
– Buenos Aires – Argentina.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

CRIANÇA E O ESPAÇO

Aline Paes de Barros

Atuação: Atuou na área social a partir do 
trabalho em diversos espaços educativos 
formais e não formais, como escolas, e na 
supervisão de instituições de acolhimento 
para crianças e adolescentes. Participou da 
implantação de um espaço de educação in-
fantil em Curitiba-PR e realiza formação de 
professores. Atuou como avaliadora em Pro-
gramas e Projetos para a educação infantil 
na região do Nordeste. Leciona em cursos 
de Pedagogia e Pós-Graduação em Educa-
ção. Atualmente é Diretora do Centro Social 
Marista Robru.

Formação: Mestre em Educação: Currículo 
pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Graduada em Pedagogia PUC SP.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Fábio José Garcia Paes

Atuação: Assessor Nacional de Advocacy da 
Aldeias Infantis SOS Brasil, Articulador de 
Agenda de Defesa de Direitos de Crianças 
e Adolescentes com Movimentos Sociais e 
Projetos Populares do Brasil. Editor chefe da 
Revista Bem Cuidar, Integrante da RNPI e do 
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Movimento Nacional de Convivência Fami-
liar e Comunitária. 

Especialista nas temáticas: direito à con-
vivência familiar e comunitária, cuidado in-
fantil, reorganização institucional, educação 
popular, participação infantil, mobilização 
social e incidência política de famílias e co-
munidades. Elaboração de Campanhas de 
Advocacy, Planos Estratégicos de Gestão So-
cial e de Produtos Editoriais.

Formação: Teologia e Filosofia e Mestrando 
em Educação e Políticas Públicas.

Fone: (11) 95322-8588

E-mail: fabio.paes@aldeiasinfantis.org.br

Lúcia Aparecida dos Santos Tavares

Atuação: Formadora nas áreas de Educação 
e Assistência Social, com ênfase na defesa 
no direito ao brincar, à convivência familiar e 
comunitária e no enfrentamento de todas as 
formas de violência contra crianças e ado-
lescentes. Articuladora da Semana Mundial 
do Brincar, Semana da Educação e Seminá-
rios para as Infâncias na região da Baixada 
Santista. Participação ativa no sistema de 
garantia de direitos, atual conselheira muni-
cipal dos direitos da criança e adolescente. 
Gestora de Escola Social Marista.

Publicações: autora do Artigo “Educação 
infantil e inclusão” no livro Educação Infan-
til: Reflexões e práticas para a produção de 
sentidos. São Paulo: FTD, 2012. Autora do 
Artigo “Os sujeitos da inclusão e a formação 
do educador”. Revista Direcional Educador, 
setembro, 2013.

Formação: Mestre em Educação, Pós-gradua-
da em Gestão de Pessoas e Assistente Social.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Luzia Laffite

Atuação: Superintendente do Instituto da 
Infância – IFAN, com atuação em desenvol-
vimento institucional para primeira infância 
e infâncias: desenho, implementação de 
programas multisetoriais, regionais, concep-
ção de programas e políticas públicas mu-

nicipais, e gestão de conhecimentos. Coor-
denadora da Formação de Profissionais do 
Programa de Desenvolvimento Infantil – PA-
DIN–CE. Assessora do Painel Técnico do Pro-
grama de Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância (NCPI-FMCSV 
- Universidade de Harvard). Coordenadora 
da Secretaria Executiva da Rede da Primei-
ra Infância do Ceará e ex-Coordenadora da 
Secretaria Executiva da Rede Nacional da 
Primeira Infância, biênio 2013/14. Áreas de 
Atuação: Modelos de Inovação para Primei-
ra infância Rural e Urbana no Nordeste do 
Brasil, mais focada no estado do CE. Temá-
ticas: Prevenção às Violências Domésticas: 
Negligência, maus tratos e castigos físicos, 
Desenvolvimento Infantil; Trabalho Infantil 
rural; Participação Infantil; Plano Municipal 
da Primeira Infância. 

Formação: Graduada em Psicologia pela 
Universidade Paulista e pós-graduada em 
Administração de Empresas e Psicologia Or-
ganizacional (PUC-SP) e nas Relações Mãe-
-Bebê e Família (Model Tavistock). 

Fone: (85) 99992-3005 / (85) 3268-3979

E-mail: luziatg@ifan.com.br

Márcia Sayoko Nanaka

Atuação: Coordenadora do segmento de 
Educação Infantil da Diretoria Executiva de 
Ação Social (DEAS), do Grupo Marista. Espe-
cialista na área de Educação, com ênfase em 
educação infantil, infâncias e formação de 
professores da primeira infância.

Formação: graduada em Pedagogia pela 
Universidade Camilo Castelo Branco (1996), 
especialização em Educação infantil pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(2014) e Mestre em educação: formação de 
professores pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (2018).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Nayana Brettas

Atuação: Idealizou e executou a metodolo-
gia Criança Fala para elaborar a política pú-
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blica de primeira infância do DF junto com 
as crianças que resultou na publicação do 
Plano Distrital pela Primeira Infância. Espe-
cialista em participação das crianças para 
construir junto com as crianças uma cida-
de mais saudável e acolhedora. Fundadora 
da CriaCidade que executou com impactos 
profundos a metodologia Criança Fala, no 
bairro do Glicério, para ocupar, projetar e 
transformar o bairro com as crianças que 
resultou no Livro Cidade Que Brinca com 
Prefácio de Francesco Tonucci publicado 
pela Editora Paulus.  Fundadora do Ima-
ginaC, um negócio social para te conectar 
com a cidade brincando por meio do sonho 
e da imaginação. O ImaginaC tem como 
foco: sensibilizar, inspirar, engajar para dar 
escala para a metodologia já testada com 
sucesso por meio de ferramentas lúdicas 
como seu jogo para descobrir, sentir, imagi-
nar e transformar cidades com as crianças 
(versão online e off-line), desenho anima-
do entre outros.

Formação: Graduação em Ciências Sociais 
pela PUC-SP com mestrado em Sociologia 
da Infância pela universidade do Minho, Bra-
ga, Portugal tendo o Professor Manuel Jacin-
to Sarmento como orientador.

Fone: (11) 99970-6967

E-mail: nay.brettas@gmail.com / nayana@
imaginac.vc

Rhaisa Naiade Pael Farias

Atuação: Pesquisadora na área de Educação 
Infantil (EI).  Especialista nas temáticas de 
infância urbana e metodologia de pesqui-
sa com crianças. Experiência de trabalho: 
professora da EI em escola pública; orien-
tadora pedagógica do Programa de For-
mação Inicial de Professores em Educação 
Infantil (UFMS); pesquisadora no Curso de 
Especialização em Docência na Educação 
Infantil (UFMS); pesquisadora do Ministério 
da Educação em relação a instituições de 
EI do Programa Nacional de Reestruturação 
e Aquisição de Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proin-
fância). Autora e coautora nas publicações: 
“A cidade como espaço da infância” na Re-
vista Educação e Realidade; “Plano Distrital 

Pela Primeira Infância”; “Guia Metodológico 
de Fomento à Participação Infantil nas Polí-
ticas Públicas”.

Formação: Aluna no curso de Doutorado em 
Educação/UnB, Mestre em Educação/UnB e 
pedagoga.

Fone: (61) 99324-5555

E-mail:  rhaisapael@gmail.com

Roselene Crepaldi

Atuação: Professora doutora contratada na 
Universidade de São Paulo – EACH – USP 
Leste na área de Lazer e Turismo, membro 
dos grupos de pesquisa: GIEL – Grupo Inter-
disciplinar de Estudos do Lazer, RNPI – Rede 
Nacional Primeira Infância (GT Brincar e GT 
Participação Infantil) e membro do conse-
lho consultivo da Aliança pela Infância. Foi 
pedagoga efetiva da Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo na Secretaria de Esportes 
do Município de São Paulo – SEME. Atuou 
como técnica na Supervisão de Convênios 
da Coordenadoria de Gestão de Parcerias e 
Organizações Sociais e na Coordenadoria de 
Gestão de Políticas e Projetos de Lazer e Re-
creação da SEME. Foi Gerente de Programas e 
Projetos da Secretaria de Cidadania Cultural 
do Ministério da Cultura e responsável pelo 
Ponto de Cultura do LABRIMP da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo – 
FEUSP. Possui experiência na área de Educa-
ção atuando como docente na pós-gradua-
ção da Universidade Anhembi Morumbi e na 
pós-graduação na área de lazer e turismo na 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas. É 
consultora nos temas: educação e educação 
infantil, formação de profissionais, políticas 
públicas para infância, brincar, educação in-
fantil, lazer e recreação. Possui publicações 
na área da educação, educação infantil, la-
zer e recreação. Também é pesquisadora, e 
sócia proprietária da RODISON ED CULTURA 
empresa que desenvolve projetos em edu-
cação e cultura. 

Formação:  Professora Doutora nas áreas de 
Educação, Lazer e Turismo

Fone: (11) 99171-8526

E-mail: re.edcultura@gmail.com / rosecre-
paldi@gmail.com
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Sheila Pomilho

Atuação: Experiência como Coordenadora 
Pedagógica e Diretora na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I. Junto a Rede Ma-
rista de Solidariedade no Centro Marista de 
Defesa da Infância atuou em 23 municípios 
e 7 estados como Coordenadora dos Proje-
tos Brincadiquê? Pelo direito ao Brincar e o 
projeto Territoriar – Ambientes Educativos, 
realizou a co- organização de publicações 
com os temas: Direito ao Brincar e Territó-
rios Educativos. Membro da Rede Nacional 
pela Primeira Infância no GT do Brincar. Atu-
almente realiza a Direção do Centro Social 
Marista Irmão Justino.

Formação: Pedagoga, especialização em 
Fundamentos de uma Educação para o Pen-
sar pela PUC-SP. Mestranda em Educação: 
Governança e Gestão da Educação – UCES 
– Buenos Aires – Argentina.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Valderez Machado de Aragão

Atuação: Consultora em políticas de incentivo 
ao aleitamento materno; educação e seguran-
ça alimentar e nutricional; nutrição na gesta-
ção e infância. Expertise com projetos para 
a infância de grupos vulneráveis em centros 
urbanos, semiárido e população indígena. 
Prática na elaboração de editais e termos de 
referência. Experiência em gestão de políticas 
públicas para a saúde e o desenvolvimento 
infantil; docência na área de nutrição; atua-
ção em redes da sociedade civil organizada e 
Agência das Nações Unidas/UNICEF. 

Formação: Nutricionista

Fone: (71) 99717-1064

E-mail: valderezaragao@gmail.com

DIVERSIDADE

Claudia Werneck

Atuação: Consultora na área de direitos da 
infância e suas interfaces com o conceito 

e a prática da inclusão, não discriminação 
e acessibilidade. Áreas de conhecimento: 
Educação inclusiva. Comunicação acessível. 
Comunicação inclusiva. Leitura acessível. 
Teatro acessível. Desenvolvimento inclusi-
vo. Proteção integral inclusiva.   Elaboração 
de metodologias para multiplicadores/as 
e capacitação de equipes  multiprofissio-
nais.  Pesquisadora, articulista, ativista polí-
tica e palestrante internacional, no ano de 
2000 tornou-se a única autora brasileira re-
comendada simultaneamente por Unesco e 
Unicef. Foi pioneira a disseminar o conceito 
de sociedade inclusiva (ONU) na América 
Latina, com obras traduzidas para o inglês e 
espanhol. Autora de 14 publicações pessoas 
crianças e adultas.   Idealizadora e fundadora 
da ONG Escola de Gente - Comunicação em 
Inclusão, em nome da qual recebeu duas 
das mais importantes condecorações do Es-
tado brasileiro: “Prêmio Direitos Humanos” 
e “Ordem do Mérito Cultural”.

Formação:     Jornalista formada pela UFRJ 
com especialização em Comunicação e Saú-
de pela FIOCRUZ. Trabalha para a garantia de 
direitos da população que tem deficiência e 
vive na pobreza. Desde 2002 é fellow da 
Ashoka Empreendedores Sociais.  

Fone: (21) 99311-7481

E-mail:  cwerneck@escoladegente.org.br

Elisa Costa

Atuação: Atua na  criação e defesa de polí-
ticas públicas, pesquisa, informação e for-
mação, compilação de dados e preservação 
do patrimônio cultural imaterial dos Povos 
Romani no Brasil. Atua nas formulações ge-
rais de direitos das crianças e mulheres de 
povos de comunidades tradicionais. Áreas 
afins: Saúde, Mecanismos de proteção, Assis-
tência Social. É ativista, militante e Defensora 
dos Direitos Humanos para a Rromá. É Femi-
nista Români. 

Formação: Bacharel em Ciências da Saúde 
Natural, Terapeuta Acupunturista, Homeo-
pata NM/UFV, e Especialista em Fitoterapia, 
possui formação  em Liderança Executiva 
para o Desenvolvimento da Primeira Infân-
cia – INSPER. 



ES
PE

C
IA

LI
ST

AS

24

Publicações:  www.amsk.org.br 

Fone: (61) 99812-9708

E-mail: elisa@amsk.org.br

Gláucio Luiz Mota

Atuação: Como Educador Social em pro-
jetos sociais governamentais e não gover-
namentais em Oficinas de Educação para 
Cidadania. Atualmente exerce a função de 
Coordenador Educacional na Rede Maris-
ta de Solidariedade (Unidades Sociais do 
Grupo Marista). Atua nas áreas temáticas: 
Currículo, Cultura e Religiosidades, Dignida-
de Humana, Direitos Humanos e Equidade, 
Território e Pluralismo Religioso, Mistagogia, 
Identidade Religiosa, Eclesialidade, Espiritu-
alidade do Educador, Valores Humano-Cris-
tãos e Maristas e Ação Pastoral.

Formação: graduação em Pedagogia pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(2007), Especialista em Juventude, Religião 
e Cidadania pelo ITESC/FAJE (2009), Es-
pecialista em Doutrina Social da Igreja na 
Contemporaneidade pela PUCMinas (2013) 
e Mestre em Educação pela PUCPR (2015 - 
2017). É doutorando da Pós-graduação em 
Educação da PUCPR.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Marisa Schahin

Atuação: Consultora nas áreas da Educação, 
Assistência Social, Trabalho: Desenvolvi-
mento da Primeira Infância, Brincar, Inclu-
são, Transição para a Vida Adulta, Emprego 
Apoiado, Acessibilidade, Diversidade. Ela-
boração de metodologias para capacitação 
de professores e equipes multidisciplinares 
em âmbito nacional. Diretora Pedagógica da 
Aldeia do Futuro, OSC na área do fortaleci-
mento de vínculos, prevenção da violência, 
promoção da Cultura de Paz, capacitação 
para o mercado de trabalho, geração de ren-
da, empreendedorismo voltada a pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 

Formação: Licenciatura em Letras; Pedagogia 
Waldorf; Pedagogia Curativa; Terapia Social.

Especialista: Desenvolvimento da Primeira 
Infância, Brincar, Inclusão, EA para PcD.

Fone:(11) 98141-1328

E-mail: marisa.schahin@gmail.com

Pedro Braga Carneiro

Atuação: Experiência profissional e aca-
dêmica nas áreas: Psicologia social comu-
nitária, psicologia escolar e educacional, 
sistema único de assistência social, medi-
das socioeducativas, programa de aprendi-
zagem profissional, política de habitação, 
direitos da criança e do adolescente, direi-
tos humanos, controle social, adolescência: 
identidade e expressão.

Formação: Psicólogo, especialista em ges-
tão de políticas sociais, com MBA em gestão 
estratégica de negócios, mestrando em pla-
nejamento e políticas públicas.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Rita de Cácia Oenning da Silva

Atuação: Consultora na área diversidade 
cultural e desenvolvimento da Primeira In-
fância (DPI); crianças indígenas e de perife-
ria; protagonismo infantil e de bebês; meto-
dologias de participação Infantil; campanhas 
para PI; metodologias para empoderamento 
comunitário para suporte no DPI. Advocacy 
para uma primeira infância plural. 

Formação: Doutora em antropologia pela 
UFSC, Mestre em Antropologia Social pela 
UFSC. Fez estágio de doutorado sanduiche 
na University of New Mexico – USA em 2005. 
Foi Fellow da Wenner-Gren Foundation (USA), 
2007. Fez Pós-Doutorado (2012-2013) no 
PPGAS-UFSC associada ao Núcleo de Arte, 
Cultura e Sociedade na América Latina e no 
Caribe (MUSA) com estágio no Department 
of Ethnomusicology at UCLA, trabalhando 
com performances (musicais, narrativas e 
dança) de crianças Indígenas no Rio Negro.

Fone: (48) 99988-2993

E-mail: oenningdasilva@gmail.com
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ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

Aguinaldo Campos

Atuação: área de Enfrentamento e Preven-
ção à violência contra a criança e o ado-
lescente. Elaboração de metodologias para 
multiplicadores e capacitação de profissio-
nais para o enfrentamento à violência.

Formação: Letras

Fone: (11) 98248-5862

E-mail: aguinaldo.campos@aldeiasinfantis.
org.br

Ana Oliva Marcílio

Atuação: Consultora na área de Educação e 
Direitos da Criança. Especialista nas temá-
ticas do DPI, prevenção e enfrentamento 
às violências, racismo na infância; direito 
ao brincar, fomento à participação infantil 
e educação; Elaboração de metodologias 
para multiplicadores, e qualificação de equi-
pes multiprofissionais das áreas de infância, 
educação, assistência social e direitos hu-
manos, em âmbito nacional. Autoria de pu-
blicações: Brincar pra Que? (2018). 

Co-Autoria de: Voices of Children: Intercul-
tural Collaborations in Documenting the 
Meaning of Children’s Rights Through Di-
alogue and Video; The Voices of Children 
Documentary Video (2017); Caderno de 
Experiências Assim se Brinca (2013); É Fra-
quinha mas é Boa: uma análise do espaço 
escolar como refúgio (2002). 

Formação: Mestre em Educação e Justiça 
Social e Psicóloga. 

Fone: (71) 99388-7766

E-mail: anitamarcilio@gmail.com

Diego Oliveira de Lima

Atuação: capacitador de Práticas Restaura-
tivas formado pela equipe Justiça em Cír-
culo desde 2016. Capacitador de processos 
circulares pela AJURIS – Escola dos Juízes e 
Magistrados do Rio Grande do SUL, forma-
do pela idealizadora das Práticas Restaura-
tivas no Canadá KAY PRANIS. Facilitador de 
processos de perdão e reconciliação pela 

Escola de Perdão e Reconciliação ESPERE na 
Colômbia. Facilitador de processos restau-
rativos com foco na educação desde 2015 
com projetos de formação e implantação do 
modelo restaurativo escolar na Rede Ma-
rista de Solidariedade onde é coordenador 
do Ensino Fundamental das séries finais na 
Diretoria Executiva de Ação Social – DEAS, 
no Grupo Marista, desde 2012. É integrante 
do projeto de pesquisa: Sociedade, Direitos 
Humanos e novas formas de solução de con-
flitos da PUCPR.

