
Sugestões de textos e datas de postagens 
 

 
Link da página da campanha para colocar na bio do Instagram e usar em 
legendas no Facebook: bit.ly/horadenatureza  
 

Por favor, use sempre a hashtag #ÉHoradeNatureza no Instagram e no 
Facebook 
 

Clique aqui para ler o Manifesto É Hora de Natureza, um texto 
inspiracional que pode contribuir tanto com as postagens quanto na 
articulação e argumento para outras parcerias. 
 
Post 1 
Data: a partir de 29/11  
Tema: Apresentação da pesquisa e da campanha 

Baixe a arte aqui 
 
Legenda: A pesquisa inédita “O papel da natureza para a 
saúde das crianças no pós-pandemia”, entrevistou 1000 
mães, pais e responsáveis por crianças de até 12 anos, 
que vivem em regiões urbanas em todo o Brasil, para 
responder às seguintes perguntas: As crianças tiveram 
contato com a natureza durante a pandemia? Isso trouxe 
benefícios para elas? As famílias planejam priorizar esse 
contato no pós-pandemia? Há alguma barreira para isso? 

 
75% das famílias responderam que pretendem levar as crianças mais vezes para 
praças e parques, já que perceberam que isso as ajudou a atravessar a pandemia com 
mais saúde e bem-estar.  
 

E os médicos concordam! A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou recentemente uma 
nota de alerta na qual destaca que oferecer mais natureza neste momento é uma 
estratégia para a redução dos danos causados pelo isolamento. 
 

Agora, mais do que nunca, se você convive com uma criança, dê natureza pra ela! 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza, veja os resultados da pesquisa, a nota 
de alerta dos pediatras e o que podemos fazer, juntos, para garantir mais natureza para 
todas as crianças! 
 
Link: bit.ly/horadenatureza  
 
Descrição da imagem: Sobre uma forma branca no formato de uma folha, está escrito 
“É hora de Natureza” e na sequência, ainda dentro da forma, está a ilustração de uma 
flor amarela e a frase “É hora: dê natureza”, escrita nas cores azul e laranja. Ao fundo, a 
foto de uma superfície coberta com tintas de diferentes cores e texturas, com algumas 
folhas espalhadas. 
 

https://bit.ly/horadenatureza
https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2021/11/manifesto.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://bit.ly/horadenatureza


 
Post 2 
Data: a partir de 30/11  
Tema: A falta que a Natureza nos fez 
 

 Baixe as artes aqui 
 
Legenda: Se antes da pandemia, as crianças já estavam emparedadas, com a chegada 
do Coronavírus, o problema se agravou. Na pesquisa “O papel da natureza para a saúde 
das crianças no pós-pandemia”, 50% das famílias entrevistadas afirmaram que as 
crianças brincavam ao ar livre até uma vez por semana, mas com a pandemia esse 
número caiu para 34%.  
 
“Percebi que cortar esse contato com a natureza estava prejudicando a saúde mental e 
física da minha filha", diz uma das mães que faz parte do estudo, que entrevistou pais, 
mães e responsáveis por crianças de até 12 anos, que vivem em regiões urbanas em 
todo o Brasil.  
 
Estar do lado de fora, em contato com a natureza, permitindo que as crianças corram e 
brinquem livremente, neste momento, será estratégico para reduzir os danos causados 
pelo isolamento. 
 
Agora, mais do que nunca, se você convive com uma criança, dê natureza pra ela! 
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza para ver todos os resultados da 
pesquisa e nossas dicas para oferecer mais natureza para as crianças! 
 
Link: bit.ly/horadenatureza 
 
Descrição da imagem: 1. Sobre um fundo colorido, com texturas de folhas, há uma 
forma de folha, em branco, na qual está escrito: “Você sente falta de natureza?”.  
2. Em um fundo branco, adornado com flores coloridas do lado direito, está escrito: 
87% das famílias que participaram de pesquisa inédita disseram que a natureza fez 
muita falta para as crianças durante a pandemia. 
 
