os primeiros cinco anos
relatório de impacto de 2015 a 2019

Índice
Apresentação
Os eixos de atuação
Articulação do programa no Brasil e no mundo
Eixo Saúde
Eixo Educação
Eixo Cidades
Eixo Conservação da Natureza
Seminários Criança e Natureza
Encontros Regionais
Nossas publicações
Acervo de conhecimento
Ferramentas
Comunicação e redes
Parceiros
Equipe

Apresentação
Levar a sociedade urbana contemporânea à reconquista dos
espaços abertos, ao ar livre e em contato com a natureza é um
desafio que demanda uma mudança de ordem cultural. Em
um mundo que, pela primeira vez na história da humanidade,
abriga mais gente nas cidades do que no campo, as crianças
estão submetidas a um estilo de vida confinado, institucionalizado e dirigido, tendo como consequência uma série de impactos sobre seu desenvolvimento e sua saúde.

Ao longo destes cinco anos, especialistas, pesquisadores, organizações, instituições acadêmicas e do poder público, no Brasil,
na América Latina e em outros países, teceram conosco e impulsionaram o que hoje podemos chamar de movimento criança e natureza, com impactos diretos em práticas de educação,
saúde, conservação da natureza, planejamento urbano e incidência política. As vozes das crianças também têm estado presentes, de diferentes formas, em tudo aquilo que realizamos.

Quando o Instituto Alana me entregou a missão de advogar
para que fosse garantido às crianças o direito e acesso ao contato direto e cotidiano com a natureza, para sua saúde e bem-estar, eu sabia que havia um longo caminho a ser trilhado. E
que este caminho só poderia ser percorrido de mãos dadas
com todos aqueles que, seja por sua história pessoal, por sua
profissão, por suas crianças ou por amor à natureza, de alguma
forma já estavam caminhando na mesma direção.

Este relatório de impacto, mais do que uma prestação de contas à sociedade, parceiros e interessados na causa, é um panorama animador do que estes esforços produziram em prol de
infâncias ricas em natureza, e em busca de um planeta saudável e acolhedor para a humanidade.

Movimentos em diferentes lugares do mundo, liderados principalmente pela Children & Nature Network, cofundada pelo
jornalista e ativista pela infância Richard Louv, foram as primeiras inspirações para a criação do programa Criança e Natureza,
que em 2019 completou cinco anos de atuação. Desde o início,
identificamos e trouxemos para junto do programa pessoas e
organizações de todo o Brasil e do mundo que já trabalhavam,
de forma empírica ou técnica, na causa criança e natureza.

Programa Criança e Natureza

Deixo aqui os mais profundos agradecimentos a todos e todas
que, de alguma forma, emprestam sua energia e inspiração a
este movimento tão importante!
Muito obrigada!

Laís Fleury
Coordenadora do programa Criança
e Natureza do Instituto Alana
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Missão

O que sonhamos

Favorecer o acesso e o contato

Cidades mais verdes e amigáveis para as crianças

direto de todas as crianças com

Famílias realizando atividades de lazer na natureza

a natureza, como uma inovação
urbana e social, para o bem-estar
da infância e do planeta

Espaços escolares mais verdes e desafiadores
Mais tempo para brincar livremente na natureza
Mais crianças nos parques e mais parques para as crianças
Natureza como elemento essencial de saúde e bem-estar

Programa Criança e Natureza

Relatório de Impacto - 2015 a 2019

De que natureza
estamos falando?

A que pode ser encontrada numa ampla diversidade de ambientes,
construídos e não construídos, a céu aberto, com elementos naturais
como rochas, terra, água, plantas, insetos, aves e todas as formas de vida
Programa Criança e Natureza
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Princípios e valores
Advogamos por um contato qualificado com a natureza, com
respeito à diversidade e à inclusão, que propicie à criança, nos
diferentes contextos socioeconômicos e culturais, uma relação
afetiva e espontânea com o ambiente a céu aberto

Com liberdade para escolher o que fazer, como brincar, o
que aprender, que riscos correr
Com permissão para experimentar, criar, relacionar-se com o
ambiente à sua maneira
Através do contato físico direto, pelo corpo e pelos sentidos
Com tempo livre para brincar, menos pautado pelo relógio
ou pela agenda
Tendo a natureza não apenas como cenário, mas como lugar
fundamental à constituição humana
Na companhia de um adulto de referência que compartilha
com ela o encantamento pela natureza
E, de forma transversal, pela oportunidade de correr
riscos benéficos como um componente essencial da
aprendizagem e do desenvolvimento da criança
Programa Criança e Natureza
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Como
atuamos
Produzimos, fomentamos e disseminamos
conteúdos sobre a importância da conexão
da criança com a natureza e seus benefícios

Articulamos o movimento criança e natureza
de maneira intersetorial: dando luz a quem já
faz e fortalecendo quem quer fazer

Apontamos caminhos que estimulem e
facilitem as experiências diretas das crianças
na natureza

Influenciamos políticas públicas que
favoreçam o contato das crianças com a
natureza no contexto urbano

Programa Criança e Natureza
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Os eixos
de atuação

conservação
da natureza

construção de vínculos
afetivos entre as crianças
e a natureza para que a
respeitem e a reconheçam
como direito de todas as
formas de vida

cidades

cidades vivas, brincantes
e com espaços públicos
mais verdes, acessíveis e
amigáveis para as crianças

saúde

valorização do contato com
a natureza como elemento
essencial para a saúde
física, mental, emocional e
espiritual na infância

educação

desemparedamento da criança na escola;
espaços escolares mais verdes, desafiadores,
e em interação com o seu território; mais
tempo para as crianças brincarem livremente
na natureza; e reconhecimento de territórios
educativos para além dos muros escolares

Programa Criança e Natureza
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Articulação do
programa no Brasil
e no mundo
Participação no movimento mundial
Parceria com a Children & Nature
Network e com a International School
Ground Alliance (ISGA); presença em
eventos internacionais de grande
importância, nos Estados Unidos,
Canadá, Japão, Alemanha, Portugal,
Holanda e Suécia, entre outros,
contribuindo com a diversidade
de olhares sobre a relação entre a
criança e a natureza no mundo

clique para acessar
o mapa interativo

Na América Latina
Mobilização e cooperação
com lideranças no Peru,
Chile e Argentina

Programa Criança e Natureza
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No Brasil
Parceria com instituições do
poder público, universidades,
pesquisadores, especialistas e
organizações da sociedade civil
nas cinco regiões brasileiras