Formação: mestrando em Direitos Huma-
nos e Políticas Públicas pela PUCPR – Linha 
de pesquisa Educação em Direitos Huma-
nos e Políticas Públicas. Possui graduação 
nas áreas de filosofia pelo Centro Univer-
sitário Assunção, UNIFAI, 2009 – Pedago-
gia pelo Centro Internacional Universitário 
UNINTER, 2017.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Nome: Edinalva Severo

Atuação: Consultoria na área de Assistên-
cia Social com experiência na execução de 
programas de enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes com foco 
na prevenção ao afastamento dos cuidados 
parentais. Especialista nas temáticas: Famí-
lia Acolhedora, acolhimento institucional, 
Guarda Subsidiada e violência sexual. Ela-
boração de metodologias para multiplica-
dores, e capacitação de equipes multipro-
fissionais das áreas de saúde, educação e 
assistência social, em âmbito nacional. Es-
pecialista em Políticas Públicas de Atendi-
mento à Criança e ao Adolescente pelo ISE-
PE/PR; Atual Chefe de Divisão da Proteção 
especial de Alta Complexidade da Secreta-
ria de Assistência Social de Foz do Iguaçu 
-PR; Membro do Fórum DCA – PR, da Rede 
Proteger de Foz do Iguaçu – PR e do Grupo 
de Trabalho Nacional Pró-Convivência Fa-
miliar e Comunitária. Consultora do Movi-
mento Nacional Pró-Convivência Familiar e 
Comunitária. 

Formação: Bacharelado em Ciências Contá-
beis, Serviço Social e Licenciatura em Mate-
mática.
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Fone: (45) 99103-8118 / (45) 3545-1008

E-mail: edinalva.severo@gmail.com

Evelyn Eisenstein

Atuação: consultora na área de saúde de 
crianças e adolescentes e suas famílias; atu-
ação em palestras nas escolas e comunida-
des sobre direitos à saúde, proteção social 
e prevenção de riscos, comportamentos 
culturais e contextuais prejudiciais à saúde 
de crianças e adolescentes; elaboração de 
políticas públicas e programas comunitários 
de saúde em atenção primária de crianças 
e suas famílias; consultoria na área de edu-
cação em saúde à distância e riscos na era 
digital; autora de vários artigos científicos, 
livros e publicações em geral. Membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Inte-
gra o CEIIAS – Centro de Estudos Integrados, 
Infância, Adolescência e Saúde 

Formação: médica em pediatria e clínica 
de adolescentes, professora associada da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Fone: (21) 2539-0048

E-mail: evelynbrasil@hotmail.com

Hugo Zaher

Atuação: Juiz Auxiliar da Infância e Juven-
tude de Campina Grande (PB), coordenador-
-adjunto da Escola da Magistratura do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Paraíba, assessor 
da presidência da Associação Brasileira dos 
Magistrados da Infância e da Juventude.

Formação: mestre em Direito

Fone: (83) 9835-8338

E-mail:  hugo.tjpb@gmail.com

Jane Valente

Atuação: Terapeuta Familiar, Presidente e 
Vice Presidente do CMDCA de 2009 a 2012, 
Coordenadora do Serviço SAPECA de famí-
lias acolhedoras durante 07 anos, de 2000 a 
2007, Assessora da Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade de Crianças e Adoles-
centes, responsável pela elaboração e im-
plementação do Plano de Reordenamento 
dos Serviços de Acolhimento para Crianças 

e Adolescentes de 2007 a 2013, Secretária 
Municipal de Assistência Social e Segurança 
Alimentar da Prefeitura de Campinas/SP de 
2013 a agosto de 2017, Membro do Grupo 
de Trabalho Nacional Pró Convivência Fami-
liar e Comunitária desde 2006, Consultora 
da Rede Latino-americana de Acolhimento 
Familiar (RELAF) desde 2004.  Autora do li-
vro Família Acolhedora: Relações de Cuida-
do e de Proteção no Serviço de Acolhimento, 
Paulus Editora, 2014 (resultado da tese de 
doutorado). 

Formação: Assistente Social, Especialista 
em Violência Doméstica contra a criança e o 
adolescente pela USP, Mestre e Doutora em 
Serviço Social pela PUC de São Paulo. Forma-
ção em Liderança Executiva para a Primeira 
Infância, Harvard, FMCSV e Insper, 2017. 

Fone: (19) 98129-6151

E-mail: janevalente@gmail.com

Karina Lira

Atuação: Assessora Nacional em Proteção à 
Infância da Visão Mundial Brasil. Experiência 
na área de Saúde Coletiva, Gestão de Pro-
jetos Sociais, Desenvolvimento de Pesqui-
sas, Coordenação de Curso EAD e Formação 
de Educadores, atuando principalmente 
nos temas de Promoção da Saúde, Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes, Saú-
de Materno-Infantil, HIV/Aids, Gravidez na 
Adolescência e Violências contra Criança e 
Adolescentes. Foi Gerente da Vigilância Epi-
demiológica na Prefeitura de Recife e Enfer-
meira no Hospital Português.

Formação: Mestre em Saúde Coletiva pela 
Universidade Federal de Pernambuco. Es-
pecialista em Vigilância sobre Saúde pela 
Universidade Estadual de Pernambuco. En-
fermeira pela Fundação de Ensino Superior 
de Olinda.

Fone: (81) 99600-6500

E-mail: karina_lira@wvi.org.br

Luzia Laffite

Atuação: Superintendente do Instituto da 
Infância – IFAN, com atuação em desenvol-
vimento institucional para primeira infância 
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e infâncias: desenho, implementação de 
programas multisetoriais, regionais, concep-
ção de programas e políticas públicas mu-
nicipais, e gestão de conhecimentos. Coor-
denadora da Formação de Profissionais do 
Programa de Desenvolvimento Infantil – PA-
DIN–CE. Assessora do Painel Técnico do Pro-
grama de Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância (NCPI-FMCSV 
- Universidade de Harvard). Coordenadora 
da Secretaria Executiva da Rede da Primei-
ra Infância do Ceará e ex-Coordenadora da 
Secretaria Executiva da Rede Nacional da 
Primeira Infância, biênio 2013/14. Áreas de 
Atuação: Modelos de Inovação para Primei-
ra infância Rural e Urbana no Nordeste do 
Brasil, mais focada no estado do CE. Temá-
ticas: Prevenção às Violências Domésticas: 
Negligência, maus tratos e castigos físicos, 
Desenvolvimento Infantil; Trabalho Infantil 
rural; Participação Infantil; Plano Municipal 
da Primeira Infância. 

Formação: Graduada em Psicologia pela 
Universidade Paulista e pós-graduada em 
Administração de Empresas e Psicologia Or-
ganizacional (PUC-SP) e nas Relações Mãe-
-Bebê e Família (Model Tavistock). 

Fone: (85) 99992-3005 / (85) 3268-3979

E-mail: luziatg@ifan.com.br

Maria de Lourdes Magalhães

Atuação: Especialista nas temáticas do DPI, 
prevenção de violências: física, psicológica 
e sexual, e o cuidado de crianças com es-
tresse pós-traumático, prevenção de aciden-
tes, estímulo a crianças com alterações no 
desenvolvimento. Elaboração de metodolo-
gias para multiplicadores, e capacitação de 
equipes multiprofissionais das áreas de saú-
de, educação e assistência social, em âmbito 
nacional. Autoria de publicações: Linha de 
cuidado para a atenção integral à saúde de 
crianças em situação de violências. Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança e Metodologia para multiplicadores. 

Formação: Mestre em saúde públicas, peda-
goga e arte educadora.

Fone: (61) 99564-6464

E-mail: redes.inclusao@gmail.com

Mariana Miranda Borges

Atuação: Possui experiência em gestão, 
atendimento psicológico de crianças, ado-
lescentes e adultos, advocacy, elaboração 
e monitoramento do plano de enfrenta-
mento da violência sexual contra criança e 
adolescente em seis municípios do estado 
do Tocantins, construção do protocolo de 
atendimento das pessoas em situação de 
violência sexual em seis municípios do es-
tado do Tocantins, atendimento aos adoles-
centes do sexo feminino e masculino que 
cometeram ofensa sexual. Ressalta-se que 
desde 2014, a atuação tem sido baseada em 
garantir a igualdade de gênero e geracional 
com a intenção de garantir os direitos sexu-
ais de crianças e adolescentes. Atualmente é 
professora do curso de Psicologia no Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antô-
nio Carlos – UNITPAC, em Araguaína (TO).

Formação: Possui graduação em Psicolo-
gia pelo Centro Universitário Luterano de 
Palmas, especialista em Gestão em Pesso-
as pela Universidade Federal do Tocantins, 
mestrado em Psicologia Clínica e Cultura 
pela Universidade de Brasília.

Fone: (63) 98123-2102

E-mail:  psicologia@cedecato.org.br

Mônica Pereira Brito

Atuação: Atua na implantação dos serviços 
de atendimento às vítimas e testemunhas 
de violência sexual. É membro fundadora do 
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – Cedeca Glória de Ivone, no 
qual é secretária executiva. É assistente so-
cial no Ministério Público do Estado do To-
cantins; ponto focal do Tocantins do Comi-
tê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual; membro do conselho ético fiscal da 
REDLAMYC (Rede Latino-americana e Cari-
benha de Defesa de Crianças e Adolescen-
tes); assessora na implantação e instalação 
de Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente, Fundos Municipais e Conse-
lhos Tutelares. Já coordenou a Rede Nacio-
nal de Defesa de adolescentes em conflito 
com a lei (Renade) e a Associação Nacional 
dos Centros de Defesa dos Direitos da Crian-
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ça e do Adolescente Anced/Seção DCI-DNI. 
Formação: assistente social e especialista 
em Saúde Materno Infantil.

Fone: (63) 99953-4519

E-mail:  secretariaexecutiva@cedecato.org.br

Pedro Braga Carneiro

Atuação: Experiência profissional e aca-
dêmica nas áreas: Psicologia social comu-
nitária, psicologia escolar e educacional, 
sistema único de assistência social, medi-
das socioeducativas, programa de apren-
dizagem profissional, política de habitação, 
direitos da criança e do adolescente, direi-
tos humanos, controle social, adolescência: 
identidade e expressão.

Formação: Psicólogo, especialista em ges-
tão de políticas sociais, com MBA em gestão 
estratégica de negócios, mestrando em pla-
nejamento e políticas públicas.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Pedro Hartung

Atuação: Advogado, Pesquisador dos direi-
tos de crianças e adolescentes e Coorde-
nador do Programa Prioridade Absoluta do 
Instituto Alana. Direitos e Políticas Públicas 
para crianças e adolescentes, Enfrentamen-
to à violência, Desenvolvimento da Primeira 
Infância (DPI). Especialista nas temáticas do 
DPI, da garantia dos direitos, políticas públi-
cas e enfrentamento às violências a crianças 
e adolescentes. Foi Conselheiro do Conanda 
– Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (2012 - 2016) e professor 
coordenador da Clínica de Direitos Huma-
nos Luiz Gama da Faculdade de Direito da 
USP. É Conselheiro do IBDCRIA-ABMP (Ins-
tituto Brasileiro de Direito da Criança e do 
Adolescente ‐ Associação Brasileira de Ma-
gistrados, Promotores de Justiça e Defenso-
res da Infância e Juventude), integrante da 
RAPS – Rede de Ação Política pela Susten-
tabilidade e Líder Executivo para Primeira 
Infância NCPI/Harvard. Integrou em 2017 a 
equipe do Legal Policy Office do Alto Comis-

sário das Nações Unidas para Direitos Hu-
manos (OHCHR/ONU), em Genebra.

Formação: Membro do Painel Técnico e Do-
cente do Curso de Liderança Executiva do 
Center on the Developing Child da Harvard 
Graduate School of Education. Doutorando 
em Direito do Estado pela USP com douto-
rado sanduíche em 2017 e Pesquisador Vi-
sitante no Child Advocacy Program pela Har-
vard Law School. Especialização em Direito 
Alemão (Zertifikat), com foco em Direito Inter-
nacional Público, pela Universidade Ludwig 
Maximilians (LMU) de Munique/Alemanha. 

Fone: (11) 3030-9401 / 9464 / 9404

E-mail: alana@2pro.com.br

Raimunda Caldas Barbosa

Atuação: Experiência na área de Educação 
e Saúde, atuando principalmente nos se-
guintes temas: gestão educacional, família, 
práticas restaurativas, inclusão, formação de 
colaboradores, políticas públicas e direitos 
humanos. Atualmente Coordenadora Social 
da DEAS – Diretoria Executiva de Ação Social 
do Grupo Marista.

Formação: Graduada em Serviço Social pela 
Universidade Católica do Salvador (1998), 
graduada em Pedagogia pela UNIASSELVI do 
Paraná (2018), especialização em Psicolo-
gia Conjugal e familiar pela Faculdade Ruy 
Barbosa da Bahia (2005), especialização em 
Gestão e Desenvolvimento de Seres Huma-
nos pela Fundação Visconde de Cairu da 
Bahia (2003). Mestre em Direitos Humanos 
e Políticas Públicas pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com

EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL 
DE CRIANÇAS

Edinalva Severo

Atuação: Consultoria na área de Assistên-
cia Social com experiência na execução de 
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programas de enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes com foco 
na prevenção ao afastamento dos cuidados 
parentais. Especialista nas temáticas: Famí-
lia Acolhedora, acolhimento institucional, 
Guarda Subsidiada e violência sexual. Ela-
boração de metodologias para multiplica-
dores, e capacitação de equipes multipro-
fissionais das áreas de saúde, educação e 
assistência social, em âmbito nacional. Es-
pecialista em Políticas Públicas de Atendi-
mento à Criança e ao Adolescente pelo ISE-
PE/PR; Atual Chefe de Divisão da Proteção 
especial de Alta Complexidade da Secreta-
ria de Assistência Social de Foz do Iguaçu-
-PR; Membro do Fórum DCA – PR, da Rede 
Proteger de Foz do Iguaçu – PR e do Grupo 
de Trabalho Nacional Pró-Convivência Fa-
miliar e Comunitária. Consultora do Movi-
mento Nacional Pró-Convivência Familiar e 
Comunitária.

Formação: Bacharelado em Ciências Contá-
beis, Serviço Social e Licenciatura em Mate-
mática.

Fone: (45) 99103-8118 / (45) 3545-1008

E-mail: edinalva.severo@gmail.com

Evelyn Eisenstein

Atuação: consultora na área de saúde de 
crianças e adolescentes e suas famílias; atu-
ação em palestras nas escolas e comunida-
des sobre direitos à saúde, proteção social 
e prevenção de riscos, comportamentos 
culturais e contextuais prejudiciais à saúde 
de crianças e adolescentes; elaboração de 
políticas públicas e programas comunitários 
de saúde em atenção primária de crianças 
e suas famílias; consultoria na área de edu-
cação em saúde à distância e riscos na era 
digital; autora de vários artigos científicos, 
livros e publicações em geral. Membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Inte-
gra o CEIIAS – Centro de Estudos Integrados, 
Infância, Adolescência e Saúde 

Formação: médica em pediatria e clínica 
de adolescentes, professora associada da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Fone: (21) 2539-0048

E-mail: evelynbrasil@hotmail.com

Graça Gadelha

Atuação: Pesquisadora social, com diver-
sos trabalhos publicados na área de Direi-
tos Humanos de Crianças, Adolescentes e 
Jovens. Atua na área social há mais de 25 
anos, incluindo o exercício de funções de 
coordenação, gerenciamento e direção de 
programas no âmbito da cooperação inter-
nacional, como também no setor público e 
em organizações do terceiro setor. Consulto-
ra da ANDI nos projetos Prêmio Tim Lopes e 
em formações para jornalistas sobre o tema 
Violência Sexual. Consultora responsável 
pela revisão do Plano Nacional de Enfrenta-
mento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. Consultora Sênior do Instituto 
Aliança, na coordenação de projetos vincu-
lados a área de Direitos Humanos. 

Formação: Socióloga.

Celular: (061) 98125-1000

E-mail: graça.gadelha@terra.com.br / graca-
sagadelha@gmail.com

Karina Figueiredo

Atuação: é coordenadora do CECRIA - Cen-
tro de Referência, Estudos e Ações sobre 
Crianças e Adolescentes e secretária exe-
cutiva do Comitê Nacional de Enfrentamen-
to à Violência Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes.

Formação: É assistente social, mestre em 
Política Social

Fone: (61) 3274-6632 / (61) 98213-7179

E-mail: karinasnzf@gmail.com 

Mariana Miranda Borges

Atuação: Possui experiência em gestão, 
atendimento psicológico de crianças, ado-
lescentes e adultos, advocacy, elaboração 
e monitoramento do plano de enfrenta-
mento da violência sexual contra criança e 
adolescente em seis municípios do estado 
do Tocantins, construção do protocolo de 
atendimento das pessoas em situação de 
violência sexual em seis municípios do es-
tado do Tocantins, atendimento aos adoles-
centes do sexo feminino e masculino que 
cometeram ofensa sexual. Ressalta-se que 
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desde 2014, a atuação tem sido baseada em 
garantir a igualdade de gênero e geracional 
com a intenção de garantir os direitos sexu-
ais de crianças e adolescentes. Atualmente é 
professora do curso de Psicologia no Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antô-
nio Carlos – UNITPAC, em Araguaína (TO).

Formação: Possui graduação em Psicolo-
gia pelo Centro Universitário Luterano de 
Palmas, especialista em Gestão em Pesso-
as pela Universidade Federal do Tocantins, 
mestrado em Psicologia Clínica e Cultura 
pela Universidade de Brasília.

Fone: (63) 98123-2102

E-mail:  psicologia@cedecato.org.br

Mônica Pereira Brito

Atuação: Atua na implantação dos serviços 
de atendimento às vítimas e testemunhas 
de violência sexual. É membro fundadora do 
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – Cedeca Glória de Ivone, no 
qual é secretária executiva. É assistente so-
cial no Ministério Público do Estado do To-
cantins; ponto focal do Tocantins do Comi-
tê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual; membro do conselho ético fiscal da 
REDLAMYC (Rede Latino-americana e Cari-
benha de Defesa de Crianças e Adolescen-
tes); assessora na implantação e instalação 
de Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente, Fundos Municipais e Conse-
lhos Tutelares. Já coordenou a Rede Nacio-
nal de Defesa de adolescentes em conflito 
com a lei (Renade) e a Associação Nacional 
dos Centros de Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Anced/Seção DCI-DNI.

Formação: Assistente social e especialista 
em Saúde Materno Infantil.

Fone: (63) 99953-4519

E-mail:  secretariaexecutiva@cedecato.org.br 

Pedro Braga Carneiro

Atuação: Experiência profissional e aca-
dêmica nas áreas: Psicologia social comu-
nitária, psicologia escolar e educacional, 
sistema único de assistência social, medi-
das socioeducativas, programa de aprendi-

zagem profissional, política de habitação, 
direitos da criança e do adolescente, direi-
tos humanos, controle social, adolescência: 
identidade e expressão.