  
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://bit.ly/horadenatureza


Post 3 
Data: a partir de 1/12  
Tema: Live É hora de Natureza 

 

 Baixe a arte aqui 
 
Legenda: Na próxima segunda, dia 6/12, a atriz 
@reginacase e o pediatra Daniel Becker, do 
@pediatriaintegralbr, vão bater um papo, junto com o 
programa @criancaenatureza, do @institutoalana, para 
falar sobre o papel da natureza e como ela pode ajudar 
na recuperação tanto física quanto emocional das 
crianças após os desafios trazidos pela pandemia.  
 

 
O contato com a natureza cumpre uma função restauradora e é recomendado como 
uma estratégia simples, barata e eficaz para trazer alívio. 
Agora, mais do que nunca, #ÉHoradeNatureza! Vem com a gente!  
 
A live acontece no instagram do programa Criança e Natureza, dia 6/12, às 18 horas 
(horário de Brasília). Não perca!  
 
Descrição da imagem: Arte de fundo azul. No canto superior, entre ilustrações 
coloridas de folhas e flores, está escrito: “Live É Hora de Natureza! 6/12 às 18h (horário 
de Brasília)”. Logo abaixo, dentro de ilustrações de flores, estão as fotos de Daniel 
Becker e Regina Casé. Embaixo de suas respectivas fotos está escrito: “Daniel Becker, 
pediatra” e “Regina Casé, atriz”. No rodapé da imagem, depois da ilustração de um 
besouro amarelo, está escrito: “instagram.com/criancaenatureza”. 
 
Post 4 
Data: a partir de 3/12  
Tema: Principais Benefícios 
 

 Baixe a arte aqui 
 
Legenda: Esses benefícios foram relatados pelas 
famílias que participaram da pesquisa inédita “O papel 
da natureza para a saúde das crianças no pós-
pandemia”, realizada pelo programa Criança e Natureza 
com apoio da Fundação Bernard Van Leer e do WWF-
Brasil. As famílias listaram as reações que notaram 
quando as crianças brincavam ao ar livre. O estudo 
entrevistou 1000 mães, pais e responsáveis por crianças 
de até 12 anos, que vivem em cidades de todo o Brasil.  

 
Você percebe alguma mudança nos seus filhos após um tempo de brincadeiras na 
natureza? 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza para ver todos os resultados da 
pesquisa e também dicas para oferecer mais natureza para as crianças! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing


 
Link: bit.ly/horadenatureza 
 
Descrição da imagem: Arte de fundo branco. No canto superior esquerdo, sobre a 
forma de uma folha na cor laranja, está escrito: “5 benefícios que brincar ao ar livre traz 
para as crianças”. Na sequência, em formato de lista, está escrito: “Aumento do tempo e 
da qualidade do sono; Diminuição de problemas físicos, como alergias, obesidade, falta 
de vitaminas; Diminuição de problemas emocionais, como ansiedade; Aumento da 
afetividade com seus responsáveis; Diminuição do uso de equipamentos eletrônicos. 
 
Post 5 
Data: a partir de 7/12  
Tema: Crianças mais felizes e ativas 
 

Baixe a arte aqui 
 
Legenda: 93% das pessoas entrevistadas pela pesquisa 
inédita “O papel da natureza para a saúde das crianças 
no pós-pandemia”, disseram ter percebido maior 
felicidade e disposição de seus filhos quando 
conseguiram levá-los para brincar do lado de fora.  
O estudo entrevistou 1000 mães, pais e responsáveis por 
crianças de até 12 anos, que vivem em regiões urbanas 
em todo o Brasil. Esse foi um dos benefícios percebidos 

pelas famílias. Quer saber quais foram os outros? 
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza para ver todos os dados da pesquisa e 
dicas sobre o que podemos fazer, juntos, para garantir mais natureza para todas as 
crianças. 
 