“O programa aglutinou pessoas,
instituições e movimentos que
vinham, de modo mais disperso,
trabalhando pela causa da
reconexão homem-natureza,
formando e fortalecendo redes,
promovendo bons encontros e
conectando-se a movimentos
como o Fórum sobre Medicalização
da Educação e da Sociedade, a
Conferência Nacional por uma Nova
Educação – CONANE e a Sociedade
Brasileira de Pediatria, com avanços
na temática das relações entre
criança e natureza, em relação a
cinco anos atrás.”
Beatriz de Paula Souza - Psicóloga do Instituto de
Psicologia da USP (IPUSP), coordenadora do Serviço
de Orientação à Queixa Escolar

Programa Criança e Natureza
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“O tema do ‘desemparedamento da
infância’ fomentou rodas de conversa
e visitas mediadas, com o objetivo de
expandir a discussão sobre a ausência
de espaços abertos e de natureza
na cidade e, principalmente, nas
escolas. A parceria com o Instituto
Alana trouxe amplitude e maior base
teórica para essa discussão e ampliou
o contato entre atores envolvidos
com essas ideias. A participação nas
duas Missões Técnicas na Alemanha
e o acesso às inúmeras discussões e
conteúdos que são disponibilizados
pelo programa Criança e Natureza
têm estimulado técnicos do Sesc a
pensarem projetos e atividades que
potencializam o trabalho. Em 2018,
além do ‘Seminário Latino-americano
Criança e Natureza: cidades mais
verdes, infâncias urbanas’, o tema
criança e natureza foi espalhado por
39 Unidades, com 140 atividades e
mais de 10 mil participantes.”
Denise Minichelli Marçon - Educação para
Sustentabilidade e Cidadania - Sesc SP

Programa Criança e Natureza
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“Estou muito feliz e agradecida,
porque algo mudou internamente
após este seminário e nos dá
grande força para levar uma
proposta mais profunda e
abrangente adiante... o desafio é
estabelecer que as crianças nos
hospitais sejam tratadas como
crianças, e não apenas como
crianças doentes. Obrigada pela
distinção entre perigo e risco!”
Doris Erlwein - Palestrante do Seminário Latinoamericano Criança e Natureza, que à época
estava à frente da Fundación Inspira (Chile), que
implanta jardins em hospitais, visando a melhora
clínica de pacientes

“Compartilho algumas
imagens de crianças
desfrutando o dia em que
as convidamos a plantar,
enquanto construíamos seu
‘Jardín Sanador’. Isso foi em
Coaniquem (Santiago do
Chile), dia 8 de maio de 2019.”
Verónica Novoa - Atual Diretora Executiva
e cofundadora da Fundación Inspira (Chile),
em mensagem recente ao programa
Foto: Nick Charñesword
Programa Criança e Natureza
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A International School Ground
Alliance, liderança mundial em
advocacy por pátios escolares
naturalizados, por decisão unânime
do seu Conselho, aprovou o
Brasil como sede de sua próxima
conferência.

De: Shari L. Wilson, Project Central
Date: seg., 2 de mar. de 2020 às 13:58
Subject: ISGA Conference Location in Brazil
Approved!
Hello everyone,
I am pleased to let you know that the Leadership Council
unanimously approved the location of Brazil for our next
conference. There were 40 votes in favor and none against.

Olá a todos,
Tenho o prazer de informar que o Conselho de Líderes aprovou,
por unanimidade, o Brasil para sede da nossa próxima
conferência. Houve 40 votos a favor e nenhum contra.
Vários de vocês também fizeram observações. Sobre quando a
conferência deveria ser realizada, havia um voto a favor de 2021
e quatro a favor de 2022. Houve diversos comentários adicionais
sobre o quão entusiasmados nossos membros estão para nos
encontrarmos na América do Sul.
Por favor, não esqueça que está se aproximando nossa incrível
conferência e retiro de líderes, em setembro, em Stirling,
Escócia! Espero ver você lá.
Saudações,
Shari

Several of you also made comments. Of those commenting
about when the conference should be held, there was one
comment in favor of 2021 and four comments in favor of
2022. There were numerous additional comments stating
how excited members are that we will be meeting in South
America.
Please don’t forget that we have an amazing conference
and leadership retreat coming up this September
in Stirling, Scotland! Hope to see you there.
Best,
Shari
Shari L. Wilson
Teaching Ecologist | Project Central

Shari L. Wilson
Professora Ecologista | Central do Projeto
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Eixo Saúde
O que sonhamos
O contato com a natureza incorporado
às práticas dos profissionais de
saúde, como determinante para o
desenvolvimento integral da criança

Programa Criança e Natureza
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Grandes marcos
Lançamento do Manual de
Orientação sobre os Benefícios
da Natureza no Desenvolvimento
de Crianças e Adolescentes,
que integra o conjunto de
documentos científicos da SBP,
com divulgação para todos os
pediatras associados

Formação do Grupo de
Trabalho Criança, Natureza e
Saúde, que inclui médicos da
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), maior sociedade de
especialidade médica do Brasil,
com 22 mil pediatras associados

Pediatria

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Saúde Mental

O tema criança e natureza entra na
pauta da saúde mental, através da
articulação com organizações como o
Fórum de Medicalização da Educação
e da Sociedade, o Grupo de Apoio à
Queixa Escolar, do Instituto
de Psicologia da USP, e a Associação
Brasileira de Psicologia Escolar
e Educacional, maior e mais
importante rede de fomento à
Psicologia Escolar em todo o país

Correalização, com o
Instituto de Psicologia da
USP, do I Encontro Natureza
e (Des)medicalização, com
a participação de mais de
100 pessoas e apresentação
de 18 trabalhos

Programa Criança e Natureza
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Formação de cerca
de 600 educadores e
profissionais da saúde

Palestra no XI Congresso Brasileiro de Pediatria
em 2019: o tema “criança e natureza” é incluído
oficialmente entre as principais pautas da SBP,
que distribuiu 2 mil exemplares do Manual
de Orientação Benefícios da Natureza para o
Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes

Programa Criança e Natureza
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A Presidente da SBP, Dra. Luciana Rodrigues Silva,
apresentou o Manual em diversos eventos técnicos e
científicos. Os pediatras associados têm se tornado
multiplicadores e disseminadores da importância do
contato com a natureza na infância