Formação: Psicólogo, especialista em ges-
tão de políticas sociais, com MBA em gestão 
estratégica de negócios, mestrando em pla-
nejamento e políticas públicas.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Raimunda Caldas Barbosa

Atuação: Experiência na área de Educação 
e Saúde, atuando principalmente nos se-
guintes temas: gestão educacional, família, 
práticas restaurativas, inclusão, formação de 
colaboradores, políticas públicas e direitos 
humanos. Atualmente Coordenadora Social 
da DEAS – Diretoria Executiva de Ação Social 
do Grupo Marista.

Formação: Graduada em Serviço Social pela 
Universidade Católica do Salvador (1998), 
graduada em Pedagogia pela UNIASSELVI do 
Paraná (2018), especialização em Psicolo-
gia Conjugal e familiar pela Faculdade Ruy 
Barbosa da Bahia (2005), especialização em 
Gestão e Desenvolvimento de Seres Huma-
nos pela Fundação Visconde de Cairu da 
Bahia (2003). Mestre em Direitos Humanos 
e Políticas Públicas pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

PROTEÇÃO AO CONSUMISMO

Aline Paes de Barros

Atuação: Atuou na área social a partir do 
trabalho em diversos espaços educativos 
formais e não formais, como escolas, e na 
supervisão de instituições de acolhimento 
para crianças e adolescentes. Participou da 
implantação de um espaço de educação in-
fantil em Curitiba-PR e realiza formação de 
professores. Atuou como avaliadora em Pro-
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gramas e Projetos para a educação infantil 
na região do Nordeste. Leciona em cursos 
de Pedagogia e Pós-Graduação em Educa-
ção. Atualmente é Diretora do Centro Social 
Marista Robru.

Formação: Mestre em Educação: Currículo 
pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Graduada em Pedagogia PUC SP.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Lúcia Aparecida dos Santos Tavares

Atuação: Formadora nas áreas de Educação 
e Assistência Social, com ênfase na defesa 
no direito ao brincar, à convivência familiar e 
comunitária e no enfrentamento de todas as 
formas de violência contra crianças e ado-
lescentes. Articuladora da Semana Mundial 
do Brincar, Semana da Educação e Seminá-
rios para as Infâncias na região da Baixada 
Santista. Participação ativa no sistema de 
garantia de direitos, atual conselheira muni-
cipal dos direitos da criança e adolescente. 
Gestora de Escola Social Marista.

Publicações: Autora do Artigo “Educação in-
fantil e inclusão” no livro Educação Infantil: 
Reflexões e práticas para a produção de sen-
tidos. São Paulo: FTD, 2012.

Autora do Artigo “Os sujeitos da inclusão e 
a formação do educador”. Revista Direcional 
Educador, setembro, 2013.

Formação: Mestre em Educação, Pós-gradua-
da em Gestão de Pessoas e Assistente Social.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Pedro Hartung

Atuação: Advogado, Pesquisador dos direi-
tos de crianças e adolescentes e Coorde-
nador do Programa Prioridade Absoluta do 
Instituto Alana. Direitos e Políticas Públicas 
para crianças e adolescentes, Enfrentamen-
to à violência, Desenvolvimento da Primeira 
Infância (DPI). Especialista nas temáticas do 
DPI, da garantia dos direitos, políticas públi-

cas e enfrentamento às violências a crianças 
e adolescentes. Foi Conselheiro do Conanda 
– Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (2012 - 2016) e professor 
coordenador da Clínica de Direitos Huma-
nos Luiz Gama da Faculdade de Direito da 
USP. É Conselheiro do IBDCRIA-ABMP (Ins-
tituto Brasileiro de Direito da Criança e do 
Adolescente – Associação Brasileira de Ma-
gistrados, Promotores de Justiça e Defenso-
res da Infância e Juventude), integrante da 
RAPS – Rede de Ação Política pela Susten-
tabilidade e Líder Executivo para Primeira 
Infância NCPI/Harvard. Integrou em 2017 a 
equipe do Legal Policy Office do Alto Comis-
sário das Nações Unidas para Direitos Hu-
manos (OHCHR/ONU), em Genebra.

Formação: Membro do Painel Técnico e 
Docente do Curso de Liderança Executi-
va do Center on the Developing Child da 
Harvard Graduate School of Education. 
Doutorando em Direito do Estado pela 
USP com doutorado sanduíche em 2017 e 
Pesquisador Visitante no Child Advocacy 
Program pela Harvard Law School. Espe-
cialização em Direito Alemão (Zertifikat), 
com foco em Direito Internacional Públi-
co, pela Universidade Ludwig Maximilians 
(LMU) de Munique/Alemanha. 

Fone: (11) 3030-9401 / 9464 / 9404

E-mail: alana@2pro.com.br

PARENTALIDADE

Leandro Ziotto

Pai do Vinícius de 11 anos, fundador da pla-
taforma de conteúdo e formação parental 
4daddy. Atua há 4 anos sensibilizando so-
ciedade civil (com cursos, palestras e rodas 
de conversas), empresas (com programas e 
ações internas e externas) e o Estado (traba-
lhando com advocacy) sobre a importância 
da Paternidade como gatilho de transforma-
ção do homem, função importante no de-
senvolvimento saudável de crianças e ado-
lescentes, e como antídoto ao machismo e 
masculinidade tóxica. Integrante dos grupos 
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de trabalho (GT’s): “Criança e Adolescente” 
da Rede Nossa SP, e “Homens pela Primeira 
Infância” na Rede Nacional Primeira Infância.

Fone: (11) 98110-0396

E-mail: leandro@4daddy.com.br

Lígia Miranda de Oliveira Badauy

Atuação: Consultora nas áreas de família, 
infância e educação. Trabalha com advocacy 
para organizações que atuam nas áreas cita-
das. Palestrante. Mãe de cinco.

Formação: Cientista Política (UnB), pós-gra-
duada em Matrimônio e Educação Familiar 
(UIC), pós-graduada em Políticas de Família 
(UIC).

Fone: (61) 98138-9305

E-mail: ligia.badauy@gmail.com

CIDADANIA, DEFESA E GARAN-
TIA DE DIREITOS

Ana Oliva Marcílio

Atuação: Consultora na área de Educação e 
Direitos da Criança. Especialista nas temá-
ticas do DPI, prevenção e enfrentamento 
às violências, racismo na infância; direito 
ao brincar, fomento à participação infantil 
e educação; Elaboração de metodologias 
para multiplicadores, e qualificação de equi-
pes multiprofissionais das áreas de infância, 
educação, assistência social e direitos hu-
manos, em âmbito nacional. Autoria de pu-
blicações: Brincar pra Que? (2018). 

Co-Autoria de: Voices of Children: Intercul-
tural Collaborations in Documenting the 
Meaning of Children’s Rights Through Di-
alogue and Video; The Voices of Children 
Documentary Video (2017); Caderno de 
Experiências Assim se Brinca (2013); É Fra-
quinha mas é Boa: uma análise do espaço 
escolar como refúgio (2002). 

Formação: Mestre em Educação e Justiça 
Social e Psicóloga. 

Fone: (71) 99388-7766

E-mail: anitamarcilio@gmail.com

Claudia de Freitas  Vidigal

Representante da Fundação Bernard van 
Leer (FBvL) no Brasil

Atuação: Fundadora do Instituto Fazendo 
História, atua na promoção e defesa dos di-
reitos de crianças e adolescentes há 20 anos. 
Foi Secretária Nacional dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e presidente do Conse-
lho Nacional de Direitos de Crianças e Ado-
lescentes. Atualmente, compõe o conselho 
da Plan International, do Instituto Pró-saber 
e do Instituto Fazendo História. Suas áreas 
de maior conhecimento são convivência fa-
miliar e comunitária e primeira infância.

Formação: psicóloga

Fone: (11) 97261-6659

E-mail: claudia.freitasvidigal@bvleerf.nl

Danilo Vaz Ribeiro

Atuação: Educador Social com experiência 
em elaboração, desenvolvimento e siste-
matização de projetos educativos/cultu-
rais, planejamentos, elaboração de ações 
diversificadas de mediação que estimule a 
participação de crianças e adolescentes em 
processos formativos internos e externos. 
Implementação da proposta socioeducati-
va e dos processos pedagógicos, alinhados 
as orientações Institucionais; desenvolvi-
mento de projetos do Programa de Forma-
ção Contínua dos Educadores, por meio das 
reuniões pedagógicas, grupos de estudos, 
semanas de formação e as paradas men-
sais; coordenação de processo de acompa-
nhamento dos educadores no que se refere 
a seus planejamentos, projetos. Analista 
educacional da Diretoria executiva de Ação 
Social do Grupo Marista. Embaixador da Ju-
ventude da UNODC – United Nations Office 
on Drugs and Crime.

Formação: Comunicação Social – Design 
(Universidade Mogi das Cruzes, 2012), espe-
cialização em Gestão Escolar (em andamen-
to, Universidade de São Paulo, 2019), gradu-
ando em Pedagogia (em andamento, Centro 
Universitário Leonardo da Vinci, 2019).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 
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Elisa Costa

Atuação: Atua na  criação e defesa de polí-
ticas públicas, pesquisa, informação e for-
mação, compilação de dados e preservação 
do patrimônio cultural imaterial dos Povos 
Romani no Brasil. Atua nas formulações ge-
rais de direitos das crianças e mulheres de 
povos de comunidades tradicionais. Áreas 
afins: Saúde, Mecanismos de proteção, Assis-
tência Social. É ativista, militante e Defensora 
dos Direitos Humanos para a Rromá. É Femi-
nista Români. 

Formação: Bacharel em Ciências da Saúde 
Natural, Terapeuta Acupunturista, Homeo-
pata NM/UFV, e Especialista em Fitoterapia, 
possui formação  em Liderança Executiva 
para o Desenvolvimento da Primeira Infân-
cia – INSPER. 

Publicações:  www.amsk.org.br 

Fone: (61) 99812-9708

E-mail: elisa@amsk.org.br

Gláucio Luiz Mota

Atuação: Educador Social em projetos so-
ciais governamentais e não governamentais 
em Oficinas de Educação para Cidadania. 
Atualmente exerce a função de Coordena-
dor Educacional na Rede Marista de Soli-
dariedade (Unidades Sociais do Grupo Ma-
rista). Atua nas áreas temáticas: Currículo, 
Cultura e Religiosidades, Dignidade Huma-
na, Direitos Humanos e Equidade, Território 
e Pluralismo Religioso, Mistagogia, Identi-
dade Religiosa, Eclesialidade, Espiritualida-
de do Educador, Valores Humano-Cristãos e 
Maristas e Ação Pastoral.

Formação: Graduado em Pedagogia pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(2007), Especialista em Juventude, Religião 
e Cidadania pelo ITESC/FAJE (2009), Es-
pecialista em Doutrina Social da Igreja na 
Contemporaneidade pela PUCMinas (2013) 
e Mestre em Educação pela PUCPR (2015 - 
2017). É doutorando da Pós-graduação em 
Educação da PUCPR.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Luzia Lafite

Atuação: Superintendente do Instituto da 
Infância – IFAN, com atuação em desenvol-
vimento institucional para primeira infância 
e infâncias: desenho, implementação de pro-
gramas multisetoriais, regionais, concepção 
de programas e políticas públicas munici-
pais, e gestão de conhecimentos. Coordena-
dora da Formação de Profissionais do Progra-
ma de Desenvolvimento Infantil – PADIN–CE. 
Assessora do Painel Técnico do Programa de 
Liderança Executiva em Desenvolvimento da 
Primeira Infância (NCPI-FMCSV - Universida-
de de Harvard). Coordenadora da Secretaria 
Executiva da Rede da Primeira Infância do 
Ceará e ex-Coordenadora da Secretaria Exe-
cutiva da Rede Nacional da Primeira Infância, 
biênio 2013/14. Áreas de Atuação: Modelos 
de Inovação para Primeira infância Rural e 
Urbana no Nordeste do Brasil, mais focada 
no estado do CE. Temáticas: Prevenção às 
Violências Domésticas: Negligência, maus 
tratos e castigos físicos, Desenvolvimento 
Infantil; Trabalho Infantil rural; Participação 
Infantil; Plano Municipal da Primeira Infância. 

Formação: Graduada em Psicologia pela 
Universidade Paulista e pós-graduada em 
Administração de Empresas e Psicologia Or-
ganizacional (PUC-SP) e nas Relações Mãe-
-Bebê e Família (Model Tavistock). 

Fone: (85) 99992-3005 / (85) 3268-3979

E-mail: luziatg@ifan.com.br

Maria Thereza Marcilio

Atuação: Consultora na área de Educação 
Infantil: formação de profissionais de EI, 
elaboração de documentos curriculares. De-
senvolvimento da Primeira Infância (DPI). Es-
pecialista nas temáticas do DPI, participação 
infantil. Elaboração de metodologias para 
formação de professores, coordenadores, 
gestores de EI; assessoria para formulação 
de políticas públicas para a primeira infân-
cia em âmbito nacional. 

Formação: Mestre em Educação - Harvard 
Graduate School of Education. Graduação 
em Pedagogia pela Universidade Federal 
da Bahia. 
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Fone: (71) 3013-6629 / (71) 98792-0977

E-mail: mariathereza@avante.org.br

Marisa de Castro Villi

Atuação: Cofundadora e diretora executiva 
da Rede Conhecimento Social é pesquisado-
ra do CoLab-USP. Já atuou em projetos de po-
líticas públicas para promoção da cidadania 
com recorte de gênero e como professora. 
Em 2008, iniciou sua carreira com pesquisa 
no IBOPE, integrando a equipe do Instituto 
Paulo Montenegro em 2009, onde atuou no 
desenvolvimento da metodologia de Per-
guntAção e projetos que promovem o uso 
participativo de pesquisas para finalidades 
sociais. As metodologias criadas ganharam 
vida própria em 2016, na Rede Conhecimen-
to Social (organização que dá continuidade 
às ações do Instituto Paulo Montenegro), 
tendo como principais temas de atuação 
crianças e adolescentes, juventudes, educa-
ção, participação e tecnologias. Desde 2012 
é membro do GT Crianças e Adolescentes da 
Rede Nossa São Paulo, onde vem contribuin-
do com o debate sobre participação e escu-
ta de crianças e adolescentes. Desde 2017 
coordena o desenvolvimento de conteúdo 
do Observatório da Primeira Infância de São 
Paulo, em parceria com a Rede Nossa São 
Paulo, onde criou a metodologia de escuta 
de crianças a partir do uso de fotografias, 
chamada Olhar das Crianças.

Formação: Mestre em Mudança Social e 
Participação Política (EACH-USP); cientista 
social (PUC-SP), bacharel em Letras - Portu-
guês e Italiano (FFLCH-USP).

Fone: (11) 98201-5515

E-mail: marisa.villi@conhecimentosocial.org

Paula Baena

Atuação: Atua há 21 anos na área da crian-
ça e do adolescente, com temas ligados aos 
direitos humanos, políticas públicas, con-
trole social, sistema de garantia de direitos. 
Fundou a Ciranda – Central de Notícias dos 
Direitos da Infância e Adolescência e por 
sete anos atuou na coordenação executiva 
da instituição, com experiência na área de 

relações institucionais, articulação política, 
captação de recursos. Atuou por onze anos 
na coordenação de relações institucionais 
do Hospital Pequeno Príncipe no desen-
volvimento e execução do processo de ar-
ticulação e representação institucional nos 
principais espaços relacionados aos direitos 
da criança e do adolescente no Paraná. Ex-
periências na articulação de campanhas e 
mobilização social para promover e viabi-
lizar direitos de crianças e adolescentes na 
área de saúde. Foi conselheira do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Paraná e do Conselho Munici-
pal da Criança de Curitiba, ambos por oito 
anos, ocupando a presidência por duas ges-
tões e a vice-presidência por três gestões 
no âmbito municipal. Participou de comitês 
de elaboração de planos estaduais de en-
frentamento à violência contra crianças de 
combate à exploração sexual infantil e dos 
Fóruns Estadual e Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente. Atua há 2 anos e seis 
meses na Diretoria Executiva de Ação Social 
do Grupo Marista, na coordenação de rela-
ções institucionais para o fortalecimento do 
trabalho de representação e incidência polí-
tica em temas relativos à defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes.

Formação: Jornalista (Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, 1999), mestranda (Direi-
tos Humanos e Políticas Públicas pela Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná, 2019).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Sandra Regina Cavalcante

Atuação:  Consultora na área de Direito, Saú-
de e Trabalho. Especialista nas temáticas: 
trabalho artístico de crianças e adolescen-
tes, influenciadores digitais mirins e traba-
lho infantil. Professora universitária de: Di-
reito da Criança e do Adolescente, Direito 
do Trabalho e Direito Previdenciário. Pes-
quisadora, palestrante, organizou eventos, 
elaborou material didático e capacitou de 
equipes multiprofissionais do direito, saúde, 
educação e assistência social sobre traba-
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lho infantil artístico e saúde do trabalhador. 
Integra núcleos de pesquisa na Faculdade 
de Direito e na Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo. Membro do 
Comitê de ética da Faculdade de Enferma-
gem da USP e revisora dos periódicos RBSO 
(Revista Brasileira de Saúde Ocupacional) e 
Revista Brasileira de Crescimento e Desen-
volvimento Humano.

Autoria de publicações: Livro – Trabalho In-
fantil Artístico: do deslumbramento à ilegali-
dade. São Paulo: LTr, 2011 

Formação:  Doutora e Mestre em Saúde Pú-
blica, Especialista em Direito do Trabalho e 
em Direito Ambiental, graduada em Direito 
e Ciências da Computação.

Fone: (11) 99901-5752

E-mail:  sandracavalcante@usp.br

CULTURA

Danilo Vaz Ribeiro

Atuação: Educador Social com experiência 
em elaboração, desenvolvimento e siste-
matização de projetos educativos/cultu-
rais, planejamentos, elaboração de ações 
diversificadas de mediação que estimule a 
participação de crianças e adolescentes em 
processos formativos internos e externos. 
Implementação da proposta socioeducati-
va e dos processos pedagógicos, alinhados 
as orientações Institucionais; desenvolvi-
mento de projetos do Programa de Forma-
ção Contínua dos Educadores, por meio das 
reuniões pedagógicas, grupos de estudos, 
semanas de formação e as paradas men-
sais; coordenação de processo de acompa-
nhamento dos educadores no que se refere 
a seus planejamentos, projetos. Analista 
educacional da Diretoria executiva de Ação 
Social do Grupo Marista. Embaixador da Ju-
ventude da UNODC – United Nations Office 
on Drugs and Crime.