Link: bit.ly/horadenatureza 
 
Descrição da imagem: Arte de fundo azul. Sobre uma forma que lembra a mão de uma 
criança, há ilustrações de flores, galhos, besouros e a frase: “As crianças ficam mais 
felizes e ativas, física e mentalmente, quando estão na natureza". 
 
Post 6 
Data: a partir de 7/12  
Tema: Primeira infância 

 

Baixe a arte aqui 
 
Legenda: Estabelecer um vínculo entre crianças e 
natureza, desde os primeiros dias de vida, é tão 
importante para a infância quanto para o meio ambiente. 
A natureza apazigua a mente, aguça os sentidos e é fonte 
inesgotável de estímulo, curiosidade e descobertas para 
os pequenos.  
 
 

 

https://bit.ly/horadenatureza
https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://bit.ly/horadenatureza
https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing


Ao mesmo tempo, estudos comprovam que as crianças que desfrutam dos benefícios 
de estar na natureza, criando com ela uma conexão positiva, tendem a desenvolver 
hábitos mais sustentáveis e a preservar o meio ambiente quando adultas.  
 
Você tem um bebê? Dê natureza para ele! Você convive com crianças pequenas? Deixe 
que elas se encantem pela natureza! 
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza e veja dicas para oferecer mais natureza 
para as crianças. 
 
Link: bit.ly/horadenatureza  
 
Descrição da imagem: Arte de fundo laranja. Sobre a forma branca de uma árvore, 
está escrito: “É hora de Natureza! Quando? Agora! Desde a primeira hora…”. Ao redor há 
ilustrações de flores e de um besouro nas cores azul e amarelo. 
 
Post 7 
Data: a partir de 9/12  
Tema: Nota de Alerta 
 

Baixe a arte aqui 
 
Legenda: Em uma nota de alerta lançada recentemente, 
chamada  “O papel da natureza na recuperação da saúde 
e bem-estar das crianças e adolescentes durante e após 
a pandemia de covid-19”, a Sociedade Brasileira de 
Pediatria indica que oferecer natureza às crianças neste 
momento, é uma estratégia para reduzir os danos 
causados pela pandemia e pelo isolamento. A nota traz 
recomendações para as famílias e também para os 

profissionais de saúde. Quer saber quais são as recomendações?  
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza para ter acesso à nota de alerta e a 
outras dicas para oferecer mais natureza para as crianças. 
 

Link: bit.ly/horadenatureza  
 
Descrição da imagem: Sobre imagem de uma pintura colorida está a forma de uma 
flor branca, com pequenas ilustrações de flores e joaninha ao seu redor, nas cores azul, 
amarelo e laranja. No centro, está escrito: “É hora de natureza… porque é do lado de 
fora que as crianças estão mais seguras e podem brincar livremente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/horadenatureza
https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-papel-da-natureza-na-recuperacao-da-saude-e-bem-estar-das-criancas-e-adolescentes-durante-e-apos-a-pandemia-de-covid-19/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-papel-da-natureza-na-recuperacao-da-saude-e-bem-estar-das-criancas-e-adolescentes-durante-e-apos-a-pandemia-de-covid-19/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-papel-da-natureza-na-recuperacao-da-saude-e-bem-estar-das-criancas-e-adolescentes-durante-e-apos-a-pandemia-de-covid-19/
https://bit.ly/horadenatureza


Post 8 
Data: a partir de 10/12  
Tema: Barreiras no acesso à natureza 
 

 Baixe as artes aqui 
 
Legenda: As famílias entrevistadas na pesquisa “O papel da natureza para a saúde das 
crianças no pós-pandemia”, afirmam que gostariam de dar mais natureza para suas 
crianças, mas várias delas encontram barreiras para acessar espaços verdes, como 
praças e parques. O estudo foi realizado com 1.000 mães, pais e responsáveis por 
crianças de até 12 anos, que vivem em regiões urbanas em todo o Brasil. A barreira da 
distância é sentida especialmente por famílias com faixa salarial de até 1 salário 
mínimo.  
 