Programa Criança e Natureza
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“Encontrei o CeN pela via
das atividades na natureza
como práticas de potencial
desmedicalizante. A
ocupação deste espaço,
inclusive pela participação
na construção de um Grupo
de Trabalho Natureza e
(des)Medicalização, foi
muito importante: por dois
frutíferos anos foi ponto
de encontro, qualificação e
ampliação de espaço para a
temática. Destaco o Grupo
Interinstitucional Queixa
Escolar – GIQE, um coletivo
de psicólogos de inserções
variadas, que diversas vezes
solicitou a presença e a
contribuição do programa,
e passou a assumir esta
temática como sua.
Trabalhando com formação
de profissionais no
atendimento a sofrimentos
na vida escolar, vários
passaram a transformar
seus ambientes de trabalho
e suas práticas.”
Beatriz de Paula Souza - psicóloga do
Instituto de Psicologia da USP (IPUSP),
coordenadora do Serviço de Orientação
à Queixa Escolar
Programa Criança e Natureza
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Eixo Educação
O que sonhamos
A natureza incorporada aos
espaços, projetos e práticas
pedagógicas de instituições de
educação formal e não formal

Programa Criança e Natureza
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Grandes marcos

Lançamento da publicação
Desemparedamento da Infância:
a escola como lugar de encontro
com a natureza, em São Paulo,
Novo Hamburgo e Rio de Janeiro

2015

2016

2017

Ciclo de atividades sobre o
Desemparedamento da Infância
em parceria com o Sesc SP, em
São Paulo, Registro, São José dos
Campos, Guarulhos e Piracicaba,
com a participação de mais de 300
dirigentes e educadores das redes
de ensino destes municípios

2018

Formação de 120 mobilizadores
de grupos natureza em família,
em São Paulo e no Rio de
Janeiro, em parceria com
UMAPAZ, Movimento Boa Praça,
Brincacidade, WWF e Parque
Nacional da Tijuca

Programa Criança e Natureza
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2019

2020

Formação de mais de
1.300 professores no
desemparedamento da
infância, em eventos nas
cidades de Curitiba (PR), São
Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio
de Janeiro (RJ)

“O Sesc Piracicaba fez uma importante ação
com a Secretaria Municipal de Educação para
a promoção da I Semana Municipal do Brincar.
Promovemos uma série de ações formativas,
desdobradas pelos professores em atividades
lúdicas e pedagógicas em todas as escolas
da rede municipal. Mais de 660 profissionais
da educação passaram pelas formativas e
envolveram mais de 35 mil crianças e suas
famílias. Na atividade do ‘desemparedamento’,
tivemos diversos professores e gestores da
rede municipal e eles entenderam que o
tema ‘promover a relação com a natureza’ (e
consequentemente tirar as crianças da sala de
aula) é urgente. Então, a Rede escolheu este como
o foco das ações ligadas à Semana Municipal do
Brincar nas escolas.”
Camila Amaral Tavares - Sesc Piracicaba

Programa Criança e Natureza
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“A experiência da parceria com
o programa Criança e Natureza
legitima muito do que a gente
acredita, e conseguimos ter
mais força pra chegar na escola
e/ou na comunidade, para
propor as atividades e pensar
junto com a galera quais
caminhos percorrer. A partir
do curso ‘Desemparedamento
da Educação’, muitos
outros professores e escolas
conheceram o trabalho da
Ecoativa, recebemos mais
grupos e mais professoras
com essa abordagem. Estamos
conseguindo fazer o tema
chegar nas pontas, que é
onde a gente acredita que
mais surta efeito. O programa
Criança e Natureza é hoje uma
parceria estratégica da Casa
Ecoativa!”
Jaison Pongiluppi Lara - Casa Ecoativa
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“Nos identificamos muito
com a proposta de vocês,
procuramos participar
dos eventos, seminários.
Os materiais que vocês
disponibilizam são utilizados
para base de nossos estudos
e trabalho de formação de
equipe.”
Cristiane Rhein - Coordenadora de
Educação Infantil, Escola Vira Virou
- Rio de Janeiro (RJ)
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Eixo Cidades
O que sonhamos
Espaços públicos com mais
natureza, acessíveis e favoráveis
à presença das crianças, como
pilares do planejamento urbano
dos municípios brasileiros
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Grandes marcos
I Missão Técnica
Criança e Natureza:
cidades mais verdes e
amigáveis às crianças,
em Freiburg, Alemanha,
com participação de
17 delegados

2015

2016

2017

2018

Termo de Cooperação entre
Jundiaí e Instituto Alana
promove formação de técnicos
da prefeitura e resulta na
formação do Grupo de
Trabalho (GT) Intersetorial
Criança e Cidade

Programa Criança e Natureza

II Missão Técnica Criança e Natureza:
cidades mais verdes e amigáveis às
crianças, em Freiburg e Griesheim,
Alemanha, com participação de 20
delegados, incluindo representantes
de quatro prefeituras, um governo de
estado, universidades e sociedade civil

2019

2020

Revisão do Plano Diretor da
cidade de Jundiaí (SP), que passou
a dedicar um capítulo exclusivo
às políticas para a infância.
Constituído um Conselho das
Crianças para participação social no
desenvolvimento urbano
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“Vamos fechar uma rua, depois faremos outro projeto
para fechar uma avenida, depois fechar outra avenida
e começar a criar esses grandes corredores. Depois da
Missão Técnica, a secretaria de educação já propôs uma
revisão dos espaços do brincar das escolas, para que se
aproximem do que vimos na Alemanha. Na secretaria de
cultura, todas as ações da cidade são pensadas a partir
da criança. A gente acredita que isso é um processo.
Jundiaí aderiu à Rede Latino-americana
de Cidades Amigas da Criança.”
Felipe Cunha - Secretaria de Esportes de Jundiaí (SP)
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“Nosso compromisso se solidifica
nessa área para alcançar um
engajamento cada vez maior
do público, para que as pessoas
entendam a cidade em que elas
estão. Há dois anos tivemos o projeto
‘Rios descobertos’, que nasce do
reconhecimento da cidade. E, a partir
desse reconhecimento, levantar: qual
é a cidade que eu quero? Quando
a gente conhece uma realidade
como a da Alemanha, a gente quer
uma cidade assim também. O que é
possível?”
Tânia Jardim - Gerência de Educação para
Sustentabilidade e Cidadania - Sesc SP

Programa Criança e Natureza
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Missões Técnicas inspiram líderes e
impactam pelo menos 5 cidades
Viagem de estudos e vivências sobre experiências
bem sucedidas de sustentabilidade urbana e
qualidade de vida da criança na cidade, a partir do
conceito de cidades amigáveis às crianças.