Formação: Comunicação Social – Design 
(Universidade Mogi das Cruzes, 2012), espe-
cialização em Gestão Escolar (em andamen-
to, Universidade de São Paulo, 2019), gradu-

ando em Pedagogia (em andamento, Centro 
Universitário Leonardo da Vinci, 2019).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com

Gláucio Luiz Mota

Atuação: Como Educador Social em pro-
jetos sociais governamentais e não gover-
namentais em Oficinas de Educação para 
Cidadania. Atualmente exerce a função de 
Coordenador Educacional na Rede Maris-
ta de Solidariedade (Unidades Sociais do 
Grupo Marista). Atua nas áreas temáticas: 
Currículo, Cultura e Religiosidades, Dignida-
de Humana, Direitos Humanos e Equidade, 
Território e Pluralismo Religioso, Mistagogia, 
Identidade Religiosa, Eclesialidade, Espiritu-
alidade do Educador, Valores Humano-Cris-
tãos e Maristas e Ação Pastoral.

Formação: graduação em Pedagogia pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(2007), Especialista em Juventude, Religião 
e Cidadania pelo ITESC/FAJE (2009), Es-
pecialista em Doutrina Social da Igreja na 
Contemporaneidade pela PUCMinas (2013) 
e Mestre em Educação pela PUCPR (2015 - 
2017). É doutorando da Pós-graduação em 
Educação da PUCPR.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com

Jury Antonio Dall’Agnol

Atuação: Ações com foco em áreas de im-
pacto social, mais detidamente no direito a 
educação como garantia de cidadania e na 
ética e princípios da Permacultura como re-
ferência de práticas sustentáveis que equili-
bram fatores econômicos, culturais, sociais 
e ambientais, possibilitando um impacto po-
sitivo do homem no planeta. Experiência na 
área de História, com ênfase em História Cul-
tural, atuando principalmente nos seguintes 
temas: História e Literatura, História e Mídia, 
Modernidade, Educação e Tecnologias, Cida-
des, História da América Latina, História do 
Brasil. Atuação como Educador Social, Do-
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cente da rede de ensino básico do Estado de 
Santa Catarina, Articulador da área de Ciên-
cias Humanas na unidade de ensino Marista 
São José e, atualmente, Analista Educacional 
da área de Ciências Humanas na Diretoria 
Executiva de Ação Social (DEAS) do Grupo 
Marista, com dedicação no trabalho de for-
mação docente e na observação de novas 
tendências educacionais que qualifiquem 
o trabalho em sala de aula, principalmente 
com o uso das tecnologias educacionais.

Formação: graduação (UDESC, 2008), mes-
trado (UFSC, 2011) e doutorado em História 
Cultural (UFSC, 2019).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

 

COMUNICAÇÃO

Danilo Vaz Ribeiro

Atuação: Educador Social com experiência 
em elaboração, desenvolvimento e siste-
matização de projetos educativos/cultu-
rais, planejamentos, elaboração de ações 
diversificadas de mediação que estimule a 
participação de crianças e adolescentes em 
processos formativos internos e externos. 
Implementação da proposta socioeducati-
va e dos processos pedagógicos, alinhados 
as orientações Institucionais; desenvolvi-
mento de projetos do Programa de Forma-
ção Contínua dos Educadores, por meio das 
reuniões pedagógicas, grupos de estudos, 
semanas de formação e as paradas men-
sais; coordenação de processo de acompa-
nhamento dos educadores no que se refere 
a seus planejamentos, projetos. Analista 
educacional da Diretoria executiva de Ação 
Social do Grupo Marista. Embaixador da Ju-
ventude da UNODC – United Nations Office 
on Drugs and Crime.

Formação: Comunicação Social – Design 
(Universidade Mogi das Cruzes, 2012), espe-
cialização em Gestão Escolar (em andamen-
to, Universidade de São Paulo, 2019), gradu-
ando em Pedagogia (em andamento, Centro 
Universitário Leonardo da Vinci, 2019).

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com 

Rodolfo Ernesto Schneider Júnior

Atuação: Nos últimos 20 anos em organiza-
ções do 3o setor, agências de publicidade 
e marketing direto com atuação regional e 
nacional. Gerenciou a área de marketing, 
captação de recursos e relações institucio-
nais do Hospital Pequeno Príncipe e do Ins-
tituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe 
entre 2006 e 2010. Atuou como Gerente 
de Ação Social entre 2010 e 2017 no Insti-
tuto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), uma 
das principais organizações da área de As-
sistência Social no Paraná, que beneficiava 
anualmente mais de 500 mil pessoas por 
meio de doações, campanhas e projetos 
sociais destinados a públicos em vulnera-
bilidade social. Atualmente, é Gerente de 
Marketing e Mobilização de Recursos na Di-
retoria Executiva de Ação Social do Grupo 
Marista, uma das áreas da Rede Marista de 
Solidariedade. Com atuação nas áreas de 
Educação básica e Assistência Social, atua 
por meio de 23 escolas e unidades sociais 
localizadas nos Estados de São Paulo, Pa-
raná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul 
em benefício de mais de 7.300 crianças e 
adolescentes em situação de risco e vulne-
rabilidade social.

Formação: Administrador com pós-gradua-
ção em marketing e gestão de projetos pela 
FAE Business School.

Fone: (41) 99139-8916 – Assessoria de Im-
prensa.

E-mail: nathalie@pg1com.com

TRABALHO INFANTIL

Antonio de Oliveira Lima

Atuação: Procurador do Ministério Público 
do Trabalho. Coordenador do Programa de 
Educação contra a Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adolescente (Peteca). Atua 
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na articulação do Sistema de Garantia de Di-
reitos com vistas ao fortalecimento das po-
líticas públicas de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de trabalho infantil e 
outras violências. Trabalha com a capacitação 
de educadores, profissionais da assistência 
social, conselheiros tutelares e demais ato-
res da rede de proteção para identificação e 
atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de trabalho e outros riscos sociais.

Formação: Graduação em Direito, com espe-
cialização em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho

Fone: (85) 9 9165-7999

E-mail: peteca2008@gmail.com

Isa Oliveira

Atuação: Secretária Executiva do Fórum Na-
cional de Prevenção e Erradicação do Traba-
lho Infantil (FNPETI).

Formação: Graduada em Ciências Sociais (UFG)

Fone: (61) 3349-5660

E-mail: isa.fnpeti@gmail.com

Maria Zuíla Lima Dutra

Cargo: Desembargadora do Trabalho

Atuação: Enfrentamento ao trabalho de 
crianças e adolescentes, aliada às ações que 
promovam o seu pleno desenvolvimento. 

Função relacionada: Gestora Nacional e Co-
ordenadora Regional (TRT8) do Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem da Justiça do Trabalho.

Formação: Mestre e Especialista em Direitos 
Fundamentais e das Relações Sociais. Auto-
ra do livro “Meninas Domésticas, infâncias 
destruídas: legislação e realidade social”; e 
de diversos artigos sobre trabalho infantil e 
outros temas jurídicos.

Fone: (91) 98373-8000

E-mail: dutra.zuila@gmail.com

Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante

Atuação-coordenadora da Comissão Justiça 
e Paz-CNBB N2 (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil Regional Norte 2), com vas-
ta atuação no enfrentamento da violência 
sexual de crianças e adolescentes, em es-
pecial na região do Marajó e do Tráfico de 
Pessoas. É membro da Comissão Pastoral 
Especial para o Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas da CNBB Nacional, do Comitê 
Estadual de Enfrentando à Violência sexual 
é do Tráfico de Pessoas. Contribui com as 
ações do Ministério Público do Estado no 
diálogo para o fortalecimento da rede de 
garantia de direitos de crianças e adoles-
centes marajoaras. Atuou como contribuin-
te na Comissão Parlamentar de inquérito da 
Pedofilia da Assembleia legislativa do esta-
do do Pará. Contribui com a reflexão sobre 
violência sexual em vários estados e com 
participação sobre esse tema e do Tráfico 
de Pessoas em outros países.

Formação: Graduada em Ciências Biológicas.

Fone: (91) 981671502

E-mail: mariecavalcante@live.com
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SAÚDE

Aleitamento.com

Atuação: Nacional

Fone: (21) 2249-0312 / (21) 99604-1590 – 
Marcus Renato de Carvalho

E-mail: marcus@aleitamento.com

Site: www.aleitamento.com

Há mais de 15 anos constrói um espaço que 
além das questões de aleitamento, possa 
abranger o seu entorno – humanização da 
atenção perinatal (do parto, do nascimen-
to), Cuidado Mãe-Canguru ao recém-nascido 
prematuro, Bancos de Leite Humano, Mater-
nidades Amigas da Criança.

Alimente Saúde

Atuação: Nacional 

Fone: (46) 99980-4226 – Eduardo Henrique 
Szpak Gaievski

E-mail: contato@alimentesaude.com / 
eduhsg@gmail.com

Site: www.alimentesaude.com

O site, de um casal de profissionais de saú-
de, um nutricionista e uma fonoaudióloga, 
tem como objetivo proporcionar para mães, 
pais e filhos uma relação positiva por meio 
da alimentação.

ATEAL – Associação Terapêutica de 
Estimulação Auditiva e Linguagem 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 4523-4110 / Ramal 242 – Eduar-
do Camunhas

E-mail: comunicacao@ateal.org.br

Site: ateal.org.br

Desenvolve programas de habilitação e 
reabilitação, terapias individuais e em gru-
po, nas áreas de fonoaudiologia, psicolo-
gia, psicopedagogia, assistência social e 
terapia ocupacional, para deficientes au-
ditivos e pessoas com distúrbios da comu-
nicação. A ATEAL, inaugurou em março de 
2012, o NEP – Núcleo de Estudos e Pes-
quisas. Composto por pesquisadores nas 

áreas de Audição e da Comunicação Hu-
mana, o NEP é parte integrante do projeto 
de desenvolvimento do Centro de Estudos 
e Pesquisas da Audição e Comunicação. É 
referência no atendimento para o diagnós-
tico e reabilitação gratuita e permanente, 
para uma inclusão familiar, social, educa-
cional e profissional.

CEIIAS – Centro de Estudos Integrados, 
Infância, Adolescência e Saúde 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99846-1967 – Aline Thomaz

E-mail: aline@vithal.com.br

Site: www.ceiias.org.br 

CEIIAS, Centro de Estudos Integrados, In-
fância, Adolescência e Saúde é uma orga-
nização civil e não governamental, fundada 
em 1996, com a missão de divulgar conhe-
cimentos de educação em saúde e treina-
mento multidisciplinar sobre questões e 
situações de risco que envolvem crianças, 
adolescentes, suas famílias e comunidades.

Clínica 0 a 3 – Intervenção nas 
Relações Iniciais Pais-Bebê - Centro de 
Atendimento Psicanalítico – SBPSP 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 3661-8353 

E-mail: centro.atendimento@sbpsp.org.br 

Site: www.sbpsp.org.br/atendimento-a-comu-
nidade/sobre-o-centro.html 

Trabalha com intervenções nas relações ini-
ciais pais/bebês.

Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela 
Infância (NCPI)

Atuação: Nacional

Fone: (11) 3330-2888 / (11) 93214-4113 / 
(11) 3330-2893 – Ana Paula Lourenço Car-
valho

E-mail: ncpi@ncpi.org.br / acarvalho@
fmcsv.org.br

Site: https://ncpi.org.br/frentes-de-atuacao/
comite-cientifico/
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O Comitê Científico é um organismo cola-
borativo multidisciplinar que visa levar o 
conhecimento científico sobre o Desenvol-
vimento na Primeira Infância para tomado-
res de decisão em geral. Estabelecido em 
2011, o Comitê é comprometido com uma 
abordagem fundamentada em evidências 
e pretende construir uma base de conhe-
cimento para a sociedade que transcenda 
divisões partidárias e reconheça a respon-
sabilidade compartilhada da família, da 
comunidade, da iniciativa privada e do go-
verno na promoção do bem-estar das crian-
ças de 0 aos 6 anos. O objetivo principal 
é identificar os pontos de maior impacto 
sobre o desenvolvimento infantil, além de 
sintetizar e traduzir assuntos que têm po-
tencial para colaborar na formulação de po-
líticas a favor da criança.

CONASS – Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 3222-3000 – Marcus Vinicius 
Carvalho

E-mail: ascom@conass.org.br 

Site: www.conass.org.br - (http://www.enci-
clopedia-crianca.com/pt-pt/inicio.html)

Entidade de direito privado, sem fins lu-
crativos, que se pauta pelos princípios que 
regem o direito público e que congrega 
os Secretários de Estado da Saúde e seus 
substitutos legais, enquanto gestores ofi-
ciais das Secretarias de Estado da Saúde 
(SES) dos estados e Distrito Federal. Com 
o objetivo de disseminar conhecimentos 
científicos relativos ao desenvolvimento 
das crianças na Primeira Infância, publicou 
na internet com acesso livre e aberto, a En-
ciclopédia Digital sobre a Primeira Infância 
que reúne artigos de pesquisadores sobre 
47 temas relacionados ao desenvolvimen-
to psicossocial da criança com concepção 
até os cinco anos de idade.

CPPL – Centro de Pesquisa em 
Psicanálise e Linguagem 

Atuação: Nordeste 

Fone: (81) 3221-6018 – Renato Marin

E-mail: cppl@cppl.com.br 

Site: www.cppl.com.br 

Contribui com eficácia e competência para 
uma melhor resolução dos problemas da 
infância e adolescência constituindo uma 
teoria e técnica que possam ser transmiti-
das a novos profissionais e intervir, junto a 
instituições públicas e privadas, no setor de 
saúde, educação e cidadania a fim de pos-
sibilitar uma melhor organização e atuação 
entre as equipes multidisciplinares.

EBBS – Estratégia Brasileirinhos e 
Brasileirinhas Saudáveis

Atuação: Nacional

Fone: (21) 2554-1947

Site: http://www.ebbs.iff.fiocruz.br/ebbs/ 
http://www.ebbs.iff.fiocruz.br/

A Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos 
Saudáveis - Primeiros passos para o desen-
volvimento nacional (EBBS) é uma iniciati-
va estabelecida entre a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde, 
Coordenação Geral de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno (CGSCAM/MS), que 
traz um questionamento político inovador 
em torno do vínculo estreito entre o desen-
volvimento saudável, pleno e potente das 
crianças brasileiras, a construção de sua 
cidadania e o desenvolvimento sustentável 
do país.

Fundação José Luiz Egydio Setúbal – 
Hospital Infantil Sabará 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 2155-9338 / (11) 97496-8047 – 
Vanila Pontes

E-mail: vanila.pontes@sabara.com.br

Site: www.hospitalinfantilsabara.org.br

Referência nacional em atendimento pedi-
átrico, tem o compromisso de estabelecer 
padrões de qualidade e segurança no aten-
dimento hospitalar que alavanquem todo o 
sistema de atenção à saúde da criança. É um 
dos maiores hospitais pediátricos do país, e 
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recebe pacientes de todas as regiões do Bra-
sil. Uma de suas premissas é a de que crian-
ça não é um adulto pequeno. Os Hospitais 
exclusivamente pediátricos, Children’s Hos-
pitals, reúnem massa crítica por meio da ex-
periência consolidada por centenas de mi-
lhares de atendimentos e atraem pediatras 
e cirurgiões com especialização em várias 
áreas do conhecimento. Apoiados por tec-
nologia e processos assistenciais modernos, 
reúnem muitos especialistas e subespecia-
listas reconhecidos nacionalmente pela ex-
celência da atuação médica.

IBCM – Instituição Beneficente 
Conceição Macedo 

Atuação: Municipal 

Fone: (71) 9812-4438 – Robson de Oliveira 
Lima

E-mail: robson_ibcm@terra.com.br

Site: www.ibcmaids.org.br

Organização sem fins lucrativos, atua na 
prevenção do HIV/AIDS e apoia as pessoas 
empobrecidas que convivem com o vírus. A 
IBCM tem como missão a redução da vulne-
rabilidade ao HIV/AIDS, especialmente da 
população de rua e da população em situa-
ção de maior risco social; a prevenção e ade-
são ao tratamento de DST/AIDS; a segurança 
alimentar; o combate a todas as formas de 
discriminação; e ainda, a defesa dos direitos 
e a inserção produtiva das pessoas portado-
ras do HIV/AIDS.

Instituto Criança é Vida 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 5185-4515 – Bárbara Ferraz

E-mail: bferraz@criancaevida.org.br 

Site: www.criancaevida.org.br

Organização sem fins lucrativos que desen-
volve projetos para atender ao que os médi-
cos e psicólogos consideram o básico para 
a prevenção de doenças e para o bom de-
senvolvimento de bebês e crianças. O gran-
de foco dos projetos é a saúde física, emo-
cional e social da criança e do adolescente. 
Trabalha com mais de 700 instituições e ca-

pacita mais de 1.800 multiplicadores para o 
repasse de seus projetos.

Instituto Gerar - Instituto Brasileiro de 
Psicologia Perinatal 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3032-6905 – Ana Carolina

E-mail: atende@institutogerar.com.br 

Site: www.institutogerar.com.br

Promove a transmissão, oferece tratamento 
e desenvolve pesquisas no âmbito dos es-
tudos da perinatalidade e da parentalidade, 
a partir do referencial psicanalítico. Trabalha 
junto às instituições parceiras na pesquisa e 
atendimento no campo perinatal e parental, 
atuando em maternidades, creches e insti-
tuições afins. Por meio de palestras, aulas e 
minicursos, é dada a oportunidade para que 
instituições interessadas encontrem um es-
paço de debate e troca.

Instituto Viva Infância 

Atuação: Municipal 

Fone: (71) 99134-7999 – Nathalie Guerreiro

E-mail: nathalieguerreiro@gmail.com

Site: www.vivainfancia.org.br

Organização Social Civil de Fins Públicos (OS-
CIP) destinada a atenção à infância com ên-
fase na prevenção precoce em saúde mental.

Ministério da Saúde

Atuação: Nacional

Fone: (61) 3315-3580 / 2351 / 2745

E-mail: Após contato telefônico informando 
a demanda, será repassado e-mail do jorna-
lista responsável.

Site: http://www.saude.gov.br/

Adotou como pauta essencial promover o 
Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI), 
com o objetivo de promover e proteger a 
saúde da criança e o aleitamento materno, 
mediante atenção e cuidados integrais e 
integrados, da gestação aos 9 anos de vida, 
com especial atenção à primeira infância e 
as populações de maior vulnerabilidade.
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MPASP – Movimento Psicanálise, 
Autismo e Saúde Pública 

Atuação: Nacional

Fone: (51) 99961-5775

E-mail: ricardolugon@gmail.com

Site: www.psicanaliseautismoesaudepubli-
ca.wordpress.com

Reúne profissionais de diferentes áreas da 
saúde e da educação que, orientados pela 
ética da Psicanálise, trabalham no campo 
da saúde mental em instituições clínicas e 
acadêmicas nas redes pública e privada, em 
todo o país.