Aumentar o número de áreas verdes bem conservadas, e distribuí-las de forma 
equitativa pelas cidades, é essencial para que as crianças possam aproveitar os 
benefícios que o contato com a natureza traz. No documento “A necessidade de 
espaços urbanos verdes para que as crianças se desenvolvam bem” a UNICEF 
recomenda que todas as crianças que moram em cidades tenham, a uma distância 
caminhável de sua casa, uma área verde segura, que acolha suas brincadeiras. A 
recomendação da Unicef é empoderar os vizinhos e engajá-los para manter esses 
espaços, com a ajuda dos governos, principalmente no entorno de escolas e instituições 
que recebam as crianças. 
 
Você tem uma área verde próxima da sua casa? Ajuda a cuidar dela?  
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza e saiba o que podemos fazer, juntos, 
para dar mais natureza para as crianças! 
 
Link: bit.ly/horadenatureza 
 
Descrição da imagem: 1. Arte de fundo amarelo com a imagem de uma pintura 
colorida sobrepondo a forma de uma folha. Logo abaixo está escrito: “Você quer 
oferecer mais natureza para as crianças?” 2. Arte com moldura de uma pintura cheia de 
cores e texturas. Sobre um quadrado branco está escrito: “Existe alguma barreira para 
isso?”. Logo abaixo, em formato de lista, está escrito: 42% das famílias dizem que não 
têm uma área verde próxima de casa; 33% apontam a falta segurança e/ou limpeza dos 
locais; 32% notam que falta tempo; 20% destacam o custo envolvido nos passeios. As 
porcentagens aparecem em destaque, sobre ilustrações de flores amarelas. 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10M8lOGbF27msFgvHpU4KKmf5k4jEdr3f?usp=sharing
https://www.unicef.org/documents/necessity-urban-green-space-childrens-optimal-development
https://www.unicef.org/documents/necessity-urban-green-space-childrens-optimal-development
https://bit.ly/horadenatureza


Post 9 

Data: a partir de 21/12  
Tema: Dê Natureza 
Baixe a arte aqui 

  

Legenda: Estar do lado de fora, em contato com a 
natureza, e permitir que as crianças corram e 
brinquem livremente, neste momento, será 
estratégico para reduzir os danos causados pelo 
isolamento, como ansiedade, baixa motricidade, 
sedentarismo, falta de vitamina D… 
 
Acesse o site da campanha #ÉHoradeNatureza e 
encontre dicas para oferecer mais natureza para as 
crianças no dia-a-dia, na escola e nas cidades: 
bit.ly/horadenatureza 
 

Descrição da imagem: Sobre um fundo marrom, enfeitado com flores coloridas está 
escrito: “Agora, mais do que nunca, se você convive com uma criança: dê natureza pra 
ela!”. 
 
Post 10 

Data: a partir de 21/12  
Tema: Brincadeiras imaginativas 
Baixe a arte aqui 
 

Legenda: Com seus cheiros, formas, aromas e 
partes soltas, a natureza é o local ideal para 
despertar a curiosidade e a criatividade!  
 
Você convive com crianças? Veja nossas dicas e dê 
mais natureza para elas! #ÉHoradeNatureza  
 
Link: bit.ly/horadenatureza 
 
Descrição da imagem: Dentro de uma moldura 
colorida está a foto de uma criança segurando um 
animalzinho feito com mangas verdes e gravetos. 

Sobre uma forma semelhante a uma folha está escrito: “Na natureza as brincadeiras 
são mais imaginativas”. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1EVkG5fcdcnsRw_NwEAwZWcybqdT1RsNk/view?usp=sharing
https://bit.ly/horadenatureza
https://drive.google.com/file/d/1Ae9umqL_dFHb0pA4ku3wB9lrwxdJJFsr/view?usp=sharing
https://bit.ly/horadenatureza