Alemanha

2017 Freiburg
Delegação interdisciplinar - universidades,
organizações da sociedade civil, empreendedores
e gestores públicos

2019 Freiburg e Griesheim (cidade brincante)
Delegação interdisciplinar - universidades,
organizações da sociedade civil, empreendedores
e gestores públicos de: Boa Vista (RR), Ceará (foco
em Fortaleza), Curitiba (PR), Natal (RN), Jundiaí e
São Paulo (SP)

Programa Criança e Natureza
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Impactos da
Missão Técnica em Jundiaí (SP)
Criação do Grupo de Trabalho Intersetorial Criança na Cidade
Revisão do Plano Diretor, com inserção de um capítulo dedicado à criança na cidade, publicado em novembro de 2019
na Imprensa Oficial do Município
Constituição de Conselho das Crianças para participação social
Implantação de lei municipal para Ruas de Lazer
Participação de dois técnicos da Prefeitura na II Missão Técnica
Prefeito de Jundiaí representa o Brasil na abertura do Festival
Urban 95, da Fundação Bernard Van Leer, que reúne lideranças de cidades amigas da criança em todo o mundo

“Apresentamos ao Prefeito um
relatório da Missão Técnica. Após a
apresentação, ele convocou nova
reunião com os demais gestores
(secretários) de planejamento urbano
e meio ambiente, serviços públicos,
mobilidade e transporte, governo
e finanças, além dos participantes
GT (educação, cultura e esporte),
para alinharmos as possibilidades
de implementação, até 2020.
Solicitaremos ao Prefeito compartilhar
o relatório da MT com os 8 mil
servidores, de todos os níveis, da
Prefeitura Municipal de Jundiaí. Desta
forma, buscaremos sensibilizar todos
os servidores municipais e criar um
ambiente cada vez mais favorável à
criança em Jundiaí.”
Felipe Pinheiro da Cunha - Unidade de Gestão de
Esporte e Lazer, Prefeitura de Jundiaí

Programa Criança e Natureza
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Impactos da
Missão Técnica em Boa Vista (RR)
Foram criadas novas áreas de lazer com fontes de água
para as crianças inspiradas na cidade de Freiburg
As Selvinhas Amazônicas, implantadas em parques e
praças de Boa Vista, com esculturas gigantes de animais
típicos da região, passaram a ser criadas para permitir
que as crianças brinquem e interajam com elas.

“Tudo o que é ofertado a uma criança floresce.
Tudo o que é tirado de uma criança cobra seu
preço. Minha escolha é pelas crianças. Por
todas as crianças. E meu pedido é de ajuda:
fazer desta a escolha de toda uma cidade.
Quando você vai passear com seu filho pela
cidade e ela tem espaços pensados para
fortalecer os seus vínculos familiares, isso fica
pro resto da vida. Boa Vista tem se destacado
por estar sempre pensando em fazer da capital
um espaço cada vez mais usado pelas crianças.
A Selvinha Amazônica e esse conceito de
brincar explorando a criatividade estão se
espalhando pela cidade.”
Teresa Surita - Prefeita da cidade de Boa Vista (RR)
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Impactos da
Missão Técnica em Fortaleza (CE)
Implantação do projeto Caminhos Lúdicos, parte do
Projeto Atitude Legal, realizado pelo Instituto da Infância
(IFAN) em parceria com o Kindernothilfe (KNH), o Centro de
Integração Social (CIS Vila Velha), a Prefeitura de Fortaleza
e a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. O projeto estimula alunos de escolas públicas a percorrerem as
ruas do bairro apontando aspectos que deveriam mudar
para que os trajetos se tornem mais seguros, saudáveis,
lúdicos e adequados para elas e seus familiares.

A missão trouxe muitas perspectivas para o IFAN.
“O tema criança e cidade e, na transversalidade,
a natureza, estará no seguinte contexto: a) Base
conceitual em teoria da mudança; b) Projeto
Caminhos Lúdicos (em Fortaleza) em três espaços
urbanos em torno das escolas; e c) Projeto
Melhores Infâncias em 10 municípios cujo o foco
é a governabilidade, e o plano municipal da
Primeira Infância será o start.”
Luzia Laffite - Instituto da Infância (IFAN)

Programa Criança e Natureza
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Inspiração para
gestores públicos
Os prefeitos das cidades de Jundiaí (SP)
e de Boa Vista (RR), que participaram
da Missão Técnica Criança e Natureza,
foram convidados a falar na cerimônia
de abertura e a participar de painéis no
Urban 95 Festival (Rotterdam, Holanda),
por serem considerados referências de
prefeitos que já realizam ações em prol
de cidades mais verdes e amigas das
crianças. Participaram mais de 80 líderes.

“Em 2019, sob o comando da Sylvia
Angelini, nós conseguimos fazer um
plano diretor que tivesse um capítulo
especialmente dedicado à criança. Eu
acho que isso também é inovador, isso
também está dentro do conceito da
construção feita com o próprio Instituto
Alana, que nos trouxe esse olhar do
desenvolvimento.”
Luiz Fernando Machado
Prefeito de Jundiaí (SP)

Da esquerda para a direita:
Claudia Vidigal - Fundação Bernard Van Leer,
Laís Fleury - Instituto Alana,
Luiz Fernando Machado - Prefeito de Jundiaí (SP),
Teresa Surita - Prefeita de Boa Vista (RR),
Karina Tollara D’Alkimin - Prefeitura de São Paulo (SP)

Programa Criança e Natureza
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“O curso Participação Infantil nas Políticas Públicas
de Mobilidade Urbana foi um sucesso e os materiais
foram super elogiados pelos participantes na
avaliação. Tivemos 450 participantes, de 203 cidades
do Brasil, e quatro cidades internacionais. Ao final
do curso, recebemos 110 planos de ação de grupos
de 58 cidades. Agora, estamos desenhando uma
segunda etapa em que acompanharemos mais de
perto algumas cidades, para incentivá-las a tirar
os planos do papel. Agradecemos mais uma vez
pela contribuição do Alana com o podcast e com as
entrevistas para os vídeos.”
Raquel Ribeiro - Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP)