PIM – Primeira Infância Melhor 

Atuação: Nacional 

Fone: (85) 98779-1711 – Márlio Esmeraldo

E-mail: marlio-ribeiro@saude.rs.gov.br

Site: www.pim.saude.rs.gov.br

Política pública pioneira no Brasil, o Primeira 
Infância Melhor (PIM) é uma ação transversal 
de promoção do desenvolvimento integral 
na primeira infância. Desenvolve-se através 
de visitas domiciliares e comunitárias reali-
zadas semanalmente a famílias em situação 
de risco e vulnerabilidade social, visando o 
fortalecimento de suas competências para 
educar e cuidar de suas crianças. Compõe 
um dos projetos prioritários da Secretaria 
Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do 
Sul, além de integrar programas estratégicos 
do Governo do Estado. Serviu de inspiração 
para iniciativas previstas na Ação Brasil Ca-
rinhoso e no Programa Criança Feliz, ambos 
do Governo Federal, e é reconhecido como 
uma das tecnologias sociais mais consisten-
tes para o cuidado com as infâncias na Amé-
rica Latina.

Prematuridade.com – Associação 
Brasileira da Pais, Familiares, Amigos e 
Cuidadores de Bebês Prematuros

Atuação: Nacional 

Fone: (51) 98118 2088 – Brunna Weissheimer

E-mail: brunna@prematuridade.com

Site: https://www.prematuridade.com/

Organização sem fins lucrativos cuja missão 
é representar os interesses e lutar pelos di-
reitos e pelo bem-estar dos bebês prematu-
ros e suas famílias no Brasil. Além disso, as 
ações visam reduzir a incidência da prema-
turidade e diminuir os danos à saúde dos be-
bês, causados pelo nascimento antecipado.

Programa Mãe Coruja Pernambucana 

Atuação: Estadual 

Fone: (81) 3182-6659 – Iramaraí José Vilela 
Freitas, Gustavo Burkhardt, Henrique Soares

E-mail: comunicacaoearte2019mc@gmail.com

Site: https://maecoruja.pe.gov.br/

Um dos programas sociais brasileiros de 
referência na área materno-infantil, sendo 
reconhecido e premiado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e pela Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA), como 
modelo de Gestão de Política Pública. Ofe-
rece apoio às mães pernambucanas, antes e 
depois do nascimento de seus filhos, tendo 
como objetivo prestar atenção integral às 
gestantes usuárias do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e aos seus bebês, garantindo a eles 
um desenvolvimento saudável e harmonio-
so durante os primeiros anos de vida. Uma 
parceria entre governo estadual, prefeituras 
municipais e a sociedade, com impacto po-
sitivo na melhoria dos indicadores sociais 
em Pernambuco.

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria 
- SBP 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 2256-6856 – Leonardo

E-mail: imprensa@sbp.com.br 

Site: www.sbp.com.br

Instituição sem fins lucrativos, defende os 
interesses dos médicos de crianças e ado-
lescentes, de seus pacientes e famílias. Cen-
tenária, vem crescendo em tamanho, atua-
ção e importância social. Reúne atualmente 
cerca de 22 mil associados. É considerada a 
maior sociedade médica de especialidade 
do Brasil e uma das maiores entidades pedi-
átricas do mundo.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Associação Comunitária Monte Azul 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 5853-8080 – Valéria Carrilho

E-mail: valeria@monteazul.org.br

Site: http://www.esfma.org.br/index.php

Organização não governamental, orientada 
pelo pensamento antroposófico, que atua 
prioritariamente pelo desenvolvimento in-
tegral do Ser Humano. O trabalho baseia-se 
na Pedagogia Waldorf, na Medicina e Peda-
gogia Social ampliadas pela Antroposofia e 
no caminho de autoeducação. A equipe é 
formada por profissionais que atuam dire-
tamente nos programas desenvolvidos, na 
área administrativa e em ações de forma-
ção/ consultoria para outras organizações.

Avante – Educação e Mobilização Social 

Atuação: Nacional 

Fone: (71) 3332-3344 / (71) 99950-1525 – 
Andréa Fernandes 

E-mail: comunicacao@avante.org.br 

Site: www.avante.org.br 

Contribui para a formação do cidadão, pela 
educação e o desenvolvimento de tecnologias 
de intervenção social, visando à garantia dos 
direitos sociais básicos e ao fortalecimento da 
sociedade civil. A Avante – Educação e Mobi-
lização Social atua em duas Linhas desenvol-
vendo ações que contribuem para a formação 
cidadã e garantia de direitos de acordo com 
o seu papel na sociedade. Cada linha desen-
volve ações com vistas ao empoderamento 
e autonomia a partir de um diálogo direto 
com a comunidade, de forma a valorizar sua 
identidade e seu espaço de convivência, e 
proporcionar a troca de experiências entre as 
diferentes realidades comunitárias. Por meio 
dessas linhas, a Avante desenvolve suas tec-
nologias sociais e interfere na transformação 
da realidade, gerando impactos.

Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3159-1243

E-mail: comunicacao@campanhaeducacao.
org.br

Site: www.campanha.org.br/

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
(Campanha) surgiu em 1999, impulsionada 
por um conjunto de organizações da socieda-
de civil que participaria da Cúpula Mundial de 
Educação em Dakar (Senegal), no ano 2000. O 
objetivo era somar diferentes forças políticas, 
priorizando ações de mobilização, pressão 
política e comunicação social, em favor da 
defesa e promoção dos direitos educacionais. 
Hoje é considerada a articulação mais ampla e 
plural no campo da educação no Brasil, cons-
tituindo-se como uma rede que articula cen-
tenas de grupos e entidades distribuídas por 
todo o país, incluindo comunidades escolares, 
movimentos sociais, sindicatos, organizações 
não-governamentais nacionais e internacio-
nais, fundações, grupos universitários, estu-
dantis, juvenis e comunitários, além de milha-
res de cidadãos que acreditam na construção 
de um país justo e sustentável por meio da 
oferta de uma educação pública de qualida-
de. A missão da Campanha é atuar pela efeti-
vação e ampliação das políticas educacionais 
para que todas as pessoas tenham garantido 
seu direito a uma educação pública, gratuita, 
inclusiva, laica, e de qualidade no Brasil.

Casa da Criança Armanda Malvina de 
Mendonça 

Atuação: Estadual 

Fone: (16) 3832-1400 

E-mail: casacriancaipua@gmail.com

Assegura o desenvolvimento físico, mental, 
moral, cultural, social e educacional das 120 
crianças assistidas. A Casa da Criança Ar-
manda Malvina de Mendonça de Ipuã está 
entre os 22 projetos de educação infantil 
mais importantes do Brasil, segundo Funda-
ção Abrinq.

CELULA – Centro de Estudo Sobre 
Ludicidade e Lazer 

Atuação: Nacional 
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Fone: (85) 99623-0830 – Prof. Marcus Odorico

E-mail: celula@ufc.br

Site: www.celula.ufc.br/

Destina-se ao fortalecimento do vínculo 
entre teoria e prática pedagógica e o co-
nhecimento da realidade brasileira na área 
da cultura lúdica e o brincar. Este programa 
estrutura estudos, pesquisas e ações sociais 
sobre a importância do jogo, do brinquedo, 
da brincadeira, da cultura lúdica e do lazer. O 
CELULA é um núcleo de ensino, pesquisa e 
de extensão para os alunos e professores da 
Universidade Federal do Ceará – UFC.

Cenpec - Educação Cultura e Ação 
Comunitária 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 2132-9033 

E-mail: comunicacao@cenpec.org.br / gus-
tavo.paiva@cenpec.org.br – Gustavo Paiva 

Site: www.cenpec.org.br/

Organização da sociedade civil, sem fins lu-
crativos, criada em 1987. Tem como objeti-
vos o desenvolvimento de projetos, pesqui-
sas e metodologias voltadas à melhoria da 
qualidade da educação pública e a incidên-
cia no debate público. O Cenpec atua em 
parceria com a escola pública, espaços edu-
cativos de caráter público e iniciativas desti-
nadas ao enfrentamento das desigualdades.

Centro Comunitário Amigo do Serpa 

Atuação: Municipal 

Fone: (21) 2701-0790 

E-mail: crecheazul@gmail.com 

Site: https://pt-br.facebook.com/educaserpa

Instituição comunitária sem fim lucrativo 
que atua na área educacional, com educa-
ção infantil, creche, pré-escola e na área so-
cial em São Gonçalo.

Centro Comunitário e Creche Sinhazinha 
Meirelles 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 3716-2230 – Beatriz Calazans

E-mail: beacalazans@gmail.com 

Site: www.sinhazinhameirelles.org.br 

O CEI Sinhazinha Meirelles atende 275 crian-
ças de 0 a 3 anos em período integral. Em 
um universo lúdico aberto a diferentes for-
mas de comunicação criamos um ambiente 
onde as crianças se sentem seguras e livres 
para experimentar, arriscar, desenvolver sua 
autonomia e expressar sua curiosidade.

Centro de Educação para Surdos Rio Branco 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 4613-8560 – Carolina da Costa Zito

E-mail: carolina.costa@ces.org.br

Site: www.ces.org.br/

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco, 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, ofe-
rece atendimento a crianças e jovens surdos. 
Atualmente, o CES inovou sua atuação e seu 
alcance e atende, também, em outros seg-
mentos como: eventos científicos, formação 
de profissionais e parcerias socioculturais. O 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
possui uma equipe composta por profissio-
nais surdos e ouvintes, altamente qualificados 
e fluentes em LIBRAS, fortalecendo o espaço 
de atividades sociolinguísticas de acesso e 
apropriação cultural, científica e tecnológica.

Centro Educacional Infantil Luz e Lápis 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 5548-1461 / 1503 – Isabela Gui-
marães

E-mail: isabela.guimaraes@luzelapis.com.br

Site: luzelapis.com.br

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) que atende, gratuitamente, 
cerca de 200 crianças de 1 a 5 anos e 11 
meses, pertencentes a famílias de baixa ren-
da ou em situação de vulnerabilidade social.

CPPL – Centro de Pesquisa em 
Psicanálise e Linguagem 

Atuação: Nordeste 

Fone: (81) 3221-6018 – Renato Marin
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E-mail: cppl@cppl.com.br 

Site: www.cppl.com.br 

Contribui com eficácia e competência para 
uma melhor resolução dos problemas da 
infância e adolescência constituindo uma 
teoria e técnica que possam ser transmiti-
das a novos profissionais e intervir, junto a 
instituições públicas e privadas, no setor de 
saúde, educação e cidadania a fim de pos-
sibilitar uma melhor organização e atuação 
entre as equipes multidisciplinares.

Espaço de Desenvolvimento – Criança 
em Foco 

Atuação: Municipal 

Fone: (41) 3232-4837 / (41) 99973-0399 - 
Jaqueline

E-mail: secretaria@criancaemfoco.com.br 

Site: www.criancaemfoco.com.br/ 

Berçário e Educação Infantil oferece serviços 
especializados e diferenciais neste segmen-
to, com uma metodologia que é apoiada nas 
pesquisas científicas do Tavistock Centre, no 
Reino Unido, um dos maiores Centros de De-
senvolvimento Infantil do mundo, existente 
desde 1945.

FORPEDI – Fórum Regional Permanente 
de Educação da Infância - 0 a 12 anos. 

Atuação: Municipal 

Fone: (18) 99792-9030 – Drª Cinthia Magda 
Ariosi 

E-mail: forpedi@gmail.com / cinthiamag-
da@yahoo.com.br 

Comprometido com a educação da criança 
de 0 a 12 anos, tem como meta assegurar 
o acesso da população infantil a um atendi-
mento educacional de qualidade, bem como 
fortalecer esse campo de conhecimentos e 
de atuação profissional na região de Presi-
dente Prudente.

Fundação Lucia e Pelerson Penido 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 3096-4513 – Maria Eugênia Pes-
siguelli

E-mail: maria.eugenia@flupp.org.br

Site: www.flupp.org.br/ 

Contribui para o desenvolvimento dos indi-
víduos promovendo oportunidades e resti-
tuindo a capacidade de sonhar. O programa 
central da FLUPP, denominado “Valorizando 
uma Infância Melhor” (VIM), envolve famí-
lias, professores, comunidades locais e auto-
ridades para que atendam às necessidades 
pré-escolares de crianças e deem a elas o 
melhor começo possível na vida escolar.

Fundação Santillana 

Atuação: Internacional 

Fone: (11) 2790-1345 – Beatriz Maia

E-mail: bmaia@santillana.com

Site: https://www.fundacaosantillana.org.br/ 

Visa contribuir para o desenvolvimento edu-
cacional do País, fomentando diversas ativi-
dades que beneficiam estudantes, educado-
res e instituições educacionais, em parceria 
com entidades públicas e privadas, nacio-
nais e internacionais.

Grupo Sobrevento 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 3399-3589 – Maurício Santana

E-mail: grupo@sobrevento.com.br 

Site: www.sobrevento.com.br 

Um dos pioneiros da Arte para a Primeira 
Infância no Brasil, apresenta o espetáculo 
Bailarina em todas as mais de cem creches 
municipais e conveniadas de São Bernardo 
do Campo, em um projeto que a Secretaria 
Municipal de Educação iniciou há dois anos 
e que é retomado por uma demanda das 
próprias creches, que recebem apresenta-
ções de Teatro para Bebês

Instituição Assistencial L. Pollone 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 4453-2811 – Marinete Franciliano

E-mail: lpollone@uol.com.br

Site: www.ialp.org.br/ 
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A Creche Comendador Piero Pollone atende 
em tempo integral, das 7h30 às 16h30, du-
zentas crianças de 2 anos e sete meses a 5 
anos e onze meses. Além das atividades pe-
dagógicas, a entidade desenvolve programa 
socioeducativo voltado à saúde preventiva, 
educação alimentar, orientação e assistência 
aos pais e responsáveis pelas crianças e pro-
grama psicossocial e fonoaudiológico.

Instituto Arcor Brasil 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3046-6800 / 6801

E-mail: institutoarcorbrasil@arcor.com 

Site: www.institutoarcor.org.br/ 

Organização sem fins lucrativos criada pelo 
Grupo ARCOR em 2004, contribuindo para 
que a educação seja uma ferramenta de 
igualdade de oportunidades para a infância.

Instituto Avisa lá 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3032-5411 – Walkyria Acquesta 
Dias

E-mail: walkyria@avisala.org.br

Site: http://avisala.org.br

Organização não-governamental (ONG), 
sem fins lucrativos, com finalidade pública. 
Contribui para qualificar a prática pedagógi-
ca das redes públicas de Educação Infantil. 
Vários membros da equipe técnica do Avisa 
Lá colaboraram intensamente com a elabo-
ração dos Referenciais Curriculares para a 
Educação Infantil do MEC, com os programas 
de formação e currículo da Secretaria Muni-
cipal de Educação da cidade de São Paulo. 
O Instituto Avisa Lá participa ativamente de 
programas do MEC tais como Indique para 
Educação Infantil.

Instituto Olinto Marques de Paulo 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 5642-9881 – Robson Botari

E-mail: contato@instituto-omp.org.br 

Site: http://www.instituto-omp.org.br/ 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, promove e o incentiva as ativida-
des e projetos ligados à área da Educação 
e Cultura, diretamente ou mediante o apoio 
de entidades com o mesmo foco de atuação.

Instituto Trilho

Atuação: Estadual 

Fone: (21) 98855-0014 – Camila Salgado 
Lacerda

E-mail: c.lacerda@institutotrilho.org.br

Site: http://institutotrilho.org.br/

Trabalha com as comunidades do bairro de 
Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e em Três 
Rios, no interior do Estado do Rio de Janeiro. 
Trabalha qualidade de sua gestão, métodos 
e processos empregados nos projetos e pelo 
sucesso em promover o desenvolvimento 
humano e a inclusão social

MIEIB – Movimento Interfóruns de 
Educação Infantil no Brasil 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99445-9057 – Rosa Mattos 

E-mail: mieibsecretaria@gmail.com / mat-
tosmariarosa@gmail.com 

Site: www.mieib.org.br/ 

Organização autônoma, integrada aos movi-
mentos sociais, de caráter interinstitucional 
e suprapartidário, comprometida com a luta 
pela Educação Infantil, tanto no que se re-
fere a defender a garantia do acesso a um 
atendimento de qualidade a todas as crian-
ças de zero a seis anos, quanto em fortalecer 
esse campo de conhecimentos e de atuação 
profissional no Brasil. Criado em 1999, atu-
almente o MIEIB é constituído por 26 Fóruns 
de Educação Infantil Estaduais e um Fórum 
de Educação Infantil no Distrito Federal, que 
reúnem pesquisadores, gestores, profes-
sores e demais profissionais da educação 
infantil comprometidos com a expansão e 
melhoria do atendimento às crianças da fai-
xa etária de zero a seis anos de idade e o 
acompanhamento das políticas públicas de 
educação infantil nas regiões, estados e mu-
nicípios do Brasil.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2022-7520 / 7540 / 7530

E-mail: imprensa@mec.gov.br

Site: www.mec.gov.br

Suas diversas secretarias, institutos, progra-
mas e parcerias são voltados para garantir o 
acesso de todos à educação. Desde 2006, 
com a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), realiza financiamentos em toda a 
educação básica, abrangendo da creche ao 
ensino médio.

NEI – Núcleo de Educação da Infância - 
CAp/UFRN 

Atuação: Nacional 

Fone: (84) 3342-2279

E-mail: nei@ce.ufrn.br / ednanatal@hot-
mail.com

Site: www.nei.ufrn.br 

Parte do pressuposto de que a formação, 
aprendizado e desenvolvimento da criança 
no contexto escolar e social vincula-se ao 
papel político e pedagógico assumido pela 
instituição como mediadora-dinamizadora 
das relações entre as experiências e conhe-
cimentos da criança e os conhecimentos 
acumulados socialmente pela humanida-
de; e da participação e apoio da família na 
gestão política e pedagógica da escola. Para 
assumir este papel, define um conjunto de 
princípios teóricos a partir dos quais são es-
truturadas as atividades curriculares.

NEPEI – Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Infância e Educação Infantil / 
Faculdade de Educação UFMG 

Atuação: Nacional 

Fone: (31) 3409-6222 

E-mail: nepei@fae.ufmg.br 

Site: www.fae.ufmg.br/nepei

Constitui-se como um espaço de produ-
ção de conhecimentos e de participação 
na formulação de políticas públicas volta-

das para a educação de crianças peque-
nas e sua educação, em espaços escolares 
e não escolares.

Omnisciência – Cultura da Paz 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3676-1997 / (11) 98969-6011 – 
Maeve Faiani e Carolina Conti

E-mail: maeve@omnisciencia.com.br; 
carolina@omnisciencia.com.br

Site: educacaoparapaz.com.br

Empresa voltada à disseminação da Cultura 
de Paz no Brasil e países de língua portu-
guesa, que realiza um intenso trabalho de 
pesquisa para selecionar os melhores livros 
publicados sobre Yoga, Meditação, Educa-
ção para Paz, Saúde e Bem-estar, Harmonia 
em Família, Equilíbrio no Trabalho e Filoso-
fia Oriental. É uma editora especializada em 
Educação para Paz, publicando livros e CDs 
para educadores e infanto-juvenis, utilizan-
do como inspiração principal a ciência da 
Yoga para a arte de educar.

Prisma Centro de Estudos 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 2198-0663 / 0670 

E-mail: prisma@colsantamaria.com.br 

Site: www.prismacentrodeestudos.com.br

O Prisma oferece cursos de Formação Con-
tinuada para professores e profissionais da 
educação e Cursos livres para maiores de 
50 anos.