Programa Criança e Natureza
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Eixo Conservação da natureza
O que sonhamos
Crianças vivenciando experiências
significativas com o mundo
natural, como parte das
estratégias dos profissionais e
instituições que promovem a
conservação da natureza

Programa Criança e Natureza
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Grandes marcos
A pauta criança e natureza
é inserida pela primeira vez
entre os temas do Congresso
Brasileiro de Unidades de
Conservação (CEBUC), o mais
importante do setor no Brasil

2015

2016

2017

2018

Fundação Grupo
Boticário torna-se
financiadora do
filme O Começo da
Vida 2 - Lá Fora

Programa Criança e Natureza

Pela primeira vez, o evento
Parques do Brasil, do Instituto
Semeia, aborda temas
relacionados à infância

2019

2020

Publicação do Guia Acampando com
Crianças, em parceria com o ICMBio e a
Coalizão Pró-Unidades de Conservação.
Lançamento durante a campanha Um
Dia no Parque, que envolveu 233 UCs
de todo o país, com ampla projeção na
mídia. Divulgação de nosso Guia no
hotsite da campanha

Relatório de Impacto - 2015 a 2019

O programa inseriu a pauta da importância
da conexão da criança com a natureza na
conservação em eventos já consolidados.
Em articulação com a Fundação Grupo
Boticário e a Children & Nature Network
(C&NN), trouxe Cheryl Charles, cofundadora
e CEO Emérita da C&NN, para dar uma
palestra no Congresso Brasileiro de
Unidades de Conservação (CBUC), o mais
importante evento do setor no Brasil.

Programa Criança e Natureza

Relatório de Impacto - 2015 a 2019

“O programa Criança e Natureza
foi essencial na tradução,
compilação e organização do
arcabouço teórico e referencial
sobre o tema. Acredito que
seja a maior referência nesse
tema atualmente. A partir dos
materiais disponibilizados,
seminários e debates
promovidos, tem-se uma visão
ampla, tanto dos benefícios
como das ferramentas possíveis
para atuar nessa agenda. O
programa fomentou práticas
em escolas, orientou a formação
de grupos e estabeleceu
parcerias importantes. Como
fazer para que essa mensagem
tão importante chegue a um
número ainda maior de pais,
cuidadores, professores e
gestores públicos?”
Mariana Ferreira - Gerente de Ciências da
WWF-Brasil e membro da Coalizão Pró-UCs

Programa Criança e Natureza
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Seminários
Criança e Natureza
Encontros, seminários e rodas de conversa
revelaram a multiplicação de iniciativas,
projetos e políticas públicas que impulsionam
e legitimam o movimento criança e natureza

Engajamento de um número crescente de
especialistas e instituições acadêmicas, da
sociedade civil e do poder público

Visão sistêmica da causa, aprofundando a
atuação nos diferentes eixos - Educação,
Cidades, Saúde e Conservação da Natureza

Programa Criança e Natureza
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Maria Amélia Pereira (Peo)
Fundadora da Casa Redonda Centro de
Estudos e da OCA - Escola Cultural
Programa Criança e Natureza
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Auditório UMAPAZ
Parque Ibirapuera / SP
e Teatro Tom Jobim
Jardim Botânico
do Rio de Janeiro / RJ

Centro de Visitantes
das Paineiras
Rio de Janeiro / RJ

Sesc Interlagos
São Paulo / SP

Teatro Sesc Senac,
Sesc Departamento
Nacional
Rio de Janeiro / RJ

Mais de 1.600 participantes
45 palestrantes brasileiros e estrangeiros
Mais de 20 vivências práticas
Exposição de 50 trabalhos selecionados entre mais de 170 inscritos
Participantes de mais de 20 estados brasileiros
Participantes de outros países como Chile, Argentina, Peru e Portugal

Programa Criança e Natureza
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“Como trabalho com formação de professores
e acredito na criança como ser integral, levei
comigo ao evento as formadoras das áreas de
educação ambiental e ciências, e iniciamos
parcerias nos pátios escolares, na relação
com o movimento, com o brincar e com as
habilidades socioemocionais. Promovemos
aqui, em parceria com o Sesc, uma atividade
sobre o ‘desemparedamento’ com membros
do programa, junto com professores e gestores
das nossas escolas que já haviam iniciado ações
com espaços educativos em seu entorno. E
seguimos este ano com o nosso Seminário que
contextualizou o tema da II Semana Municipal
do Brincar - ‘Somos natureza: o brincar, o corpo
e a potência dos espaços escolares’.”
Priscila Lima Ferreira - Secretaria Municipal de
Educação Sorocaba (SP) - Formação de Professores

“Este encontro mudou completamente a minha
vida, no sentido profissional e pessoal. Tenho
agora a missão de exigir o direito fundamental
da criança de hoje e das gerações futuras de
terem acesso e desfrutarem da natureza.”
Isabela Oliveira dos Santos Maria - Professora de Educação Física

Programa Criança e Natureza
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“O que temos feito dentro da gestão de educação para
a sustentabilidade é trabalhar em cima da metodologia
que chamamos de ‘Ideias e ações para um novo tempo’.
A gente coloca as unidades operacionais direto com
o seu território para identificar iniciativas sociais que
façam diferença na sua localidade. E, nesse ano, por
conta do seminário, trouxemos essa ideia de discutir
a relação da criança com a natureza. A gente fez uma
série de encontros com esses técnicos para pensar
formas de mobilização, de sensibilização e de atuação e
programação da unidade.”
Denise Minichelli Marçon - Educação para Sustentabilidade e Cidadania - Sesc SP

Programa Criança e Natureza
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“Ano passado participamos do Seminário
com um relato de experiências. Nosso espaço
tem muito do movimento do Alana. Estamos
localizados em um parque no centro do
município, trabalhamos com atividades de
educação ambiental na perspectiva criança
e natureza. Utilizamos o acervo dos livros
para indicação em nossas formações de
professores. Nossa equipe é grata por tantas
inspirações.”
Mogar Miranda - Coordenador do Centro Municipal de Educação
Ambiental (CEMEA) Nestor Wailer - Campo Bom (RS)
Programa Criança e Natureza
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Encontros
regionais
Engajamos e articulamos, localmente,
representantes de instituições
governamentais, acadêmicas,
de associações civis, escolas,
movimentos sociais e agentes de
saúde, entre outras lideranças,
para compartilhar conhecimentos
e experiências, sensibilizar e
catalisar novas oportunidades para a
construção de cidades mais humanas
e amigáveis às crianças