Rede de Integração de Educação Infantil 
Comunitária no Rio de Janeiro

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 2275-4037 

E-mail: redecomunitariarj@hotmail.com / 
campo@campo.org.br

Site: www.movimentodelutaprocrecherj.
blogspot.com/ 

A Rede de Integração da Educação Infantil 
Comunitária no Estado do Rio de Janeiro é 
uma articulação, de mulheres trabalhadoras, 
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que tomaram a iniciativa de implantar cre-
ches/pré-escolas em regiões menos favore-
cidas, com muito carinho e muita determi-
nação de luta. Pelo direito da mãe, por um 
lugar seguro para seus filhos.

Secretaria Especial da Cultura 
(Ministério da Cidadania)

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2024-2412 / 2266 / (61) 99642-
4792

E-mail: imprensa@cultura.gov.br

Site: www.cultura.gov.br

A Secretaria Especial da Cultura tem como 
competência assessorar o ministro da Cida-
dania na formulação de políticas, programas, 
projetos e ações que promovam a cidadania 
por meio da cultura. Ainda cabe à Secretaria 
a promoção do acesso aos bens culturais, da 
economia criativa brasileira e da proteção 
dos direitos autorais.

Todos pela Educação

Atuação: Nacional

E-mail: contato@todospelaeducacao.org.br

Site: https://www.todospelaeducacao.org.
br/home

O Todos pela Educação é uma organização 
da sociedade civil, sem fins lucrativos, plural 
e suprapartidária. Nosso propósito é melho-
rar o Brasil, impulsionando a qualidade e a 
equidade da Educação Básica no País.

Com uma atuação focada em contribuir para 
o avanço das políticas públicas educacio-
nais, buscamos criar senso de urgência para 
a necessidade de mudanças.

UNCME – União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação 

Atuação: Nacional 

Fone: (79) 3248-6331 / (79) 99977-9460 – 
Manoel Humberto 

E-mail: uncmenacional2018@gmail.com 

Site: www.uncme.org.br 

Entidade representativa dos Conselhos 

Municipais de Educação, organizada em 
todos os estados brasileiros com a finali-
dade de incentivar e orientar a criação e 
o funcionamento destes colegiados, pauta 
a sua atuação nos princípios da universa-
lização do direito à educação, da gestão 
democrática da política educacional e da 
inclusão social.

Undime – União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 3037-7888– Ramal 7610 – Joana 
Saraiva

E-mail: undimenacional@undime.org.br 

Site: www.undime.org.br/ 

Associação civil sem fins lucrativos, com ob-
jetivo de articular, mobilizar e integrar os di-
rigentes municipais de educação para cons-
truir e defender a educação pública com 
qualidade social.

United Way Brasil 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3376-6094 – Ana Flávia Gomes e 
Priscila Moreira

E-mail: anaflavia@unitedwaybrasil.org.br 

Site: www.unitedwaybrasil.org.br/ 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, mobiliza empresas, ONG´s, institui-
ções e governo em prol da Primeira Infância 
e Juventude do Brasil por meio da educação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aldeias Infantis SOS Brasil

Atuação: Nacional

Fone: (11) 5574-8199 – Renata Ortega

E-mail: renata.ortega@aldeiasinfantis.org.br

Site: www.aldeiasinfantis.org.br

Organização não governamental e sem fins 
lucrativos que promove ações na defesa e 
garantia dos direitos de crianças, adolescen-
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tes e jovens por meio de uma atuação de 
desenvolvimento sócio comunitário. Apoia 
crianças, adolescentes e jovens que se en-
contram em vulnerabilidade, impulsionando 
seu desenvolvimento e autonomia em um 
ambiente familiar e comunitário protetor.

Associação dos Amigos e Pais de Pessoas 
Especiais – AAPPE 

Atuação: Estadual 

Fone: (82) 99331-9310 – Larissa

E-mail: ascom@aappe.org.br 

Site: www.aappe.org.br/ 

A Associação dos Amigos e Pais de Pessoas 
Especiais – AAPPE é uma instituição filan-
trópica, voltada para integração das pessoas 
com deficiência no estado de Alagoas. A insti-
tuição atua em três pilares, assistência social, 
assistência à saúde e assistência educacional. 
Promove a inclusão e a qualidade de vida por 
meio do desenvolvimento das potencialida-
des, bem como o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, realizando encami-
nhamento para políticas públicas setoriais.

Associação Luz da Sabedoria 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 2568-0859 / (11) 98117-5242

E-mail: luzdasabedoria@hotmail.com

Site: www.luzdasabedoria.org 

Com o intuito de ajudar crianças e suas fa-
mílias, tem como missão principal cultivar 
sonhos nas vidas dos menores que mui-
tas vezes vivem uma realidade que não os 
permite terem esperanças de um futuro 
saudável. A associação, além de cuidar das 
crianças, dá suporte a seus responsáveis 
com assistente social, advogado e psicólo-
ga, uma vez que muitas famílias possuem 
alguma fragilidade interna e não possuem 
oportunidades de acolhida.

Associação e Promoção Social Exército 
de Salvação 

Atuação: Nacional

Fone: (11) 5591-7070 – Cristiano Araújo

E-mail: social@bra.salvationarmy.org

Site: www.exercitodesalvacao.org.br 

Desenvolve programas de proteção social 
para crianças e adolescentes em situação de 
risco; Centro para Crianças e Adolescentes; 
programas de capacitação para adolescen-
tes e jovens adultos, visando prepará-los 
para sua inserção no mercado de trabalho.

ChildFund Brasil – Fundo para crianças 

Atuação: Nacional 

Fone: (31) 7530-6905 – Gisele Araújo 

E-mail: comunicacao@childfundbrasil.org.
br / gisele.araujo@childfundbrasil.org.br

Site: www.childfundbrasil.org.br 

Organização de desenvolvimento social que 
por meio de uma sólida experiência na ela-
boração e no monitoramento de programas 
e projetos sociais mobiliza pessoas para a 
transformação de vidas. Crianças, adoles-
centes, jovens, famílias e comunidades em 
situação de risco social são apoiadas para 
que possam exercer com plenitude o direi-
to à cidadania. Visando promover resultados 
duradouros, os projetos sociais são desen-
volvidos com o envolvimento das famílias, 
das comunidades e da sociedade na criação 
de ambientes de proteção e cuidado para 
com crianças, adolescentes e jovens.

Instituto Anchieta Grajaú 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 96225-6764

E-mail: leda.silva@institutoanchietagrajau.
org.br

Site: www.institutoanchietagrajau.org.br 

Atua com famílias em situação de vulnera-
bilidade social, com infraestrutura de edu-
cação, desenvolvimento comunitário, meio 
ambiente e profissionalização.

Instituto EntreAtos de Promoção 
Humana 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 99683-5540 – Cris Peres
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E-mail: crisperes@africabrazil.com, crispe-
res@sobloco.com.br

Site: www.entreatos.org.br/ 

Organização social, sem fins lucrativos, para 
atuar em benefício das questões sociais das 
pessoas e comunidades de qualquer parte 
do país e/ou do mundo. Atua em diversos 
aspectos: pessoal, social, profissional e cul-
tural, oferecendo oportunidades para que 
descubram talentos, melhorem sua quali-
dade de saúde, insiram- se no mercado de 
trabalho, incrementem a renda familiar, am-
pliem seu horizonte cultural e conquistem 
melhorias na vida com o apoio e estímulo 
encontrado na entidade, mas, principalmen-
te, pela sua própria capacidade e vontade 
de buscá-las.

Ministério da Cidadania

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2030-2649

E-mail: imprensa@cidadania.gov.br

Site: www.mds.gov.br

A Secretaria Especial do Desenvolvimento 
Social integra a estrutura do Ministério da 
Cidadania,  órgão responsável por políticas 
executadas pelos extintos ministérios do 
Desenvolvimento Social, da Cultura e do 
Esporte e instituído por meio do  Decreto nº 
9.674/2019, no dia 2 de janeiro de 2019.  

Compete à Secretaria Especial do Desen-
volvimento Social assessorar o Ministro da 
Cidadania na formulação e coordenação de 
políticas, programas e ações voltados à ren-
da de cidadania, assistência social, inclusão 
social e produtiva nos âmbitos rural e urba-
no, promoção do desenvolvimento humano 
e cuidados e prevenção às drogas.

Na promoção do desenvolvimento huma-
no o programa Criança Feliz consiste numa 
importante inciativa para que famílias 
com crianças entre zero e seis anos ofe-
reçam a elas ferramentas para promover 
seu desenvolvimento integral. Trata-se de 
uma  estratégia alinhada ao Marco legal da 
Primeira Infância que traz diretrizes para a 
formulação e a implementação de políticas 
públicas em atenção à especificidade e à 

relevância dos primeiros anos de vida no 
desenvolvimento infantil.

Pastoral da Criança 

Atuação: Nacional 

Fone: (41) 2105-0210 / (41) 99655-2008 – 
Vanuza Santos Wistuba

E-mail: comunicacao@pastoraldacrianca.org.br

Site: www.pastoraldacrianca.org.br 

Organismo de ação social da CNBB, alicerça 
sua atuação na organização da comunidade 
e na capacitação de líderes voluntários que 
ali vivem e assumem a tarefa de orientar e 
acompanhar as famílias vizinhas em ações 
básicas de saúde, educação, nutrição e ci-
dadania tendo como objetivo o “desenvol-
vimento integral das crianças, promovendo, 
em função delas, também suas famílias e co-
munidades, sem distinção de raça, cor, pro-
fissão, nacionalidade, sexo, credo religioso 
ou político”

Visão Mundial

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99795-0575 – Fernando Schiavo

E-mail: vmb_atendimento@wvi.org / fer-
nando_schiavo@wvi.org

Site: https://visaomundial.org 

Organização cristã de desenvolvimento e 
resposta às situações de emergência. Está 
no Brasil desde 1975 atuando através de 
programas e projetos nas áreas de proteção, 
educação, advocacy e emergência, priori-
zando crianças e adolescentes que vivem 
em situação de vulnerabilidades diversas.

Vocação 

Atuação: Nacional 

Fone: (11)5843-2938

E-mail: centrosci@vocacao.org.br

Site: www.vocacao.org.br/ 

Antiga Ação Comunitária do Brasil, dedica-
-se ao atendimento prioritário à criança, ao 
adolescente e ao jovem com foco nas ações 
socioeducativas, inserção no mercado de 
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trabalho e desenvolvimento comunitário, 
e aproximou-se do governo para influir em 
políticas públicas.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

ESSOR: Brasil 

Atuação: Nacional 

Fone: (83) 3235-8574 / (83) 99127-8727

E-mail: essorbrasil@essorbrasil.org – Wilma 
Izabel Carneiro

Site: http://essornobrasil.blogspot.com/

ESSOR atua em parceria com as ONG locais 
que beneficiam de ações de desenvolvimen-
to institucional com o objetivo de ajudar as 
populações mais desfavorecidas a adquirir 
os meios para melhorar de maneira susten-
tável suas condições de vida.

Instituto Berço da Cidadania 

Atuação: Distrito Federal 

Fone: (61) 98457-2377 – Everlânia Souza

E-mail: ibcdf@gmail.com

Site: 

O Instituto Berço da Cidadania, entidade 
sem fins lucrativos qualificada como OSCIP, 
promove ações de prevenção, intervenção e 
acompanhamento para assegurar a convivên-
cia familiar e comunitária a crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade e risco.

Instituto Fazendo História 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3021-9889 – Virgínia Toledo

E-mail: virginia@fazendohistoria.org.br 

Site: www.fazendohistoria.org.br

Colaborar com o desenvolvimento de crian-
ças e adolescentes com experiência de aco-
lhimento, a fim de fortalecê-los para que 
apropriem e transformem suas histórias.

Instituto Geração Amanhã

Atuação: Nacional

Fone: (11) 4765-6771

E-mail: contato@geracaoamanha.org.br

Site: https://geracaoamanha.org.br/

Instituição sem fins lucrativos, que tem 
como missão promover e incentivar o aco-
lhimento familiar e a adoção de crianças e 
adolescentes brasileiros.

ONG Aconchego

Atuação: Distrito Federal 

Fone: (61) 3963 5049 / (61) 98114-1483 – 
Flávio Resende 

E-mail: contatos@aconchegodf.org.br 

Site: www.aconchegodf.org.br 

Suas atividades têm como objetivo condu-
zir a instituição ao patamar de referência 
no desenvolvimento de tecnologias sociais 
transformadoras que promovam a convivên-
cia familiar e comunitária de crianças e ado-
lescentes em acolhimento institucional.

Terra dos Homens  

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 2524-1073 – Leonardo Leal

E-mail: terradoshomens@terradoshomens.
org.br / leonardoleal@terradoshomens.org.br

Site: www.terradoshomens.org.br/ 

Organização não governamental, sem fins 
lucrativos, que trabalha com crianças e ado-
lescentes com direitos violados – separados 
ou em vias de se separar de suas famílias, 
vivendo em abrigos, nas ruas da cidade, em 
contexto de exploração sexual, trabalho in-
fantil, drogas e violência doméstica.

DIREITO DE BRINCAR

ABBri – Associação Brasileira de 
Brinquedotecas

Atuação: Nacional

Fone: (11) 96498-1221

E-mail: contatoabbri@gmail.com / conta-
to@brinquedoteca.org.br
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Site: www.brinquedoteca.org.br

É uma entidade sem fins lucrativos – refe-
rência nacional em consultoria sobre orga-
nização de brinquedotecas e capacitação de 
brinquedistas – que desenvolve atividades 
de caráter sociocultural para defesa do Di-
reito de Brincar.

Associação Comunitária Monte Azul 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 5853-8080 – Valéria Carrilho

E-mail: valeria@monteazul.org.br

Site: http://www.esfma.org.br/index.php

Organização não governamental, orientada 
pelo pensamento antroposófico, que atua 
prioritariamente pelo desenvolvimento in-
tegral do Ser Humano. O trabalho baseia-se 
na Pedagogia Waldorf, na Medicina e Peda-
gogia Social ampliadas pela Antroposofia e 
no caminho de autoeducação. A equipe é 
formada por profissionais que atuam dire-
tamente nos programas desenvolvidos, na 
área administrativa e em ações de forma-
ção/ consultoria para outras organizações.

CELULA – Centro de Estudo Sobre 
Ludicidade e Lazer 

Atuação: Nacional 

Fone: (85) 99623-0830 – Prof. Marcus Odorico

E-mail: celula@ufc.br

Site: www.celula.ufc.br/

Destina-se ao fortalecimento do vínculo 
entre teoria e prática pedagógica e o co-
nhecimento da realidade brasileira na área 
da cultura lúdica e o brincar. Este programa 
estrutura estudos, pesquisas e ações sociais 
sobre a importância do jogo, do brinquedo, 
da brincadeira, da cultura lúdica e do lazer. O 
CELULA é um núcleo de ensino, pesquisa e 
de extensão para os alunos e professores da 
Universidade Federal do Ceará – UFC.

IPA Brasil – Associação Brasileira pelo 
Direito de Brincar 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3255-4563 

E-mail: contato@ipabrasil.org 

Site: www.ipabrasil.org 

Associação Brasileira Pelo Direito de Brin-
car e à Cultura, é filiada à International Play 
Association – IPA World, e compartilha da 
mesma missão de promover, proteger e pre-
servar os direitos de crianças e adolescen-
tes de terem oportunidades para brincar e 
livre acesso à cultura e ao lazer, em relação 
ao Artigo 31 da Convenção dos Direitos da 
Criança - ONU. Realiza ações para comuni-
car a todos os públicos a importância desse 
direito e desenvolve cursos de capacitação 
para Agentes e Mediadores do Brincar, con-
tribuindo para que adultos de todas as áre-
as, que trabalham com e para crianças, pos-
sam oferecer a elas oportunidades lúdicas 
qualificadas, sem distinção alguma.

Vila do Brincar 

Atuação: Nacional 

Fone: (84) 2040-0032 / (84) 9 9990-9751 
– Marina

E-mail: marina@viladobrincar.com.br 

Site: viladobrincar.com.br/ 

A Vila do Brincar, espaço de desenvolvimen-
to infantil a serviço da Primeira infância – 
como alternativa ou complemento à escola 
-, e oferece um ambiente cheio de ativida-
des lúdicas e educativas.

CRIANÇA E O ESPAÇO

Aliança pela Infância 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3578-5001 

E-mail: alianca@aliancapelainfancia.org.br 

Site: www.aliancapelainfancia.org.br/ 

Movimento internacional por uma infância 
digna e saudável. A Aliança existe para dar 
luz ao encantamento da infância, inspirar e 
oferecer experiências que mobilizem a amo-
rosa atenção dos adultos sobre atos cotidia-
nos das crianças, como o aprender, o brincar, 
o comer e o dormir
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Associação Comunitária Monte Azul 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 5853-8080 – Valéria Carrilho

E-mail: valeria@monteazul.org.br

Site: http://www.esfma.org.br/index.php

Organização não governamental, orientada 
pelo pensamento antroposófico, que atua 
prioritariamente pelo desenvolvimento in-
tegral do Ser Humano. O trabalho baseia-se 
na Pedagogia Waldorf, na Medicina e Peda-
gogia Social ampliadas pela Antroposofia e 
no caminho de autoeducação. A equipe é 
formada por profissionais que atuam dire-
tamente nos programas desenvolvidos, na 
área administrativa e em ações de forma-
ção/ consultoria para outras organizações.

Ato Cidadão – Telefone não existe; é o 
único do site

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 2691-3669

E-mail: ato@atocidadao.org.br 

Site: atocidadao.org.br 

Organização não-governamental que desen-
volve projetos educacionais, culturais e so-
ciais para populações em situações vulnerá-
veis. Tem uma visão ampliada para lidar com 
problemáticas da sociedade com destaque 
na Primeira Infância com desenvolvimento 
de tecnologias de trabalho e prêmios de re-
conhecimento nacional pelos projetos reali-
zados. Promove ações educativas e culturais 
com o propósito de estimular a cidadania, 
conscientizando os indivíduos de que são 
agentes de seus processos de transforma-
ção social.

CECIP – Centro de Criação de Imagem 
Popular 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 2509-3812 

E-mail: cecip@cecip.org.br

Site: www.cecip.org.br 

O CECIP – Centro de Criação de Imagem Po-
pular é uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos e não-partidária, que 
desde 1986 se dedica ao fortalecimento da 
cidadania por meio da educação e da comu-
nicação. A missão do CECIP é contribuir para 
o fortalecimento da cidadania, produzindo 
informações e metodologias que influen-
ciem políticas públicas promotoras de direi-
tos fundamentais.

Fundação Amazonas Sustentável 

Atuação: Estadual 

Fone: (92) 4009-8900 – Felipe Irnaldo 

E-mail: felipe.costa@fas-amazonas.org

Site: fas-amazonas.org/ 

Organização brasileira não governamental, 
sem fins lucrativos, promove o envolvimen-
to sustentável, a conservação ambiental e a 
melhoria da qualidade de vida das comuni-
dades ribeirinhas do estado do Amazonas.

Fundação Bernard van Leer

Atuação: Internacional

Fone: (11) 97261-6659 – Cláudia Vidigal 
(Representante da Fundação Bernard van 
Leer no Brasil)

E-mail: claudia.freitasvidigal@bvleerf.nl

Site: https://bernardvanleer.org/pt-br/

Fundação privada que busca desenvolver e 
compartilhar o conhecimento de experiên-
cias que funcionam no desenvolvimento da 
primeira infância. Fornecemos apoio finan-
ceiro e expertise para parceiros de governos, 
sociedade civil e privada para ajudar no tes-
te e ampliação de serviços que efetivamen-
te melhorem a vida de crianças pequenas e 
suas famílias.

ImaginaC

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 99970-6967 – Nayana Brettas 

E-mail: nay.brettas@gmail.com

Site: www.imaginac.com

O ImaginaC é um programa lúdico que bus-
ca, por meio de uma plataforma e um con-
junto de ferramentas, criar um grande mo-
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vimento mundial de conexão com a criança 
e a cidade. O ImaginaC luta para dar visibi-
lidade para as crianças na cidade, por meio 
de um jogo, ocupando as ruas, por meio de 
ações lúdicas, dando visibilidade à sua arte, 
com seus desenhos e pensamentos, pinta-
dos em muros, calçadas, ruas, fachadas, ou 
em ações de intervenções para melhoria da 
cidade pensadas e realizadas por elas.

Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil 

Atuação: Estadual 

Fone: (71) 3326-1030 / (71) 3341-8568 / 
(71) 99601-0344 – Cássia Candra

E-mail: presidencia@roerich.org.br / can-
dracassia1@gmail.com

Site: www.roerich.org.br/portal/sobre/ 

Associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos ou econômicos, tem nature-
za educacional, cultural, artística, científi-
ca e filantrópica e possui como finalidade 
fundamental reduzir a violência através de 
programas de Educação para Paz através da 
Cultura, Arte e Ética Viva, bem como imple-
mentar ações para proteção e preservação 
do Patrimônio Cultural e Natural.

Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Simbolismo, Infância e 
Desenvolvimento. 

Atuação: Nacional

Fone: (11) 97262-8209 - Adriana Friedmann 

E-mail: nepsid@globo.com 

Site: www.nepsid.com.br 

Desenvolver pesquisas, formar e orientar edu-
cadores, cuidadores e gestores de instituições 
formais e não formais, nas áreas e temáticas 
ligadas às infâncias e às crianças, suas lingua-
gens e expressões, espaços e atividades.

Observatório de Favelas do Rio de Janeiro 

Atuação: Estadual 

Fone: (21) 3104-4057 / (21) 3888-3220 / 
(21) 98372-2299 – Priscila Rodrigues Gomes

E-mail: contato@observatoriodefavelas.org.
br / priscila@observatoriodefavelas.org.br

Site: www.observatoriodefavelas.org.br 

Organização da sociedade civil de pesqui-
sa, consultoria e ação pública dedicada à 
produção do conhecimento e de proposi-
ções políticas sobre as favelas e fenôme-
nos urbanos. Buscam afirmar uma agenda 
de Direitos à Cidade, fundamentada na res-
significação das favelas, também no âmbito 
das políticas públicas.

Secretaria Especial da Cultura 
(Ministério da Cidadania)

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2024-2412 / 2266 / (61) 99642-
4792

E-mail: imprensa@cultura.gov.br

Site: www.cultura.gov.br

A Secretaria Especial da Cultura tem como 
competência assessorar o ministro da Cida-
dania na formulação de políticas, programas, 
projetos e ações que promovam a cidadania 
por meio da cultura. Ainda cabe à Secretaria 
a promoção do acesso aos bens culturais, da 
economia criativa brasileira e da proteção 
dos direitos autorais.

DIVERSIDADE

Associação Comunitária Monte Azul 

Atuação: Municipal 

Fone: (11) 5853-8080 – Valéria Carrilho

E-mail: valeria@monteazul.org.br

Site: http://www.esfma.org.br/index.php

Organização não governamental, orienta-
da pelo pensamento antroposófico, que 
atua prioritariamente pelo desenvolvi-
mento integral do Ser Humano. O trabalho 
baseia-se na Pedagogia Waldorf, na Me-
dicina e Pedagogia Social ampliadas pela 
Antroposofia e no caminho de autoeduca-
ção. A equipe é formada por profissionais 
que atuam diretamente nos programas de-
senvolvidos, na área administrativa e em 
ações de formação/ consultoria para ou-
tras organizações.
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Associação de Pais Amigos dos Excepcionais 
de São Paulo – APAE DE SÃO PAULO 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 5080-7057 – Cibele Laudate Car-
valho

E-mail: cibele.carvalho@apaesp.org.br

Site: www.apaesp.org.br 

Organização da Sociedade Civil, sem fins lu-
crativos, que promove o diagnóstico, a pre-
venção e a inclusão da pessoa com Defici-
ência Intelectual, produzindo e difundindo 
conhecimento. Atua desde o nascimento ao 
processo de envelhecimento, propiciando o 
desenvolvimento de habilidades e poten-
cialidades que favoreçam a escolaridade e 
o emprego apoiado, além de oferecer asses-
soria jurídica às famílias acerca dos direitos 
das pessoas com Deficiência Intelectual.

Associação dos Amigos e Pais de Pessoas 
Especiais – AAPPE 

Atuação: Estadual 

Fone: (82) 3022-9666 / (82) 99331-9310 – 
Larissa

E-mail: ascom@aappe.org.br

Site: www.aappe.org.br/ 

A Associação dos Amigos e Pais de Pessoas 
Especiais – AAPPE é uma instituição filan-
trópica, voltada para integração das pesso-
as com deficiência no estado de Alagoas. A 
instituição atua em três pilares, assistência 
social, assistência à saúde e assistência edu-
cacional. Promove a inclusão e a qualidade 
de vida por meio do desenvolvimento das 
potencialidades, bem como o fortalecimen-
to de vínculos familiares e comunitários, 
realizando encaminhamento para políticas 
públicas setoriais.

ATEAL – Associação Terapêutica de 
Estimulação Auditiva e Linguagem 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 4523-4110 / Ramal 242 – Eduar-
do Camunhas

E-mail: comunicacao@ateal.org.br

Site: ateal.org.br

Desenvolve programas de habilitação e re-
abilitação, terapias individuais e em grupo, 
nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, 
psicopedagogia, assistência social e terapia 
ocupacional, para deficientes auditivos e 
pessoas com distúrbios da comunicação. A 
ATEAL, inaugurou em março de 2012, o NEP 
– Núcleo de Estudos e Pesquisas. Composto 
por pesquisadores nas áreas de Audição e 
da Comunicação Humana, o NEP é parte in-
tegrante do projeto de desenvolvimento do 
Centro de Estudos e Pesquisas da Audição e 
Comunicação. É referência no atendimento 
para o diagnóstico e reabilitação gratuita e 
permanente, para uma inclusão familiar, so-
cial, educacional e profissional.

Centro de Educação para Surdos Rio Branco 

Atuação: Estadual 

Fone: (11) 4613-8560 – Carolina da Costa Zito

E-mail: carolina.costa@ces.org.br

Site: www.ces.org.br/

O Centro de Educação para Surdos Rio Bran-
co, da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
oferece atendimento a crianças e jovens sur-
dos. Atualmente, o CES inovou sua atuação e 
seu alcance e atende, também, em outros seg-
mentos como: eventos científicos, formação 
de profissionais e parcerias socioculturais. O 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
possui uma equipe composta por profissio-
nais surdos e ouvintes, altamente qualificados 
e fluentes em LIBRAS, fortalecendo o espaço 
de atividades sociolinguísticas de acesso e 
apropriação cultural, científica e tecnológica.

Inclusive – Inclusão e Cidadania – 
Agência para promoção da inclusão 

Atuação: Nacional 

E-mail: inclusive@inclusive.org.br 

Site: www.inclusive.org.br/ 

Projeto autônomo e voluntário criado para 
promover a inclusão das pessoas com de-
ficiência através da difusão da informação. 
Foi ao ar em março de 2008 por iniciativa 
da jornalista Patricia Almeida, coordenado-
ra estratégica do Instituto MetaSocial. Estão 
focados na promoção da inclusão social por 
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meio da produção e veiculação de conte-
údos informativos, principalmente sobre 
educação e direitos humanos relacionados 
a segmentos sociais vulneráveis – em espe-
cial às pessoas com deficiência.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

CIESPI – Centro Internacional de Estudos 
e Pesquisas sobre a Infância 

Atuação: Estadual 

Fone: (21) 2259-2908 – Cláudia Mendes

E-mail: ciespi@ciespi.org.br / cmendescies-
pi@gmail.com

Site: www.ciespi.org.br

É um centro de estudos e de referência 
associado à Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), dedicado ao 
desenvolvimento de pesquisas e projetos 
sociais voltados a crianças, adolescentes, 
jovens e seus elos familiares e comunitários. 
Tem como meta subsidiar políticas e práti-
cas sociais para esta população, contribuin-
do para o seu desenvolvimento integral e 
para a promoção e defesa dos seus direitos.

Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil 

Atuação: Estadual 

Fone: (71) 3326-1030 / (71) 3341-8568 / 
(71) 99601-0344 – Cássia Candra

E-mail: presidencia@roerich.org.br / can-
dracassia1@gmail.com

Site: www.roerich.org.br/portal/sobre/ 

Associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos ou econômicos, tem nature-
za educacional, cultural, artística, científi-
ca e filantrópica e possui como finalidade 
fundamental reduzir a violência através de 
programas de Educação para Paz através da 
Cultura, Arte e Ética Viva, bem como imple-
mentar ações para proteção e preservação 
do Patrimônio Cultural e Natural.

Instituto Sou da Paz 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3093-7332 / 7333 - Izabelle Mundim 

E-mail: izabelle@soudapaz.org 

Site: http://www.soudapaz.org/ 

O Instituto Sou da Paz é uma organização 
não governamental que há vinte anos tra-
balha para reduzir a violência no Brasil. Sua 
missão é contribuir para a efetivação de po-
líticas públicas de segurança e prevenção da 
violência que sejam eficazes e pautadas pe-
los valores da democracia, da justiça social e 
dos direitos humanos.

Laprev — Laboratório de Análise e 
Prevenção a Violência 

Atuação: Nacional 

Fone: (16) 3351-8745

E-mail: laprev.ufscar@gmail.com 

Site: http://www.laprev.ufscar.br/fotosslideshow

O LAPREV pretende ser um núcleo gerador 
de pesquisas que contribuam para uma me-
lhor compreensão do fenômeno da violên-
cia em geral, e em específico da violência 
intrafamiliar e violência na escola.

PROMUNDO 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99916-7394 – Mohara Valle

E-mail: vale.s@promundo.org.br / 

m.valle@promundo.org.br

Site: www.promundo.org.br 

Organização não governamental que atua 
em diversos países do mundo buscando 
promover a igualdade de gênero e a preven-
ção da violência com foco no envolvimento 
de homens e mulheres na transformação de 
masculinidades.

SERPAF – Serviços de Proteção ao Menor 
e à Família 

Atuação: Municipal 

Fone: (31) 3771-7363 / (31) 99908-3151 – 
Adriane Penna

E-mail: serpaf.adm@hotmail.com 

Site: https://www.serpafsetelagoas.com.br 
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Organização da sociedade civil que traba-
lha na promoção de cerca de 400 famílias 
e 700 crianças e adolescentes no município 
de Sete Lagoas/MG, dentro do território do 
Nova Cidade e outros oito bairros próximos. 
Direciona sua atuação e suas estratégias no 
sentido de mobilizar a comunidade, forças 
locais e o poder público na prevenção e 
enfrentamento da violência intrafamiliar e 
comunitária que comprometem a efetivação 
dos direitos e o pleno desenvolvimento da 
criança e do adolescente na região.

Terra dos Homens  

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 2524-1073 – Leonardo Leal

E-mail: terradoshomens@terradoshomens.
org.br / leonardoleal@terradoshomens.org.br

Site: www.terradoshomens.org.br/ 

Organização não governamental, sem fins 
lucrativos, que trabalha com crianças e ado-
lescentes com direitos violados – separados 
ou em vias de se separar de suas famílias, 
vivendo em abrigos, nas ruas da cidade, em 
contexto de exploração sexual, trabalho in-
fantil, drogas e violência doméstica.

EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE 
CRIANÇAS

Centro 18 de Maio

Atuação: Distrital

Fone: (61) 3391-1043 – Adriana de Almeida 
Faustino de Souza

E-mail: centro18demaio@gmail.com

Site: http://www.crianca.df.gov.br/centro-
-18-de-maio/

O Centro de Atendimento Integrado 18 de 
Maio, inaugurado em outubro de 2016, con-
siste num equipamento público de atendi-
mento integrado e humanizado a crianças 
e adolescentes vítimas de violência sexual, 
visando a proteção integral. Este serviço 
foi estruturado para a atuação conjunta da 
rede, num mesmo espaço de atendimento, 
com objetivo de aproximar a proteção e a 
responsabilização, evitando a revitimização 
das crianças e adolescentes nos diversos 

atendimentos até então ofertados pela rede 
de proteção existente.

Childhood

Atuação: Internacional

Fone: (11) 5502-5461 - Francisco Itacaram-
bi – Giusti Comunicação Integrada

E-mail: francisco@giusticom.com.br

Site: https://www.childhood.org.br/

A Childhood Brasil tem como objetivo a pro-
teção à infância e à adolescência. O nosso 
foco de atuação é no enfrentamento do abu-
so e da exploração sexual contra crianças e 
adolescentes.

Comitê Nacional de Enfrentamento 
à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 98213-7179 – Karina Figueiredo

E-mail: cnevsca@gmail.com

O Comitê se propõe como uma “instância 
nacional representativa da sociedade, dos 
poderes públicos e das cooperações inter-
nacionais, para o monitoramento da imple-
mentação do Plano Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual Infanto-Juvenil”. 
Para seus encaminhamentos políticos e 
operacionais, existe uma coordenação cole-
giada composta por 14 membros.

Instituto Cores

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 97296-2925 

E-mail: carolinearcari@yahoo.com.br 

Site: www.institutocores.org.br 

O Centro de Orientação em Educação e Saú-
de é uma organização não-governamental, 
sem fins lucrativos, que atua na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, com 
ênfase na Educação Sexual como prevenção 
primária de violência sexual. Desenvolve 
ações em políticas de enfrentamento à 
violência sexual e de promoção da Educação 
Sexual numa perspectiva emancipatória, 
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entendida como um direito fundamental 
para o desenvolvimento pleno do indivíduo.

PROTEÇÃO AO CONSUMISMO

IDEC

Atuação: Nacional

Fone: (11) 3874-2150

E-mail: imprensa@idec.org.br

O Idec oferece a seus associados conteúdo 
de orientação, embasado no Código de De-
fesa do Consumidor, para a prevenção e a 
solução de problema existentes nas relaço-
es de consumo.

Instituto Alana 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3472-1600 / 1646 – Laura Leal

E-mail: laura.leal@alana.org.br

Site: www.alana.org.br 

Organização de impacto socioambiental que 
promove o direito e o desenvolvimento inte-
gral da criança e fomentar novas formas de 
bem viver. Para tanto, estruturou-se em três 
frentes: Instituto Alana; AlanaLab; e Alana Fou-
ndation. O Instituto – uma organização da so-
ciedade civil, sem fins lucrativos – nasceu com 
a missão de “honrar a criança” e conta hoje 
com programas próprios e com parceiros, que 
buscam a garantia de condições para a vivên-
cia plena da infância. É mantido pelos rendi-
mentos de um fundo patrimonial desde 2013.

Rebrinc – Rede Brasileira Infância e 
Consumo 

Atuação: Nacional 

Fone: (31) 98734-0169

E-mail: contato@rebrinc.com.br 

Site: rebrinc.com.br/ 

Rede horizontal e colaborativa que reúne, 
virtual e presencialmente, pessoas físicas, 
instituições e movimentos de todas as regi-
ões do país interessados nas temáticas in-
fância e consumo.

PARENTALIDADE

CIESPI – Centro Internacional de Estudos 
e Pesquisas sobre a Infância 

Atuação: Estadual 

Fone: (21) 2259-2908 – Cláudia Mendes

E-mail: ciespi@ciespi.org.br / cmendescies-
pi@gmail.com

Site: www.ciespi.org.br

É um centro de estudos e de referência 
associado à Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), dedicado ao 
desenvolvimento de pesquisas e projetos 
sociais voltados a crianças, adolescentes, 
jovens e seus elos familiares e comunitários. 
Tem como meta subsidiar políticas e práticas 
sociais para esta população, contribuindo 
para o seu desenvolvimento integral e para 
a promoção e defesa dos seus direitos.

Family Talks

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 98163-6686 – Rodolfo Canônico 
(Diretor Executivo)

E-mail: rodolfo@familytalks.org

Site: www.familytalks.org

Family Talks tem por objetivo promover 
ações para valorizar a participação da família 
no desenvolvimento social do Brasil.  Procu-
ra cooperar com a sociedade civil, as empre-
sas, a mídia e o poder público na promoção 
de um ambiente comunitário que fortaleça 
os vínculos familiares e ajude a família a 
exercer melhor o seu papel na criação, na 
educação e no cuidado dos cidadãos.

É uma iniciativa da Associação de 
Desenvolvimento da Família (ADEF), 
organização sem fins lucrativos que desde 
1978 se dedica a apoiar a família no Brasil. A 
ADEF está vinculada à International Federation 
for Family Development (IFFD), que congrega 
mais de 200 associações, está em 66 países e 
possui status consultivo geral na ONU.

OBSERVATÓRIO DA GUARDA 
COMPARTILHADA - OBGC BRASIL 

Atuação: Nacional 
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Fone: (11) 959261045 – Fernando Valentin 

E-mail: obgcbrasil@gmail.com 

Site: sites.google.com/view/obgcbrasil/ 

Estimular o protagonismo de estados e mu-
nicípios na criação de centros especializa-
dos na resolução de conflitos de famílias. Al-
gumas prefeituras Brasil afora já dispõem de 
Centro de Justiça e cidadania que realizam 
algumas atividades nesse sentido. O OBGC 
BRASIL atua em parceria com o CEJUSC de 
Santo André e com eles desenvolvem o pro-
jeto Dialogando com famílias.

Plataforma de conteúdo e formação 
Parental 4daddy 

Atuação: Nacional

Fone: (11) 98110-0396

E-mail: leandro@4daddy.com.br

Site: 4daddy.com.br

Plataforma de conteúdo e formação parental 
4daddy cuja missão é sensibilizar sociedade 
civil, empresas e o Estado da importância da 
Paternidade como gatilho de transformação 
do homem, função importante para o desen-
volvimento saudável de crianças e adoles-
centes, e antídoto ao machismo e masculini-
dade tóxica. Pautados em dois objetivos de 
desenvolvimento sustentáveis da ONU: ODS 
5 que disserta sobre a igualdade de gênero, 
e a ODS 16, que trata da necessidade de fa-
zermos uma sociedade pacífica e mais justa.