Programa Criança e Natureza
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Mais de 700 pessoas participaram dos
Encontros Regionais Criança e Natureza

Porto Alegre 2016
Parceria com a Escola Amigos do Verde e o Instituto Sementes ao Vento

Goiânia 2017
Parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Goiânia

Belo Horizonte 2017
Parceria com as Escola da Serra e Recreare

Natal 2018
Parceria com o Museu da Memória Afetiva da Cidade de Natal

Brasília 2018
Parceria com a organização não-governamental Mangarandu e com
apoio do Centro de Excelência em Turismo CET-UnB

Florianópolis 2018
Parceria com a Cria que Voa, que abrange os projetos Casa Curiosa,
Trilhas de Criança e Jardim das Brincadeiras

Recife 2019
Parceria com a INCITI – Pesquisa e Inovação para as Cidades, rede de
pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Programa Criança e Natureza
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Nossas
publicações
O conhecimento reunido
e disponibilizado pelo
programa Criança e Natureza
é referência para diferentes
públicos no Brasil e em
outros países

Programa Criança e Natureza

Relatório de Impacto - 2015 a 2019

A última criança na natureza
resgatando nossas crianças do transtorno de déficit de natureza

Formato: impresso
O livro apresenta uma abrangente síntese de pesquisas que
relacionam a presença da natureza na vida das crianças
com seu bem-estar físico, emocional, social e acadêmico.
1ª edição (2016), 2.000 exemplares
2ª edição (2018), 1.000 exemplares
Impacto:
Tornamos disponível em português este importante referencial sobre o tema criança e natureza.
Mais de 2.000 exemplares vendidos em livrarias.
Mais de 1.000 exemplares entregues para todas as bibliotecas públicas estaduais do RJ e SP, para educadores
em diferentes eventos, para diversas secretarias de educação municipais e estaduais, e para organizações como
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), além de universidades e pesquisadores no Brasil
e no exterior.

Programa Criança e Natureza
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“O programa foi onde encontrei uma sistematização de
informações, produção de conhecimento e divulgação
de ideias e práticas (inclusive tornando-as acessíveis a
brasileiros, por meio da tradução de obras importantes)
sobre a relação entre criança e natureza – e entre
humanidade e natureza. Produzi textos e um estudo
exploratório sobre rotinas de crianças e adolescentes
atendidos pelo Serviço de Orientação à Queixa Escolar.
Passei a divulgar frequentemente estes assuntos em
eventos científicos e outros, contando sempre com
o apoio do programa, que me fornecia livros a serem
distribuídos nestas ocasiões – disputados ‘a tapa’.”
Beatriz de Paula Souza - Psicóloga do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP),
coordenadora do Serviço de Orientação à Queixa Escolar

Programa Criança e Natureza
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Desemparedamento da infância:
a escola como lugar de encontro com a natureza

Formato: impresso e PDF
A obra sistematiza caminhos para a ressignificação dos espaços escolares como lugares potenciais para o encontro da
criança com a natureza, e aborda como essa conexão pode
favorecer seu desenvolvimento e aprendizado.
Impactos:
Live para dirigentes de educação por meio do canal Conviva,
iniciativa da UNDIME, sistema de gestão gratuito voltado
aos dirigentes e equipes técnicas municipais de educação,
com 92% dos municípios do país e mais de 2.200 Secretarias
Municipais de Educação cadastrados.
Ciclo de formação com Sesc SP, em cinco cidades.
Mais de 15.000 downloads em português e inglês
Mais de 1.500 exemplares impressos distribuídos para educadores, secretarias de educação, rede de unidades do Sesc
e membros do International School Ground Alliance (ISGA),
e também em diversos encontros, seminários e congressos
de educação, como a Conferência Nacional de Alternativas
para uma Nova Educação (CONANE), entre outros.
Programa Criança e Natureza
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Manual de Orientação

Benefícios da natureza no desenvolvimento de crianças e adolescentes
Formato: impresso e PDF
Elaborado pelo Grupo de Trabalho em Saúde e
Natureza – parceria do programa Criança e Natureza
com a SBP - orienta e inspira pediatras, famílias e educadores sobre a importância do convívio de crianças
e adolescentes em meio à natureza, para a sua saúde
e bem-estar.
Impactos:
A SBP enviou o Manual para os 22 mil pediatras que
fazem parte de sua rede, além de distribuir exemplares
impressos no 15º Congresso Brasileiro de Adolescência.
Mais de 8.000 downloads a partir do site do Criança e
Natureza e mais de 4.300 a partir do site da SBP.

“No 15º Congresso de Adolescência, da
Sociedade Brasileira de Pediatria (cerca
de 500 participantes) fiz um contraponto
entre os problemas do uso das tecnologias
e os benefícios de estar na natureza com
a família, em vez de jogar vídeogames!
Todos gostaram do ‘Manual Benefícios da
Natureza no Desenvolvimento de Crianças
e Adolescentes’! E foi distribuído para
profissionais de 10 estados mais Uruguai,
Argentina, Peru e Colômbia.”
Dra. Evelyn Eisenstein - Sociedade Brasileira de Pediatria

Programa Criança e Natureza
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Guia acampando com crianças
Formato: PDF

“Já recebi feedback de
diversas pessoas sobre a
qualidade e a importância do
material, inclusive da atual
diretoria. Alguns colegas
também divulgaram o material
em suas próprias redes e, com
certeza, o guia passa a ser um
material de referência para o
próprio ICMBio.”

Criado para incentivar famílias a experimentarem
uma maneira pouco frequente de incluir natureza na
vida das crianças: acampar em áreas naturais protegidas, como as Unidades de Conservação. Apresenta
diversas dicas práticas e uma série de sugestões para
quem vai se lançar em suas primeiras aventuras.

Impactos:

Márcia Muchagata - ICMBio, sobre o Guia
Acampando com Crianças

Divulgação frequente do Guia por organizações
que compõem a Coalizão Pró-UCs, que reúne empresas e organizações da sociedade civil comprometidas com a valorização e a defesa das Unidades de
Conservação da Natureza.
O Guia foi lançado durante a campanha Um Dia No
Parque 2019, e teve grande destaque nos sites da
Coalizão Pró-UCs e do ICMBio.
Mais de 7.600 downloads.

Programa Criança e Natureza
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Acervo de
conhecimento
Curadoria e disponibilização de
uma biblioteca virtual de materiais
e informações sobre o tema
criança e natureza
O conhecimento reunido e
disponibilizado pelo programa
Criança e Natureza é referência
para diferentes públicos no Brasil e
em outros países

47
livros
76
pesquisas e estudos
47
vídeos
29
organizações brasileiras
26
organizações internacionais

Programa Criança e Natureza
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“Amei o vídeo! Sou orientadora de escola no município de São José
dos Campos e estamos utilizando esse vídeo como sensibilização junto
aos professores, na construção de nossa proposta pedagógica que
contempla os direitos das crianças a terem contato com a natureza.
Muitas concepções sobre a natureza têm se deturpado ao longo dos
anos nessa nossa sociedade consumista e industrial, que vê a natureza
como suja, perigosa!! Este trabalho de conscientização também está
sendo feito com os pais que não gostam que seus filhos se sujem. Com
certeza ganharemos essa luta, pois não há ser que não se beneficie
com o contato com a natureza. Parabéns a todos do Instituto Alana.”
Comentário no Youtube

Mais de 187 mil
visualizações de vídeos
Programa Criança e Natureza
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“Incrível! Que fala mais
emocionante! Ainda posso
me lembrar dos anos preso
em uma cadeira escolar,
das recuperações e do tédio
de ser alienado por adultos
alienados... Lembro de como
foi bom passear na horta e
no jardim da escola, e quão
chato foi ver slides com
desenhos de plantas para
decorar seus nomes em
latim. Um dia os adultos vão
ver o que fizeram e estão
fazendo com as crianças,
e pode ser que o coração
deles doa demais para
admitir o que eles mesmos
fizeram. Gratidão por este
vídeo com esta fala preciosa
que mostra que nem
todos são robôs alienados
torturando crianças em
salas de aula.”
Comentário no Youtube

Programa Criança e Natureza
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Investimento em pesquisa
Criança e Natureza: um estudo sobre brincar
ao ar livre em contextos urbanos no Brasil

Realizada por encomenda do programa
Criança e Natureza ao instituto de pesquisas
Vox - We Study People, traz um retrato das
relações entre infância e natureza no contexto das grandes cidades das cinco Regiões do
Brasil.

CRIANÇA
E NATUREZA
um estudo sobre o brincar
ao ar livre em contextos
urbanos no Brasil

Sumário Executivo

iniciativa

2020

realização

Programa Criança e Natureza
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Ferramentas
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Guia Ruas de Lazer
1.200 downloads

Um guia para orientar famílias sobre como pensar e
viabilizar o fechamento temporário de ruas para o lazer nas cidades
Grupo Natureza em Família
2.300 downloads

Um guia de orientações com materiais de apoio para
famílias e grupos que querem ir mais para a natureza
com suas crianças, mas não sabem muito bem como,
onde ir e o que fazer
Infográfico Bicicleta para uma Infância Saudável
540 downloads

Com orientações sobre a importância do pedalar para
o desenvolvimento infantil, e como incentivar e viabilizar o uso de bicicletas nas cidades
Manual Como ser um Boa Praça
1.900 downloads

Dicas, informações e casos práticos de como revitalizar praças públicas e qual o caminho para torná-las
excelentes locais para encontros
GPS da Natureza
3.860 logins

Aplicativo georreferenciado que sugere locais e atividades para fazer com crianças, em áreas abertas, na
natureza, em função do local, do clima e da faixa etária

Programa Criança e Natureza
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O livro Tela com Cautela
de Roberta Ferec e Rafaela
Carvalho, publicado
em 2019 pela Editora
Matrescência, cita o
GPS da Natureza, o Guia
Acampando com Crianças
e o Manual de Orientação
Benefícios da Natureza
no Desenvolvimento de
Crianças e Adolescentes
como importantes
ferramentas e estratégias
na busca por um equilíbrio
entre os mundos digital e
analógico

Comunicação
e redes

Programa Criança e Natureza
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Mais de 430 mil visualizações no site

2020
54%

2019
30%

2018
2017
2016

115.596 visualizações

71%

88.735 visualizações

51.924 visualizações

dados de junho 2016 a dezembro de 2019

*Os percentuais indicam o crescimento de curtidas totais ano a ano

178.473 visualizações

www.criancaenatureza.org.br
434.728 visualizações de páginas
entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de
dezembro de 2019

Programa Criança e Natureza
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Curtidas totais por ano

em 2019
9.500

em 2019
33.970
em 2018
29.590
em 2017
21.394
em 2016
12.125

80%

15%
em 2018
5.300

38%

380%

76%

em 2017
1.103

em 2016
531

108%

*Os percentuais indicam o crescimento de curtidas totais ano a ano
Programa Criança e Natureza
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Imprensa
De 2015 a 2019, o programa Criança e Natureza foi objeto de
mais de 1.000 matérias de conteúdo jornalístico, em diferentes
veículos de imprensa em todo o país.
2015: o programa conquista uma coluna fixa
no Conexão Planeta* e publica seu primeiro
artigo e aparece em 2 conteúdos jornalísticos
(de outubro a dezembro)
2016: 235 aparições em conteúdos jornalísticos
e 14 artigos publicados
2017: 171 aparições em conteúdos jornalísticos
e 13 artigos publicados
2018: 237 aparições em conteúdos jornalísticos
e 9 artigos publicados
2019: 421 aparições em conteúdos jornalísticos,
11 artigos publicados

*de 2015 a 2019, foram 45 artigos publicados pelo programa Criança
e Natureza no Conexão Planeta, site de comunicação e ativismo pela
sustentabilidade que, só no ano de 2019, atingiu 4,3 milhões de visualizações.
Fonte: Conexão Planeta
Programa Criança e Natureza
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O artigo “O risco de dizer
´Não pode, é perigoso!´” está
entre as 10 Reportagens que
Bombaram no Blog Conexão
Planeta em 2015, ano de
lançamento do programa
Criança e Natureza.

Imprensa
Veja aqui algumas das matérias de maior destaque:

O Globo

Rede Globo de TV

BBC Brasil

“Crianças estão sofrendo de déficit

Globo Repórter

“Crianças tomam conta de terrenos

de natureza, diz empreendedora

“Atividades ao ar livre ajudam a

baldios e os transformam em jardins,

social”

reduzir alergia e infecções infantis”

hortas e áreas de leitura”

Rede Globo de TV

Rádio CBN

Folha.com

09/04/16

Programa Bem Estar

10/06/16

25/11/16

Programa Show da Notícia

21/01/17

04/06/18

18/04/19

“Escolas começam a enfrentar déficit

“A importância de conectar saúde e

“Manual Como Ser um Boa Praça

natureza”

incentiva famílias a ocupar espaços”

O Estado de S. Paulo

CBN

Editoria: Educação

“Projeto acompanha boas

“Estudos contrariam pais

“Escolas de São Paulo estimulam

experiências na relação entre

superprotetores e sugerem

contato de alunos com a natureza”

crianças e ambiente pelo mundo”

parquinhos ‘perigosos’ a crianças”

Revista Época

20/06/16

O Estado de S. Paulo

15/09/17

20/10/16

“Por que o contato com a natureza é
importante para as crianças”

Programa Criança e Natureza

de Natureza das Crianças”
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01/07/19

Lea Tiriba
Professora da Escola de Educação da UNIRIO (RJ)

Programa Criança e Natureza
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Parceiros

Programa Criança e Natureza
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A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
divulgou o Manual de Orientação Benefícios
da Natureza no Desenvolvimento de Crianças
e Adolescentes no Radar da Primeira Infância,
(www.radarprimeirainfancia.com.br), portal
que faz uma curadoria do conteúdo disponível
na internet sobre o tema, selecionando o que é
confiável para o usuário.

Avistar Brasil
Bike Anjo
BrincaCidade
Children & Nature Network (C&NN)
Coalizão Pró-Unidades de Conservação
Cria que Voa
Fundação Bernard Van Leer
Fundação Grupo Boticário
Grupo Interinstitucional Queixa Escolar (GIQE)
INCITI - Pesquisa e Inovação para as Cidades (UFPE)
Instituto Alziras
Instituto Casadágua
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Ecofuturo
International School Grounds Alliance (ISGA)
Movimento Boa Praça
Movimento Borandá (WWF-Brasil)
Observatório de Aves - Instituto Butantan
Pediatria Integral
Portal Lunetas
Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Goiás (GO)
Secretaria Municipal de Educação Novo Hamburgo (RS)
Serviço de Orientação à Queixa Escolar (USP)
Sesc Nacional
Sesc SP
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)
Unidade de Pediatria Integrativa - Instituto da Criança HC FMUSP
Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ)
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A campanha do Dia das
Crianças 2019 da Fundação
Grupo Boticário foi inteiramente
baseada no conhecimento
compartilhado pelo programa
Criança e Natureza, tendo
como propósito o incentivo
às experiências ao ar livre e
destacando seus benefícios
para a saúde da criança e para o
desenvolvimento de consciência
ambiental.

Rede de Impacto
Organizações que constituem com o programa
Criança e Natureza uma rede de multiplicação
de nossas mensagens e amplificação de nossos
impactos
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Rede Nacional de Impacto
Apé Estudos em Mobilidade
Biblioteca Parque Estadual (RJ)
Brincar na Praça
Casa Ecoativa
Casa Redonda Centro de Estudos
Centro Cultural Martim Cererê
Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP)
Centro de Referências em Educação Integral
Cidade Ativa
Cine-Ema
Coletivo A cidade precisa de você
Coletivo Co-Criança
Coletivo Miudezas
Consulado Geral da Alemanha
Erê Lab
Escola Ágora (SP)
Escola Amigos do Verde (RS)
Escola da Serra (MG)
Escola Santi (SP)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP)
Grupo Interinstitucional Queixa Escolar (GIQE)
Governo do Ceará
Grupo Ambiente-Educação (GAE/ PROARQ-FAU/UFRJ)
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Programa Criança e Natureza

Instituto Elos
Instituto Pensi
Instituto Romã
Instituto Semeia
Instituto Sementes ao Vento
Itaú Cultural
Jardim Brincante
LivMundi
MaCamp
Museu da Memória Afetiva da Cidade de Natal (RN)
OCA Escola Cutural
Outward Bound Brasil
Parque Natural Municipal de Marapendi
Prefeitura de Boa Vista (RR)
Prefeitura de Curitiba (PR)
Prefeitura de Jundiaí (SP)
Prefeitura de Natal (RN)
Prefeitura do Recife (PE)
Prefeitura de São Paulo (SP)
Recreare
Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo (RS)
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Voador
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Rede Global de Impacto

Rede Latino-americana
Criança e Natureza
ARGENTINA
Municipalidad de
Rosario
CHILE
Fundación Inspira
Fundación Mi Parque
Fundación Patio Vivo
PERU
Asociación para la
Niñez y su Ambiente

Internacional
União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN)
Alemanha (Missões Técnicas)
Bagage Pedagogische Ideenwerkstatt
Draußenkinder - ABA Fachverband
Green City Freiburg/ Referat Internationale Kontakte
Kinderabenteuerhof
Waldwerstatt - Freiburg
Planungsbüro Stadtkinder
RheinRuhr AöR - VRR
Zukunftsnetz Mobilität NRW - Koordinierungsstellen
Rhein-Ruhr Verkehrsverbund
Prof. Bernhard Meyer e Prof. Ellen Weaver
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Participação em
conselhos e comitês:
International School
Grounds Alliance (ISGA)
Centro de Referência em
Educação Integral
GT Criança e Adolescente da
Rede Nossa São Paulo
PLaTO-Net Terminology
Consensus Project Steering
Committee (Play, Learning
and Teaching Outdoors)

Equipe
Alana
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Presidente
Ana Lucia Villela

Coordenadora
Laís Fleury

Vice-Presidentes
Alfredo Villela Filho
Marcos Nisti

Pesquisadora
Maria Isabel Amando de Barros

CEO
Marcos Nisti
Diretora de Gestão de Pessoas e Recursos
Lilian Okada

Instituto Alana
Diretoras-Executivas
Carolina Pasquali
Isabella Henriques

Assessora Pedagógica
Paula Mendonça
Assessora de Comunicação
Raika Julie Moises
Assessora de Articulação e Mobilização
Thaís Chita
Consultora de Comunicação
Regina Cury
Ponto Focal na Alemanha
Tatiana Cyro Costa
Assistente Administrativo
Marlon Silva de Sousa
Estagiários
Ana Clara Dias
Guilherme França Anastácio
Agradecimento especial à Ana Claudia Arruda Leite, diretora
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quem foi fundamental à germinação do programa.