CIDADANIA, DEFESA E GARANTIA 
DE DIREITOS

ACARI – Associação civil de articulação 
para a cidadania 

Atuação: Municipal 

Fone: (87) 3861-6963 

E-mail: acariong@gmail.com 

Site: www.acariong.wixsite.com/acari 

Associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos e econômicos, democrática e 
pluralista, localizada no sertão do nordeste 
brasileiro. Desenvolve ações desde 2004, 

sendo instituídos oficialmente em 2005. Se 
destaca na promoção de espaços de cons-
trução e implementação de políticas públi-
cas para as mulheres, jovens e crianças.

CONANDA

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2027-3344/2027-3192

E-mail: conanda@mdh.gov.br / verena.mar-
tins@mdh.gov.br 

Site: www.direitosdacrianca.gov.br/conan-
da/novo-endereco-do-conanda

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda)

Criado em 1991, foi previsto pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente como o princi-
pal órgão do sistema de garantia de direitos. 
Por meio da gestão compartilhada, gover-
no e sociedade civil definem, no âmbito do 
Conselho, as diretrizes para a Política Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa dos Di-
reitos de Crianças e Adolescentes.

FNDCA - Fórum Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99580-2631 - Marcia Carvalho Rocha
(62) 99993-5938 – Vicente Sossai Falchetto
(27) 99277-3271 – Sonia Amancio
(32) 99616-1984 – Sandra Barbosa

E-mail: forumdca@forumdca.org.br

Site: www.forumdca.org.br/

Garantir a efetivação dos direitos da criança 
e do adolescente, por meio da proposição, 
articulação e monitoramento das políticas 
públicas e da mobilização social, para cons-
trução de uma sociedade livre, justa e solidá-
ria. É um espaço democrático da sociedade 
civil dedicado à articulação e mobilização, 
sem distinções religiosas, raciais, ideológicas 
ou partidárias, e aberto à cooperação com 
instituições nacionais e internacionais.

FNPETI – Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil

Atuação: Nacional
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Fone: (61) 3349-5660

E-mail: fnpeti@fnpeti.org.br

Site: https://fnpeti.org.br/

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil é uma estratégia da so-
ciedade brasileira de articulação e aglutinação 
de atores sociais institucionais, envolvidos 
com políticas e programas de prevenção e 
erradicação do trabalho infantil no Brasil. Foi 
criado em 1994, com o apoio da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Fundação Abrinq 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3848-4863 / (11) 3848-4872 – 
Juliana Mamona

E-mail: secexecutiva@fadc.org.br / juliana.
mamona@fadc.org.br

Site: www.fadc.org.br/ 

Fundação de direito privado, sem fins lucrati-
vos, constituída em 13 de fevereiro de 1990 
com o objetivo de mobilizar a sociedade 
para questões relacionadas aos direitos da 
infância e da adolescência, tanto por meio de 
ações, programas e projetos, como por meio 
do estímulo ao fortalecimento de políticas 
públicas de garantia à infância e adolescên-
cia. Trabalham com o Cenário de Indicadores 
da Infância (em todas as áreas) e com o mo-
nitoramento do Congresso Nacional.

Fundação Angélica Goulart 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 33653781 / (21) 2417-1925 / 1252

E-mail: contato@fundacaoangelicagoulart.
org.br / vinicius.santos@fundacaoangelica-
goulart.org.br 

Site: www.fundacaoangelicagoulart.org.br 

Atua pela garantia e promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes de todo o Brasil atra-
vés da participação em redes de mobilização 
social e campanhas. Além de desenvolver tra-
balho de incidência política para influenciar 
na formulação de políticas públicas que ga-
rantam à infância e à juventude seus direitos.

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3330-2888 / (11) 3330-2862 – 
Paula Perim

E-mail: fmscv@fmscv.org.br / paula@fmcsv.
org.br

Site: www.fmcsv.org.br/ 

Atua em rede para promover o desenvol-
vimento integral da criança com parceiros 
que geram e contribuem para a articulação 
de ideias e projetos, disseminação de co-
nhecimento e desenvolvimento de políticas 
públicas e projetos de impacto na infância. 
A busca de aprimoramento constante e me-
lhores práticas, avaliação e monitoramento, 
contribuem para disseminar a causa da pri-
meira infância e provocar mudanças sistêmi-
cas que envolvem diferentes atores e esfe-
ras da sociedade, trazendo transformações 
com impactos reais. Apoiam e promovem 
iniciativas com foco em geração de conheci-
mento sobre primeira infância, na formação 
de profissionais e na mobilização de lide-
ranças que atuam no Desenvolvimento In-
fantil. Seus projetos se apresentam nas mais 
diversas formas: cursos nacionais e inter-
nacionais, fomento à pesquisa e inovação, 
publicações, workshops, vídeos, simpósios, 
filmes, eventos de formação e capacitação, 
séries de TV, entre outros.

Ifan - Instituto da Infância 

Atuação: Nacional 

Fone: (85) 3268-3979 – Deborah Duarte

E-mail: ifanadm@ifan.com.br 

Site: www.ifan.com.br/ 

Associação sem fins lucrativos, indepen-
dente, sem filiação a partidos políticos 
nem a instituições religiosas. Através da 
Gestão de Conhecimentos, pretende con-
tribuir com o desenho de tecnologias so-
ciais inovadoras focalizadas nas infâncias 
e fomentar novas políticas públicas a nível 
municipal. Pauta sua atuação na análise e 
Interpretação das infâncias com base na 
Sociologia da Infância e teorias afins de De-
senvolvimento Infantil e na Convenção dos 
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Direitos da Criança e no Estatuto da Criança 
do Adolescente.

Instituto Papai 

Atuação: Nacional 

Fone: (81) 3271-4804

E-mail: papai@papai.org.br

Site: www.papai.org.br

Promove a cidadania com justiça social, contri-
buindo para a garantia dos direitos humanos, 
em prol da eliminação de desigualdades e da 
afirmação e valorização da diversidade a partir 
da perspectiva feminista de gênero, atuando 
prioritariamente com homens e sobre mascu-
linidades, contra todas as expressões do ma-
chismo. A proposta é refletir a invisibilidade 
da experiência masculina no contexto da vida 
reprodutiva e no cuidado com as crianças.

Instituto Zero a Seis – Primeira Infância e 
Cultura de Paz 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 2538-5260 / (11) 99996-3951

E-mail: contato@zeroaseis.org.br 

Site: www.zeroaseis.org.br 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, apartidária, humanitária e sem fins 
lucrativos, formado por estudiosos, cientistas, 
pesquisadores e formadores de opinião que 
acreditam na construção de uma sociedade 
melhor por meio da atenção e cuidado com a 
primeira infância. Além de atuar junto a todas 
as esferas do governo brasileiro (federal, esta-
dual e municipal) e trabalhar em redes nacio-
nais e internacionais, em sintonia com inúme-
ras entidades não governamentais, o ZAS tem 
colaborado para que empresas e empresários 
promovam iniciativas e negócios que ampa-
rem a primeira infância no Brasil.

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E 
DIREITOS HUMANOS

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2027-3525/2027-3538

E-mail: imprensa@mdh.gov.br

Site: www.mdh.gov.br

O  Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH),  é responsável 
pela articulação interministerial e interse-
torial das políticas de promoção e proteção 
aos Direitos Humanos no Brasil. Sua atual 
estrutura tem origem nas antigas Secreta-
rias Especiais da Presidência da Repúbli-
ca: a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), 
Secretaria de Políticas para Mulheres 
(SPM), Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e a 
Secretaria Nacional da Juventude (SNP). É 
missão do Ministério dos Direitos Humanos 
(MDH) desenvolver políticas públicas volta-
das à promoção dos direitos da criança e do 
adolescente.

NECA - Associação de Pesquisadores de 
Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a 
Criança e o Adolescente 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3673-4971

E-mail: neca@neca.org.br / 
gestao@neca.org.br

Site: https://www.neca.org.br 

A Associação dos Pesquisadores de Núcleos 
de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o 
Adolescente, tem como missão gerar e di-
fundir conhecimentos e metodologias para 
o aprimoramento, para a inovação e para a 
articulação de políticas de intervenção na 
defesa de direitos da criança, do adolescen-
te, do jovem e de sua família.

Plan International Brasil | Casamento 
Infantil 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 95363-2523 / (11) 99716-3413 
– Ana Paula Andrade

E-mail: ana.andrade@plan-international.org

Site: www.plan.org.br 

Organização não-governamental, não-religio-
sa e apartidária que defende os direitos das 
crianças, adolescentes e jovens, com foco na 
promoção da igualdade de gênero, além de 
engajar pessoas e parceiros na causa.



O
RG

AN
IZ

AÇ
Õ

ES

62

Rede Marista de Solidariedade 

Atuação: Nacional 

Fone: (41) 99139-8916

E-mail: nathalie@pg1com.com  

Site: https://www.solmarista.org.br/ 

Desenvolve estratégias de incidência po-
lítica e promove ações de educação para a 
solidariedade em todas as suas frentes de 
atuação, estabelecendo parcerias com po-
der público e a iniciativa privada, em sinto-
nia com frentes internacionais de promoção 
e defesa dos direitos de crianças e jovens.

COMUNICAÇÃO

ANDI – Comunicação e Direitos 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 2102-6508 – Flávia Falcão

E-mail: ffalcao@andi.org.br

Site: www.andi.org.br

É uma organização da sociedade civil, 
sem fins de lucro e apartidária, que 
articula ações inovadoras em mídia para o 
desenvolvimento.   A ANDI busca contribuir 
para que os atores do campo da comunicação, 
nos diversos conteúdos que produzem 
ou distribuem (jornalismo, publicidade, 
entretenimento...), reconheçam e saibam 
responder com responsabilidade ao lugar 
privilegiado que ocupam na observação 
vigilante do interesse superior de crianças e 
adolescentes, acordado na Convenção sobre 
os Direitos da Criança (1989).

Instituto Noa 

Atuação: Nacional 

Fone: (15) 99129-4846 / (11) 3368-7702 – 
Piero Vergilio

E-mail: imprensa@institutonoa.org.br

Site: www.institutonoa.org.br

Tem por finalidade democratizar o acesso à 
informação e ao conhecimento nas áreas de 
saúde, meio ambiente, cultura, educação e 
cidadania, promovendo a conexão entre pro-

fissionais de comunicação. Contribui com a 
disseminação de informações para melhorar 
a vida das pessoas e de toda a sociedade.

Intervozes

Atuação: Nacional

Fone: (11) 3877-0824 / (11) 98236-3944 – 
Pedro Ekman

E-mail: pedroekman@intervozes.org.br

Site: https://intervozes.org.br/

O Intervozes – Coletivo Brasil de Comunica-
ção Social é uma organização que trabalha 
pela efetivação do direito humano à comu-
nicação no Brasil.

Para o Intervozes, o direito à comunicação é 
indissociável do pleno exercício da cidada-
nia e da democracia: uma sociedade só pode 
ser chamada de democrática quando as di-
versas vozes, opiniões, culturas e raças que 
a compõem têm espaço para se manifestar.

Midiativa – Centro brasileiro de mídia 
para crianças e adolescentes 

Atuação: Nacional

Fone: (11) 3074-0080 / 0085 – Daniel Leite

E-mail: midiativa@midiativa.tv / 

dan@comkids.com.br

Site: www.midiativa.tv

Associação civil sem fins lucrativos, formada 
por um grupo multiprofissional e multidisci-
plinar que atua nas áreas de comunicação, 
cultura e educação. O Centro Brasileiro de 
Mídia para Crianças e Adolescentes, atua 
principalmente junto aos setores culturais 
(com especial ênfase nos segmentos do 
audiovisual e dos conteúdos interativos) 
e educacionais, primando pela formação 
humana de crianças e adolescentes. É res-
ponsável pela criação do selo comKids, uma 
iniciativa de promoção e produção de con-
teúdos digitais, interativos e audiovisuais de 
qualidade para crianças e adolescentes.

SaferNet

Atuação: Nacional

Site: https://new.safernet.org.br/



O
RG

AN
IZAÇÕ

ES

63

A SaferNet Brasil é uma associação civil de 
direito privado, com atuação nacional, sem 
fins lucrativos ou econômicos, sem vincu-
lação político partidária, religiosa ou racial. 
Fundada em 20 de dezembro de 2005, com 
foco na promoção e defesa dos Direitos Hu-
manos na Internet no Brasil.

CULTURA

Associação Centro Cultural   

Atuação: Estadual 

Fone: (22) 2528-3113 / (22) 98143-8685 – 
Patrick Nogueira 

E-mail: viva.trick@gmail.com

Site: www.ciaviva.blogspot.com/ 

A trupe familiar VIVA estimula o intercâmbio 
entre grupos do interior e da capital, forma-
ção de novas trupes e números na região, 
além da formação de plateias. A Associação 
desenvolve ainda projetos de contação de 
histórias e de biblioteca itinerante. Sua sede 
conta com uma brinquedoteca. Seu coorde-
nador é Patrick Nogueira, também palhaço, 
malabarista e equilibrista.

Associação Vaga Lume 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3032-6032 – Lia Jamra

E-mail: falecom@vagalume.org.br / 

liajamra@vagalume.org.br

Site: www.vagalume.org.br 

Organização social de interesse público, que 
desenvolve projetos de educação, cultura e 
meio ambiente a partir do trabalho voluntá-
rio em 23 municípios na região da Amazô-
nia Legal brasileira, e também na cidade de 
São Paulo, onde está sediada. Assim, empo-
dera crianças e comunidades da Amazônia 
a partir da promoção da leitura e gestão de 
bibliotecas comunitárias como espaço para 
compartilhar saberes.

Associação Viva e Deixe Viver 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 3081-6343 – Isabela Gimenez

E-mail: marketing@vivaedeixeviver.org.br

Site: www.vivaedeixeviver.org.br 

É uma entidade sem fins lucrativos, não 
governamental, formada por voluntários – 
em sua maioria contadores de histórias – que 
prestam seu serviço voluntário gratuitamente. 
A Associação reúne mais de mil voluntários 
atuantes e está presente em hospitais de São 
Paulo e de outros Estados e cidades do País.

CIA STUDIO SEREIA 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 8274-9197 

E-mail: fernandacabralweb@gmail.com

Site: www.studiosereia.com 

A Cia. Studio Sereia foi fundada pela can-
tora, compositora, diretora e atriz Fernanda 
Cabral em 2014. Com ampla experiência no 
teatro para bebês, Fernanda Cabral colabo-
ra como atriz e compositora com a Cia. La 
Casa Incierta participando de seu espetácu-
lo seminal, a peça “pupila d’água” (2002), o 
espetáculo conta com mais de 800 apresen-
tações por diferentes países como Espanha, 
França, Itália, Bélgica, Rússia, Portugal e Bra-
sil.

CLAC - Centro Londrinense de Arte Circense 

Atuação: Municipal 

Fone: (43) 3357-4498 / (43) 99928-4184 / 
(43) 9988-9717

E-mail: contato@clac.art.br

Site: www.circoclac.com 

O CLAC Centro Londrinense de Arte Circen-
se, surgiu do encontro de artistas profissio-
nais em 2005 e desde então vem desen-
volvendo ações voltadas para a produção e 
fomento das artes em geral. Seus integran-
tes, através da magia do palhaço, a agilidade 
do acrobata, a beleza dos números aéreos e 
a coordenação dos malabares, levam a ale-
gria e a magia do circo para os mais variados 
e inusitados ambientes e realidades. Espe-
táculos, oficinas, debates, festivais, cursos 
livres, vivências, shows, exibições de filmes 
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e exposições são também ações que acon-
tecem no espaço do CLAC na cidade de Lon-
drina PR, que já é considerado referência 
por suas variadas atividades artísticas.

Espaço Imaginário – Arte, Tecnologia e 
Educação 

Atuação: Municipal 

Fone: (48) 3365-6830 / (48) 99181-6227

E-mail: espacoimaginario@gmail.com 

O Espaço Imaginário realiza ações de sensi-
bilização, formação e produção de conteúdo 
audiovisual a favor da Infância.

Instituto Olinto Marques de Paulo 

Atuação: Nacional 

Fone: (11) 5642-9881 – Robson Botari

E-mail: contato@instituto-omp.org.br 

Site: http://www.instituto-omp.org.br/ 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, promove e o incentiva as ativida-
des e projetos ligados à área da Educação 
e Cultura, diretamente ou mediante o apoio 
de entidades com o mesmo foco de atuação.

La Casa Incierta – Teatro para bebês 

Atuação: Nacional 

Fone: (61) 986226659 

E-mail: clarice@lacasaincierta.com

Site: www.lacasaincierta.com 

La Casa Incierta é uma companhia de teatro 
hispano-brasileira, pioneira no campo das 
artes cênicas para a primeira infância na 
programação, criação e divulgação do que 
conhece como Teatro para bebês.

Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis – Núcleo de Ação

Atuação: Municipal 

Fone: (48) 3065-5058 / (48) 99980-6909

E-mail: lllins@uol.com.br 

Site: www.mostradecinemainfantil.com.br

Tem como principal objetivo exibir filmes que 
traduzem a multiplicidade cultural do Brasil e 
do mundo. A diversidade é fundamental para 
o desenvolvimento da consciência e, conse-
quentemente, da cidadania. É no contato com 
as diferenças que nos enxergamos. As ima-
gens exercem um grande poder na formação 
das crianças. A qualidade do conteúdo que 
apresentamos a elas, sejam filmes, progra-
mas de TV ou estímulos artísticos ajudam na 
construção de valores e saberes.

Piraporiando 

Atuação: Nacional 

Fone: (21) 99794-1344  / (21) 2391-1261 – 
Claudia Lima e Flavia Domingues

E-mail: comunicacao@piraporiando.com / 
direcao@piraporiando.com

Site: www.piraporiando.com 

Editora de Livros Infanto-juvenis e Produ-
tora Cultural focada em cinco pilares : A 
afetividade, a infância, a literatura, a edu-
cação e a valorização da diversidade. Os 
projetos de incentivo à leitura propõem 
ações que fazem da leitura algo realmente 
prazeroso, respeitando o tempo e o prota-
gonismo da criança.

Secretaria Especial da Cultura 
(Ministério da Cidadania)

Atuação: Nacional

Fone: (61) 2024-2412/ 2266 / (61) 99642-
4792

E-mail: imprensa@cultura.gov.br

Site: www.cultura.gov.br

A Secretaria Especial da Cultura tem como 
competência assessorar o ministro da Cida-
dania na formulação de políticas, programas, 
projetos e ações que promovam a cidadania 
por meio da cultura. Ainda cabe à Secretaria 
a promoção do acesso aos bens culturais, da 
economia criativa brasileira e da proteção 
dos direitos autorais.
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Realização: Patrocínio:




