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Iniciativa



Ações de mudança de comportamento  
são desenhadas considerando a rotina  
das crianças e dos cuidadores que são  
o centro da nossa iniciativa.

Só depois de mapear suas vidas é que 
pudemos desenhar uma rotina em que 
mensagens e imagens atravessam o cotidiano 

das pessoas e ganham relevância por meio  
da saturação.

No nosso estudo, é a saturação que garante  
a força do projeto. Combinar as ações e 
mostrar que o Pé de Infância está presente nos 
pontos-chaves da sua rotina, do seu percurso 
na cidade, nas mídias e na sua comunidade.

1,2,3 E VAMOS COMEÇAR?
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1. vê cidade
empacotada

2. ouve 
música PdI 
no rádio

3. no ponto de 
ônibus convite 
para whats

5. vê muros 6. ouve pílula 
no rádio

4. recebe pílula
no whats

7. participa 
na calçadinha 
da fama

8. vê amiga
postando filho

9. recebe
folheto
com semente

10. convoca
outros
cuidadores

11. brinca nas
estações do parque

12. vê no posto
de saúde

13. vê vizinha no
mural do parque

14. lê
no jornal

15. pede
dica no whats

16. registra
foto e envia

17. vê no
mercado

18. brinca 
na rua brincante

19. vê cartaz
na igreja

9

A importância  
da saturação

A caixa de 
ferramentas

1. Materiais 
Institucionais
Materiais para plantar  
um Pé de Infância.

2. Ações de Mudança 
de Comportamento
Estratégias para colher  
os frutos do projeto.

3. Guias e manuais
Um cacho de guias 
e manuais.

Dividida em três categorias:

Esta caixa foi criada por um grupo  
de profissionais: arquiteta, designers, 
redatores, músicos e outros criativos 
trabalhando juntos, orientados pelos 
especialistas na primeira infância.

As ações de mudança de comportamento, que são o coração do projeto,  
foram organizadas em quatro pilares:

Intervenções 
Urbanas

ruas e espaços 
públicos 
despertando 
experiências

 
brincar, cantar  
e contar histórias 
na rua

Áudio  
e vídeo

conteúdo real,  
gerando 
identificação 

 
brincar, cantar e 
contar histórias 
em casa

Jornada 
WhatsApp

alguém que 
conversa 
comigo 
diariamente 

brincar, cantar  
e contar histórias 
no bolso

Ação  
Comunitária

comunidade 
engajada 
 

brincar, cantar  
e contar histórias 
em eventos  
na comunidade
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Materiais 
Institucionais

Os materiais institucionais são a bandeira 
fincada do projeto Pé de Infância  
no município. Eles mostram todo  
o compromisso e a importância que  
a cidade dá para a primeira infância.  
Com essa parceria, a cidade deixa claro  
que os pequenos são prioridade.

Para plantar 
um Pé de Infância
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Folheto oficial

O folheto oficial é uma 
forma divertida e educativa 
de todos ficarem por dentro 
do Pé de Infância. Ele 
mesmo incorpora a ideia 
que de qualquer lugar pode 
brotar uma brincadeira e se 
transforma em uma máscara 
de monstrinho para brincar 
com as crianças.

Carta-compromisso

Um símbolo físico do compromisso  
da cidade com a primeira infância.  
Para assinar, enquadrar e expor todo  
esse cuidado com os pequenos na parede.

Release
O Pé de Infância chegou à cidade, e isso 
precisa ser divulgado. Quanto mais gente 
souber, mais cuidadores vão brotar para 
brincar, cantar e contar histórias.

Kit elementos do projeto
Aqui você encontra todos os elementos  
do projeto para customizar as peças  
ou criar novas. Logos, personagens,  
ícones, fontes, etc. 

A humanidade começa na primeira infância, nos primeiros anos de 
vida, nas primeiras interações com os outros e com o ambiente ao 
nosso redor. E o começo da história muda toda a história.

Da gestação aos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê desen-
volve-se em um ritmo acelerado, de forma muito mais intensa do que 
em qualquer outro momento da vida. Nesse momento, ele absorve 
tudo o que é experiência. É nesse momento que se formam 90% 
do que será a estrutura cerebral de um ser humano. 90%! 
Por isso, o lugar onde um bebê cresce e se desenvolve pode favore-
cer ou não interações positivas. E isso fará toda a diferença no seu 
crescimento até a vida adulta.

Cerca de 85% dos bebês brasileiros nascem e crescem em um 
ambiente urbano. Sendo assim, as cidades têm papel fundamental 
na promoção de interações positivas para que cada um possa se 
desenvolver. Para que a criança atinja seu pleno potencial, ela preci-
sa de um lugar seguro e confortável para viver, brincar e dormir, 
além de uma alimentação nutritiva e saudável. Precisa também do 
contato com a natureza, seja em parques, ruas arborizadas ou outras 
áreas verdes da cidade. Por isso, a comunidade onde ela mora preci-
sa ter uma infraestrutura e espaços onde possa brincar, socializar, 
explorar, descobrir o mundo e ser considerada parte dele.

Boa parte de como nos sentimos na vida adulta vem daquilo que 
fomos ou não capazes de construir durante a primeira infância. Com 
interações positivas e afetivas as crianças se tornam adultos aptos a 
fazer algo positivo pelo mundo. A boa notícia é que, segundo 
pesquisas, 87% das crianças se dizem capazes de inventar um 
mundo melhor. Imaginem a potência disso! 

Quando a primeira infância é regada com cuidados, afeto, vivências 
na natureza e outras interações positivas, germina uma vida adulta, 
criativa, de mais empatia, mais alegria, mais consciência e responsa-
bilidade com o mundo.

Criar cidades para as crianças é uma tarefa de todos nós. Uma tarefa 
do Estado, da família, da sociedade.

Para colher esses frutos, toda primeira infância pede: brincar, contar 
histórias e cantar todos os dias. 

1. BRINCAR
Falar a língua da criança é brincar com ela. Pela brincadeira, ela 
apreende e aprende a explorar o mundo ao seu redor. A criança 
pode brincar desde que nasce. Simples ações como estimular o bebê 
a pegar o dedo da mãe ou o jogo de “esconder e achar” são funda-
mentais para que ele encontre resposta e reações ao que está fazen-
do. Mais tarde, qualquer objeto pode servir como brinquedo e para 
a brincadeira, deixando que a criança solte a imaginação e crie 
histórias e jogos livremente. Especialistas indicam que nesse mundo 
de descobertas que o brincar oferece é preciso criar um ambiente 

seguro e sem julgamentos, onde ela se sinta acolhida para expressar 
quem ela é. A aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras pode 
reforçar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, 
além de ajudar a prepará-los para a escola, promovendo a aprendi-
zagem acadêmica, segundo dados do Centro de Excelência para o 
Desenvolvimento na Primeira Infância (CEDPI).

2. CANTAR
A voz que passeia em melodia até chegar ao ouvido da criança a 
estimula e contribui para seu desenvolvimento. Por exemplo, canções 
que acompanham situações cotidianas como a hora de dormir, de 
comer, de tomar banho, de lavar as mãos ou de escovar os dentes 
promovem uma rotina prazerosa, transformando momentos rotineiros 
em momentos mágicos de encontro e de interação. Ao serem ouvidas 
e repetidas, as palavras presentes na canção ampliam o vocabulário 
e exercitam a pronúncia das crianças, mesmo que elas ainda não 
compreendam integralmente a letra. Segundo pesquisadores do 
Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância, ouvir e perce-
ber os sons é necessário para o desenvolvimento cerebral da audi-
ção e da linguagem. Também é pelo cantar que há uma transmissão 
cultural. Cantigas populares apresentam à criança o mundo onde ela 
vive e ao qual pertence.  

3. CONTAR HISTÓRIAS
Seja por meio de objetos, falas livres, desenhos ou livros, contar 
histórias estimula a imaginação, a capacidade cognitiva e a inteli-
gência emocional das crianças. Podem ser narrativas literárias, histó-
rias criadas espontaneamente ou contos tradicionais da cultura do 
país, da cidade e da comunidade onde a família mora. Incorporado 
à rotina, esse hábito ainda é uma valiosa forma de pais e filhos forta-
lecerem seus  vínculos. A partir da contação de histórias, a criança 
desenvolve habilidades orais e capacidade de inventar as próprias 
histórias. Especialistas indicam que contar uma história antes de 
dormir contribui para uma boa noite de sono, essencial para o 
desenvolvimento pleno da criança.  A contação de histórias é tão 
importante que se tornou uma recomendação médica no exterior e 
no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Por isso, a 
SBP reforça: esse é um dos principais estímulos que pais e cuidadores 
podem oferecer à criança desde a gestação até os 6 anos. 

 

__________________________________________
Nome do responsável, cargo administrativo

, _____/_____/_____

Carta-compromisso de parceiro da ação Pé de Infância, 
iniciativa da Urban95 e realização da Prefeitura de 

Banner e conteúdo para página do site

Quem entra no site da prefeitura também vai ficar sabendo 
que a cidade está comprometida com a primeira infância. 
Nossos banners e conteúdos merecem um superdestaque para 
combinar com a importância do assunto.

Na nossa cidade,
as crianças pequenas
são prioridade.

Brincar, cantar e contar
histórias é cuidar
da primeira infância.

Guia de Utilização 
da Marca

Iniciativa

Iniciativa: Realização:

Cidade X implementa a ação
Pé de Infância para apoio e cuidado
das crianças de 0 a 6 anos
Município investe em programa de ações voltado
à importância de brincar, cantar e contar  histórias
diariamente, para o desenvolvimento da primeira infância

Investir nos primeiros anos de vida é investir no potencial máximo
de uma criança. É neste período, do ventre da mãe aos seis anos,
que se dá de maneira mais intensa o desenvolvimento cerebral
do ser humano.

Também é nessa fase da vida que atenção, motivação e
sociabilidade, características imprescindíveis para um bom
desempenho na escola, nas relações interpessoais
e no trabalho dão seus primeiros passos. E se é pelo começo
da história que podemos mudar toda a história, a primeira infância
deve ser uma prioridade.

O objetivo do projeto é promover atividades contínuas com base
nos seguintes pilares: brincar, cantar e contar histórias para as
crianças, todos os dias. A partir destas ferramentas de
desenvolvimento foi elaborado um programa de atividades em
diálogo com a cultura e as necessidades da comunidade local. Esse
programa vai ocupar ruas, calçadas e equipamentos públicos como
parques e praças, entre outros espaços. O Pé de Infância ainda
abrange canais de comunicação entre prefeitura, famílias,
cuidadoras e cuidadores para compartilhamento

 MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Você sabia que de 0 a 6 anos é quando 
o cérebro da criança mais se desenvolve?
Por isso, brincar, cantar e contar histórias 
são as melhores interações que a família 
e os cuidadores podem oferecer. 
E aqui, na nossa cidade, a primeira infância 
é prioridade. Quer entrar nessa com a gente 

e fazer brotar o potencial máximo 
das crianças? 

É só seguir os passos do Pé de Infância. 
Juntos, gestores, mães, pais e 

cuidadores vão espalhar cuidado 
e carinho pelas casas e pela cidade.

Nas ruas, você vai encontrar 
brincadeiras, músicas, histórias 

e olhinhos divertidos.

E pelo zap, você pode saber muito mais
sobre o Pé de Infância, receber dicas
e conhecer os locais que acolhem e divertem
a primeira infância.
Uma música, história ou brincadeira pode 
brotar de qualquer lugar.  Inclusive desse 
folheto que vira uma máscara para você 
começar a brincar com uma criança 
agora mesmo! Bora? 

1, 2, 3 e começou! Brincar, cantar e contar 
histórias é cuidar da primeira infância.  

Realização
Iniciativa

Mande um Zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br
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 MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Posts para os canais sociais  
da prefeitura

Se é nas redes que todo mundo está, vamos 
para lá também para lembrar  todo mundo  
de brincar, cantar e contar histórias. E lembrar 
a você de não esquecer dessa forma de 
comunicação superimportante para a gente.

RealizaçãoIniciativa

Cartazes 
Institucionais

Você sabia? De 0 a 6 anos 
é quando o cérebro da
criança mais se desenvolve.
#pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

RealizaçãoIniciativa

Na nossa cidade, as crianças
pequenas são prioridade.
Bora brincar, cantar e contar história?
#pedeinfancia

pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Quem tem um bebê
em casa põe o dedo aqui.
#pedeinfancia

Você sabia? Brincar, cantar 
e contar histórias todo dia 
muda a vida da criança! 
Começou o programa pela infância
de 0 aos 6 anos #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Vídeo case do projeto 
Quer ter uma visão macro do projeto?  
Dê um play nesse vídeo e descubra todos 
os passos: de quando ele era ainda uma 
pequena sementinha até agora.
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Passo a passo para baixar  
os Materiais Institucionais no site 
Para encontrar as peças institucionais 

no site, vá à área de gestores na 
caixa de ferramentas, escolha a 

estratégia “Materiais Institucionais” 
e lá você encontrará todas as peças 

necessárias para fazer o download em 
um computador. 

MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Site Pé de Infância

[www.pedeinfancia123.com.br] 

No site do Pé de Infância você vai encontrar 
todas as nossas ações, dicas, filmes, podcasts 
e ter uma visão mais global de tudo  
que a gente anda fazendo pelo país. 

Boa parte da nossa comunicação leva  
para ele. Dê uma passada por lá!  
Estamos esperando você (sobre o 
funcionamento do site você pode ver mais 
informações.  

Banners  
e Outdoors
Vamos plantar um monte de Pé de Infância 
pela cidade?  

Ao espalhar os banners, priorize os locais 
de maior circulação, por onde passam mais 
crianças e cuidadores. A cidade vai ficar mais 
colorida e humana. 

Na nossa
cidade,

a infância
de 0 a 6 anos 
é prioridade.

#pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Nossa cidade faz parte 
da Rede Internacional 
pela Primeira Infância 
Urban95.
pedeinfancia123.com.br

Iniciativa

pedeinfancia123.com.br

Quem brinca
ao ar livre cuida.
Bora brincar, cantar e contar 
histórias?  #pedeinfancia

Quem brinca
ao ar livre cuida.
Bora brincar, cantar e contar 
histórias?  #pedeinfancia

Iniciativa

pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

pedeinfancia123.com.br

Brincar, cantar e contar 
histórias é cuidar bem
da primeira infância. 
#pedeinfancia
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Estratégias  
para colher 
os frutos  
do projeto 

CATÁLOGO DE PEÇAS12 13PÉ DE INFÂNCIA



INTERVENÇÕES URBANAS

Intervenções 
Urbanas
Usando banners, cartazes, placas e mais 
tinta, pincel e alguns materiais que já fazem 
parte do cenário das cidades, as intervenções 
transformam os caminhos, propõem 
brincadeiras e diminuem a hostilidade  
no entorno das áreas mais vulneráveis. 

Chão, muros, praças ganham vida e cores 
em forma de brincadeiras, músicas e histórias 
para interagir com crianças e cuidadores.
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Batatinha quando nasce Borboletinha Serra, serrador

Se eu fosse um peixinhoCaminho para os bichinhos

Brincadeiras para pintar no chão

 

Pinturas
Aqui você vai ter um menu de ideias para 
deixar a cidade cheia de brincadeiras, 
músicas e histórias. Tem ideias e templates 
de pinturas para os muros, praças, calçadas 
e ruas. Fique livre para escolher as que se 
adaptam melhor aos espaços da sua cidade.

Amarelinha cores Caranguejo peixe é Pule com as pegadas

Brincadeiras para pintar no chão

INTERVENÇÕES URBANAS
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Brincadeiras para pintar no chão

Brincando de espelho Circuitão

As pinturas podem ser 
implantadas separadas 
ou em conjunto, 
criando circuitos de 
brincadeiras para as 
crianças. Ter em vista 
que a brincadeira 
sempre acompanha 
uma chamada para os 
cuidadores, protegida 
por uma forma 
colorida e escrita em 
branco e uma cor 
contrastante. 

Uma brincadeira puxa a outra,

lembra de m
ais algum

a?

Quem brinca, cuida.

Pa
ra
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 b
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ê 

en
ga

ti
nh

ar
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es
co

br
in

do
 a

s 
co

re
s

Labirinto

Brincadeiras para pintar no chão

Cores para bebê

Circuito linear

INTERVENÇÕES URBANAS
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Brincadeiras para pintar no chão

Caminho para os bichinhos

Cores para bebê

Brincadeiras para pintar no chão

Caranguejo peixe é

Labirinto

INTERVENÇÕES URBANAS
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Brincadeiras para pintar em muros, paredes e postes

Corrida com carrinho 

Exemplo de layout

Exemplo de aplicação

As pinturas podem ser 
implantadas separadas 
ou em conjunto, 
criando muros visuais e 
com brincadeiras para 
as crianças. Ter em 
vista que a brincadeira 
sempre acompanha 
uma chamada para os 
cuidadores, protegida 
por uma forma 
colorida e escrita em 
branco e uma cor 
contrastante. 
As paredes e os muros 
acompanham sempre 
os logos Pé de Infância 
e Urban95, além do 
site pedeinfancia123.
com.br e da hashtag 
#pedeinfancia

Brincadeiras para pintar em muros, paredes e postes

Pule o mais alto que puder

Palco para o showzinho

Régua da cobrinha Descubra sua altura

Exemplo de layout

Exemplo de aplicação

INTERVENÇÕES URBANAS
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Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Quantos bichinhos?

Quantas borboletas?

Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Quantas cores?

Vamos cantar?

INTERVENÇÕES URBANAS
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Ideia para pontos de histórias

Biblioteca comunitária
O ponto de histórias 
é uma ideia de 
implantação de uma 
biblioteca pública nos 
pontos de ônibus. A fim 
de facilitar o acesso 
da população e das 
crianças à leitura. 

Exemplo de aplicação

Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Exemplo de aplicação

INTERVENÇÕES URBANAS
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Pinturas para bancos

Cabana no banco

Quantos bichinhos tem
escondidos no buraco?

Mais dicas no zap:      (81) 99611-6714
Brincar é cuidar

Bichinhos no buraco

Exemplo de aplicação

Pinturas para escadas

1,2, feijão com arroz uni duni tê

INTERVENÇÕES URBANAS
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Placas
As placas vão ajudar a marcar lugares  
para incentivar os frequentadores a  brincar, 
cantar e contar histórias e criar experiências 
para os pequenos.

RealizaçãoIniciativa

Quem brinca
ao ar livre cuida.
Bora brincar, cantar e contar 
histórias? #pedeinfancia

pedeinfancia123.com.br

Placas para praças e parques

Brincar ao ar livre

 

Mobiliário urbano  

Eles estão sempre lá, parados e sem graça. 
Que tal dar vida e diversão para pneus, 
cavaletes, caçambas, quebra-molas  
e tudo mais que você achar que funciona?

Reunimos algumas ideias e exemplos  
de aplicação para ressignificar mobiliários 
presentes no dia a dia das ruas e transformá-
los em brinquedos ou sinalização para  
as crianças. 

Pneus e caçambas abandonados podem  
ser pintados e se transformar em um 
brinquedão, com areia ou terra dentro  
para não acumular água. 

Cavaletes para sinalização de rua  
aberta para as pessoas podem ganhar  
a cara do projeto também, seguindo  
a identidade dele.

INTERVENÇÕES URBANAS

CATÁLOGO DE PEÇAS30 31PÉ DE INFÂNCIA



#pedeinfancia  I   pedeinfancia123.com.br

Você sabia?
• Conhecer músicas 
desenvolve a fala e a 
criatividade das crianças. 

CABEÇA, 
OMBRO, 
JOELHO E PÉ.
JOELHO E PÉ!

Espaço livre para cantar

PÉ 
DE MÚSICA

Placas para praças e parques

Você sabia?
• Crianças amam fazer 
caminhos, túneis e pontes 
na areia.

• Observe no chão
as pedrinhas, as flores
e os bichinhos.
• Permita que ela 
explore o espaço, mas 
fique sempre ao seu lado. 

QUE TAL
PULAR
10 VEZES 
NUM PÉ SÓ?

PÉ 
DE BRINCAR
Espaço livre para brincar

#pedeinfancia  I   pedeinfancia123.com.br

pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Na nossa cidade,
a primeira infância 
é prioridade. 
Bora brincar, cantar e contar histórias? 
#pedeinfancia

Você já brincou, 
cantou ou contou 
história para uma 
criança hoje?
#pedeinfancia

pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Primeira infância é prioridade

Você já brincou hoje?

INTERVENÇÕES URBANAS

LEMBRA QUANDO 
VOCÊ MORREU 
DE RIR? JÁ CAIU 
DE BICICLETA?

Dicas
• Escolha uma sombra 
para começar a leitura
• Qual seu livro favorito? 
E a sua história favorita? 

• Se não tiver livros, 
invente uma história ou 
lembre-se de uma da sua 
infância. 
• Vozes e olhares 
diferentes para contar 
histórias são um sucesso. 

Espaço livre para contar 
histórias

PÉ 
DE HISTÓRIAS

#pedeinfancia  I   pedeinfancia123.com.br

Entre 0 e 6 anos, 
cantar, brincar 
e contar histórias 
é determinante 
no desenvolvimento 
do cérebro.

Aproveite este parque
para cantar, brincar 
e contar histórias

PÉ 
DE INFÂNCIA

#pedeinfancia  I   pedeinfancia123.com.br
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Cartazes
Os cartazes vão ajudar a marcar lugares  
para incentivar os frequentadores a brincar, 
cantar e contar histórias e criar experiências 
para os pequenos. A placa delimita.  
Mas a criatividade não tem limite.

Cartazes comportamento

Você sabia?
Uma criança bem 
cuidada na primeira 
infância tem grau 
de aprendizagem 
até 3 vezes maior.

Quantos carros vermelhos
você encontra no caminho?
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Quantas pessoas estão 
usando óculos?
Quem brinca cuida. #pedeinfancia 

Você sabia?
A troca com 
pessoas queridas 
ajuda uma criança 
pequena a atingir 
seu potencial.

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Cabeça, ombro, 
joelho e pé!
Quem canta cuida. #pedeinfancia  

Você sabia?
Na primeira infância, 
interações têm 
impactos 
determinantes 
na formação 
do cérebro.

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Cartazes comportamento

Quem brinca cuida.
#pedeinfancia 

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Você sabia?
A relação humana 
na primeira infância 
é o que mais importa.

Quem conta história cuida.
#pedeinfancia 

Você sabia?
Uma criança bem 
cuidada na primeira 
infância tem grau 
de aprendizagem 
até 3 vezes maior.

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Quem canta cuida.
#pedeinfancia

Você sabia?
Na primeira infância, 
interações têm 
impactos determinantes 
na formação 
do cérebro.

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Cartazes comunidade

Já cantou para
as crianças hoje?
Quem canta cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Nesta rua, brincadeira
é coisa séria.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Adulto não pode brincar? 
Aqui pode. 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

INTERVENÇÕES URBANAS
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RealizaçãoIniciativa

Viva! Aqui todo
mundo brinca.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Já brincou com uma
criança hoje? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Bora contar a história mais 
engraçada da sua infância?
Quem conta uma história cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Você sabia… 
que brincar de “Você sabia” 
também é cuidar? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Liso, áspero, duro, mole. 
Já descobriu uma nova 
sensação hoje? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Aqui nossas crianças
pequenas são prioridade.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      

Cartazes comunidade

Passo a passo para baixar  
os arquivos de Intervenções 

Urbanas no site 
Para encontrar essas peças  

no site, vá à área de gestores  
na caixa de ferramentas, escolha  

a estratégia “Intervenções Urbanas”  
e lá você encontrará todas  

as peças necessárias  
para fazer o download  

em um computador. 

Já fez a sua careta do dia?
Quem brinca cuida. #pedeinfancia 

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Aqui todo mundo brinca.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

INTERVENÇÕES URBANAS
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ÁUDIOS E VÍDEOS

Filmes 
Pé de Infância

Os filmes produzidos na periferia são 
realidade e poesia ao mesmo tempo.  
Com empatia imediata porque  
colam no cotidiano de muita gente,  
eles mostram na prática como adotar  
os três comportamentos. Programete  

(rádio ou podcast)

Todos os dias uma conversa com uma  
amiga que te entende e dá ótimas dicas, 
ri e até chora com você. Esse é o clima das 
pílulas da Kemla para ajudar as cuidadoras  
e cuidadores a brincar, cantar e contar 
histórias para os pequenos.

MOTO HORA DO BANHO

BATATA

HISTORINHA

AR LIVRE

Áudios  
e Vídeos
Música, pílulas de conteúdo e 
vídeos filmados dentro das casas 
das famílias mostram como os três 
comportamentos são simples  
e fáceis de adotar.

Os conteúdos foram produzidos nas 
periferias, por jovens do audiovisual.  
As pílulas e a música foram especialmente  
criadas para o Pé de Infância.

Música  
Pé de Infância

Aquela música gostosa, chiclete que nunca 
perde o gosto. Quem escuta fica com ela na 
cabeça. E quem tem essa música na cabeça 
está sempre procurando uma maneira  
de brincar, cantar e contar histórias.

"sonhei com Pé de Infância,  
que brota frutas de 
brincadeiras, eu colhi.  
cantei pra plantar sementes,  
e nascer mais brincadeiras,  
1, 2, 3."

Passo a passo para baixar  
os arquivos de Áudios e 

Vídeos no site 
Para encontrar essas peças  

no site, vá à área de gestores  
na caixa de ferramentas, escolha  

a estratégia “Áudios e Vídeos”  
e lá você encontrará todos  

os arquivos para fazer o download  
em um computador. 
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JORNADA DE WHATSAPP

Jornada de 21 missões

Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Capa, Texto, Áudio, 
Card, Gif

Pé de Infância para 
crianças e cuidadores!
Dicas, conteúdos e ações na cidade.

Missão 1

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 1

������MISSÃO DO DIA:  Fazer com
seu filho uma brincadeira que um dia
fizeram com você. Ou cantar junto
uma música de sua infância ou
contar uma história que contaram
para você. Topa?

Tô aqui pra um dedinho de conversa e
com uma missão pra gente fazer
junto. Lembrando que tudo o que
trago pra você aprendi com
especialistas que estudam as crianças
pequenas e sabem como o cérebro
delas se desenvolve.

�� Às vezes a gente não tem
nenhuma lembrança boa da infância,
mas acho que a gente pode se ajudar
aqui.

Comece pensando numa música que
te faça se sentir bem.
Aí, feche os olhos e imagine você
criança.
Em seguida, faça igual com o seu
filho.
Ele vai se sentir bem.������

������ Se essa primeira missão te
inspirar e você resolver mandar fotos
ou vídeos nas redes sociais, marque a
gente!

#pedeinfancia

CAPA GIFTEXTO

STICKERÁUDIO

CARD

Jornada de 
WhatsApp
A jornada é uma trilha de 21 dias  
que promove os comportamentos  
e convida as pessoas a compartilharem  
suas experiências, sempre valorizando  
o papel de quem cuida e validando  
sua importância.

Ela é composta de pílulas de áudio, stickers 
(figurinhas), cards e mensagens de texto sobre 
uma missão diária e também filmes e a música 
tema do projeto, além de fotos e gifs  
de cenas inspiradoras de cuidadores  
e crianças interagindo. 

Existe uma grade toda programada  
com os conteúdos que devem ser enviados  
a cada dia. Para que o público usufrua  
de todo o potencial dos conteúdos, sugerimos 
que sigam a ordem de entrega deles. 

Esse canal pode se tornar um excelente 
meio de contato com cuidadores de crianças 
pequenas na sua cidade. Quanto mais 
pessoas tiverem acesso a esse conteúdo,  
mais cuidadores e crianças serão impactadas. 
Por isso, promova também a utilização dele 
por meio de outros projetos do seu município 
(ex.: visitadoras do Criança Feliz).
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Missão 3

STICKERÁUDIO

CAPA

ÁUDIO

CARD

VÍDEO MOTOTEXTO

Já cantou com 
sua criança hoje?
Quem canta cuida.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 3

������MISSÃO DO DIA: Você só
precisa escolher uma música que
goste bastante e que seu filhote
também goste e cantar esta música
para ele.

������ Se a música tiver nomes,
você pode cantar trocando os nomes
que aparecem pelo nome de sua filha
ou filho.

Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Vídeo 
Moto, Card, Sticker

Missão 2

Cadê a coisa linda 
que estava aqui?
Crianças amam brincadeiras 
de “sumir" e “aparecer”.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 2

������MISSÃO DO DIA:  Num
momento calmo, chame seu filho
pelo nome e diga:
- Você é importante pra mim, eu te
amo e eu te respeito.

Repita este exercício quantas vezes
quiser ao longo do dia, no caminho do
trabalho, esperando a comida
cozinhar, tomando banho...

������Mesmo que ele seja um
bebê e ainda nem souber falar, ele vai
escutar e se sentir seguro.

������ Se essa missão te inspirar e
você resolver mandar fotos ou vídeos
nas redes sociais, marque a gente!

#pedeinfancia

CAPA GIFTEXTO

STICKERÁUDIO

CARD

Jornada de 21 missões

Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Card, Gif, 
Sticker

JORNADA DE WHATSAPP
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Compartilhe nosso
conteúdo com as “migas”
e seja um agente 
de transformação.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 5

������MISSÃO DO DIA: Que tal
fazer em casa um brinquedo
inspirado nas raízes da família ou da
comunidade?

Em várias comunidades indígenas, os
chocalhos são feitos lá mesmo para as
crianças brincarem. Você também
pode fazer um chocalho em casa,
usando uma garrafinha de plástico
com tampa.
É só colocar grãos de milho, de feijão,
ou sementes dentro da garrafinha,
tampar e chacoalhar.��

Você está gostando da jornada Pé de
Infância??????? Bora começar um
grupo? Marque suas migas e migos
aqui ou faça um grupo no zap.

Esse é um jeito de aumentar nossa
rede de apoio e de cuidados com as
crianças.
�� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ��
�� �� ���� �� ��

Vai postar? #pedeinfancia

CAPA CARDTEXTO

GIFÁUDIO

Missão 5
Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Capa, Texto, Áudio, 
Gif, Card

ÁUDIO

CAPA

ÁUDIO

CARDTEXTO

TEXTO

GIF

Você sabia?
Que na primeira infância interações têm 
impactos determinantes na formação 
do cérebro?

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 4

������MISSÃO DO DIA: Enquanto
cuida do seu filho, conte que todas as
pessoas que ele conhece estão
fazendo a mesma coisa que ele. Por
exemplos: sabe o João? Ele também
está escovando os dentes agora…

As crianças amam lembrar os nomes
das pessoas que elas gostam e assim
podem começar uma história
inventada.

������ Se essa missão te inspirar e
você resolver mandar fotos ou vídeos
nas redes sociais, marque a gente!

#pedeinfancia

Missão 4
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, Card

JORNADA DE WHATSAPP

Jornada de 21 missões
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Uma caixa de papelão
vira carrinho, nave 
espacial ou casinha.
Basta usar a imaginação.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 7

������MISSÃO DO DIA:
Experimente substituir as telas da
tevê ou do celular por uma caixa de
tesouros!

A tecnologia é muito útil, mas a
verdade é que as telas invadem
demais as nossas casas e as crianças
não param quietas sem um celular na
mão ou uma tevê ligada. Isso
acontece assim também na sua casa?

Até os cinco anos, uma hora por dia
no máximo, em frente às telas é o
recomendado. Então bora inventar
uma caixa de tesouros?

Basta pegar uma caixa e encher de
objetos seguros da casa e deixar a
criança experimentar como quiser.
Pode ser empilhar "tapauérs", juntar
colheres de tamanhos iguais, vestir
bonecos com fitas e retalhos de pano.
��������

Vale também um cesto, um balde ou
bacia de plástico com os objetos
dentro! O importante é a criança
perceber que aquilo é especial e
chama caixa de tesouros.

>> Para inspirar:
https://www.youtube.com/watch?v=
WmeMvRX3zRs

������ Espalhe nossa semente
virtual. Use #pedeinfancia

STICKER

STICKER

ÁUDIO

CAPA

CARD

GIFTEXTO

Missão 7
Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Capa, Texto, Áudio, 
Gif, Card, Sticker

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 6

������MISSÃO DO DIA: Bora
passar vinte minutos com os
pequenos ao ar livre, reparando e
acompanhando sua curiosidade e
suas descobertas.

Estar ao ar livre é encontrar muitas
coisas diferentes das que estão dentro
de casa.��������������

Areia, flores, sementes, árvores,
bichinhos, luz do sol, sombras.
Tudo isso desperta a curiosidade das
crianças e elas gostam de chegar
perto, tocar, cheirar, conhecer melhor.
������������

E olha que ficar ao ar livre é bom
também para os adultos.

������ Se for compartilhar nas
suas redes sociais, não esqueça de
marcar a gente

#pedeinfancia

CAPA GIFTEXTO

VÍDEO AO AR LIVREÁUDIO

Missão 6
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Gif, Áudio, Vídeo 
Ao Ar Livre

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP
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Você sabia?
Que a primeira infância começa
na barriga e vai até os 6 anos
de idade?

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 9

������MISSÃO DO DIA: Fazer a
sua lista de brincadeiras, cantorias e
histórias e praticar com o seu filho
durante o dia.

Às vezes a gente quer fazer uma
atividade com as crianças, mas não
vem nada na cabeça. Tem um jeito de
resolver isso.������ Faça uma lista
de cinco brincadeiras, cinco músicas e
cinco histórias que você conhece e
gosta. Pendure a lista na sua geladeira
ou no espelho do banheiro e faça
alguma dessas coisas cada vez que
passar e olhar a lista.

Mostra sua lista pra gente aqui nos
comentários?

E não esquece de semear a
#pedeinfancia������

Ah, e para conhecer mais sobre o Pé
de Infância conheça no nosso site:
www.pedeinfancia123.com.br

ÁUDIO

CAPA CARDTEXTO

Missão 9
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Card

Experimente começar
uma história e deixar
sua criança continuar.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 8

������MISSÃO DO DIA: Na hora
que sua filha estiver pegando no
sono experimente dizer:
-- Você é importante pra mim.
-- Eu te amo do jeitinho que você é.

Ler uma história antes de dormir é
muito bom para a criança. Ou mesmo
contar uma história inventada. Você já
experimentou trocar o nome de um
personagem da história pelo nome do
seu pequeno?
�� ♀���� ♀���� ♀��

E nunca se esqueça: é impossível
cuidar de uma criança sem cuidar do
adulto que cuida dela.

Então, aqui está a frase que o Pé de
Infância deixa para você, para ser
sempre lembrada:
- Você, mãe, é muito importante e
merece ser valorizada!❤ ❤ ❤ 

������ Se for compartilhar nas
suas redes sociais, não esqueça de
marcar a gente #pedeinfancia

ÁUDIO

CAPA CARDTEXTO

STICKER

Missão 8
Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Capa, Texto, Áudio, 
Card

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP4.3 
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JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 11

������MISSÃO DO DIA: Vamos
escolher uma dessas cinco tarefas
para fazer com as crianças: guardar
brinquedos, separar roupas por cor,
regar as plantinhas, preparar uma
refeição juntos, ajudar a arrumar a
cama.

Crianças pequenas já são capazes de
ajudar na arrumação, mesmo que seja
só de brincadeirinha.��

Existem várias musiquinhas que
ajudam a fazer da arrumação um
momento divertido.

Você pode procurar músicas para
cantar com crianças nos sites:
Curuminzada e Caixota Musical.
������

Vai dividir esta missão nas suas redes
sociais? Não esquece de semear a
#pedeinfancia������

STICKERÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

Missão 11
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, Sticker

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 10

Hoje é dia de olhar para você!
������MISSÃO DO DIA: Reconheça
que você é importante e se perdoe se
você anda cansada, ninguém é
perfeita!

Estamos juntas nessa trilha cheia de
coisas positivas para fazer com as
crianças. Nesse tempo, o seu papel
tem sido muito bonito, fazendo
desenvolver ao máximo o cérebro do
seu filho ou filha. Parabéns!������

Temos certeza de que as sementes
que você veio plantando nestes dias
vão florescer.

Que tal por a música trilha do nosso
Pé de Infância para tocar e vamos
dançar e cantar para comemorar que
estamos juntas e isso é muito bom.
������

Uma música para te inspirar!:
https://www.youtube.com/watch?v=Z
8yEyVtiZSQ

Vai dividir a missão nas suas redes
sociais? Não esquece de semear a
#pedeinfancia������

ÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

STICKER

Missão 10
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, Sticker

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP
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JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 13

������MISSÃO DO DIA: Hoje tudo
o que você tem a fazer é seguir seu
coração.

Hoje é dia de lembrar que a ligação de
amor e bem-querer que você tem
com seu filho pequeno é mais
importante que a perfeição.❤ ❤ ❤ 

Não esqueça de marcar
#pedeinfancia se for postar uma foto
de como seguiu seu coração.❤ ❤ ❤ 

Marque também as amigas que têm
criança e que podem gostar disso que
o Pé de Infância faz.❤ 

STICKER

ÁUDIO

CAPA STICKERTEXTO

GIF

Missão 13
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, 
Sticker, Sticker

Já brincou com 
sua criança hoje?
Quem brinca cuida.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 12

������MISSÃO DO DIA: Bora
inventar uma brincadeira na cozinha?
Está na hora de preparar o almoço e
as crianças não param quietas?

Hora de procurar na sua cozinha
alguns objetos que podem virar
brinquedo. Panela e colher de pau
viram tambor, colher vira batuque,
"tapauérs" viram torres e… o que
mais? Quem sabe fazer na mesa uma
fileira de batatas por ordem de
tamanho, começando com as
menores até chegar nas maiores? É só
deixar, que muita coisa da cozinha vira
brincadeira!������

Vai dividir a missão nas suas redes
sociais? Não esquece de semear a
#pedeinfancia������

������Marque também as amigas
que têm criança e que podem gostar
disso que o Pé de Infância faz.

ÁUDIO

CAPA VÍDEO BATATATEXTO

STICKER

CARD

Missão 12
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Vídeo 
Batata, Card, Sticker

Jornada de 21 missões
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Já contou uma história
para sua criança hoje?
Quem conta histórias cuida.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 15

������MISSÃO DO DIA: Conhecer
ou inventar personagens que façam
seu filho se sentir representado.

Nossas crianças merecem se ver
representadas nas músicas, nas
brincadeiras e nas histórias que
contamos pra elas. Isso é muito
importante para que elas gostem de si
mesmas, tenham autoestima. Imagine
também como isso é muito
importante para vencer o racismo e o
preconceito com crianças especiais.

Uma ótima sugestão é transformar
personagens das histórias que a
criança gosta em alguém que se
pareça muito com ela.

Vamos amar conhecer suas histórias
únicas.
Conta aqui nos comentários?��

������ Se for postar, não esqueça
de marcar #pedeinfancia

STICKERÁUDIO

CAPA VÍDEO HISTORINHATEXTO

CARD

Missão 15
Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Capa, Texto, Áudio, 
Vídeo Historinha, Card

Compartilhe nosso
conteúdo com as “migas”
e seja um agente 
de transformação.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 14

������MISSÃO DO DIA: Fazer a
hora do banho ser um momento de
ligação amorosa e divertida!

A hora do banho é muito mais do que
deixar as crianças limpinhas. É um
momento muito especial para você se
ligar ainda mais com seu filho.��

Para nós aqui do Pé de Infância é o
momento perfeito para aquelas três
coisinhas mágicas: cantar, brincar e
contar histórias.

Olha nossas sugestões: fazer
penteados malucos no cabelo
molhado, cantar o nome de todas as
partes do corpo enquanto vão sendo
lavadas, colocar brinquedinhos na
água para brincar de afundá-los! E
não deixar a criança sozinha na água
nem um minutinho!

��Importante!!!!!!��: foto de banho
das crianças nas redes não é legal,
esse é um momento de intimidade.
Guarde as fotos só para vocês, tá?

������Marque também as amigas
que têm criança e que podem gostar
disso que o Pé de Infância faz.

ÁUDIO

CAPA CARDTEXTO

VÍDEO

Missão 14
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Vídeo, 
Card

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP
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JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 17

������MISSÃO DO DIA: Escolher
umas dessas cinco linguagens para
usar hoje.

Temos cinco recadinhos das crianças
para você:��

1- Me sinto amada quando alguém faz
alguma coisa para mim ou por mim -
pode ser me dar um banho e cantar.

2- Me sinto amada quando quem
cuida de mim me dedica 100% de sua
atenção por um tempo - pode ser
caminhar na calçada e reparar nas
formas das nuvens.

3- Me sinto amada quando recebo
carinho físico - um cafuné, um colo ou
uma brincadeira com meus pezinhos.

4- Me sinto amada quando um
sentimento vira um objeto - ganhar
uma florzinha num passeio.

5- Me sinto amada quando ouço
palavras de apoio e conforto: eu estou
aqui pra você, está tudo bem, você é
linda demais, você é lindo.

As cinco linguagens do amor vieram
para ficar na nossa vida, né? Qual
delas você mais gosta? Conta nos
comentários.

������ Se for postar, não esqueça
de marcar #pedeinfancia

ÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

Missão 17
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 16

������MISSÃO DO DIA: Que tal se
dedicar a fazer junto uma coisa que
fique para sempre na memória do
seu filhote? Um banho de chuva,
uma fogueirinha no quintal, bolhas
de sabão no caminho para casa.

Você sabia que a primeira infância,
desde o nascimento até os seis anos,
é uma fase de ouro da inteligência e
do desenvolvimento de todas as
crianças?

Pense em algo que você amava na
infância.��

Olha essa dica: recortar no papel a
forma de uma criança e de uma bola,
ficar no escuro, acender uma lanterna
e projetar as figuras nas paredes. Com
as mãos, fazer sombras na parede em
forma de bichos.

Dançar junto a música do Pé de
Infância!������

Se for postar, não esqueça de marcar
#pedeinfancia��

ÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

STICKER

Missão 16
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, Sticker

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP
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Cadê? 
Achou!
Crianças amam brincadeiras 
de “sumir" e “aparecer”.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 19

������MISSÃO DO DIA: Contar
três coisas para nós:

1- Qual a brincadeira que as crianças
mais gostam?
2- Que música está no topo da
paradinha de sucesso da sua casa?
3- Qual a história que os pequenos já
decoraram?

Dizem que se a gente praticar uma
coisa por 21 dias essa coisa vira um
hábito. E nossa jornada tem 21
missões para você fazer e adotar na
sua vida. Aqui e nos outros canais do
Pé de Infância você pode encontrar
todas elas.

Três comportamentos tão simples
como brincar, cantar e contar história
podem brotar a qualquer momento e
sabemos o efeito que isso tem na
vidinha dos pequenos

Visite o nosso site
www.pedeinfancia123.com.br e tenha
acesso aos conteúdos aqui do Zap e
muito outros.

Conta e espalha suas ideias
marcando #pedeinfancia

E bora escutar nossa música tema pra
comemorar nossa jornada!

ÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

CARD

MÚSICA

Missão 19
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Música, 
Gif, Card

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 18

������MISSÃO DO DIA:  Imite uma
das figuras desenhadas no livro, faça
vozes divertidas, use a imaginação e
divirta-se fazendo uma dupla de
personagens com sua criança.

Hoje é dia de escolher o livro
preferido do seu pequeno ou uma
história de cabeça e mostrar seu
talento.����

Tipo assim: contar a história da
Chapeuzinho Vermelho e deitar na
cama imitando o lobo.��

>> Para inspirar:
https://www.tempojunto.com/2017/1
1/29/formas-diferentes-de-brincar-co
m-livros-e-representar-as-historias/

������ Vamos amar ver você
contando histórias e a reação da sua
criança te ouvindo. Se postar nas
redes sociais marca #pedeinfancia

Ah, e para conhecer mais sobre o Pé
de Infância e tudo o que ele oferece,
visite o nosso site:
www.pedeinfancia123.com.br

ÁUDIO

CAPA GIFTEXTO

STICKER

Missão 18
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Gif, Sticker

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP

"sonhei com Pé de Infância,  
que brota frutas de 
brincadeiras, eu colhi.  
cantei pra plantar sementes,  
e nascer mais brincadeiras,  
1, 2, 3."
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Compartilhe nosso
conteúdo com as “migas”
e seja um agente 
de transformação.

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 21

������ A MISSÃO DO DIA: Que tal
ensinar a brincadeira do Pé de
Infância? Seu filhote fica
encolhidinho como uma semente,
cada beijinho ou cócegas que ele
ganha de você vai fazendo ele crescer
e florescer até ficar de pé. De
preferência em um pé só com as
mãos para cima!

Viva! Já aprendemos muito com nossa
jornada de 21 dias e você pode ter
acesso a todas elas nas redes do Pé de
Infância.

Aprendemos que a primeira infância é
uma fase de ouro e que três
comportamentos seus, bem simples,
podem entrar na rotina do dia a dia:
brincar, cantar e contar histórias.

Daqui do Pé de Infância já dá pra ver
esses brotinhos de crianças se
desenvolvendo ao máximo.
����������

Conta o que acha dessa jornada aqui
nos comentários?

Que tal indicar amigas e amigos
cuidadores para fazerem ela com a
gente?

������ Basta divulgar nosso
WhatsApp e pedir para incluir o Pé
de Infância na lista de transmissão

Visite o nosso site
www.pedeinfancia123.com.br e
tenha acesso aos conteúdos aqui do
Zap e muito outros.

ÁUDIO

CAPA GIF

GIF

TEXTO

CARD

STICKER

CARD

Missão 21
Ordem de envio sugerida: 
Sticker, Sticker, Capa, Texto, 
Áudio, Gif, Gif, Card

JORNADA PÉ DE INFÂNCIA
LEGENDA MISSÃO 20

������MISSÃO DO DIA: Descobrir
brincadeiras, músicas e histórias
espalhadas pelo Pé de Infância na
sua cidade. Se não tiver Pé de
Infância, chama a gente!

O projeto Pé de Infância está presente
em municípios que têm
compromissos com a primeira
infância e com as cuidadoras e
cuidadores.

A missão do dia é descobrir o que a
sua cidade pode oferecer para o seu
filho poder brincar, ouvir histórias e
cantar ao ar livre, de um jeito seguro
e feliz.

Entre no site da prefeitura, veja os
parques perto da sua casa, dê uma
olhada nos programas e repare
também nas brincadeiras que podem
aparecer nas calçadas como
amarelinhas, desenhos divertidos e
trechos de parlendas.

Você tem todo o direito de ocupar sua
cidade com seu filho com segurança e
alegria.������ Nunca se esqueça
disso.

������ Se puder postar foto da sua
criança brincando ao ar livre, marque
#pedeinfancia��

ÁUDIO

CAPA STICKER

STICKER

STICKER

TEXTO

Missão 20
Ordem de envio sugerida: 
Capa, Texto, Áudio, Sticker, 
Sticker, Sticker

Jornada de 21 missões

JORNADA DE WHATSAPP
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Mutirão
O mutirão é a forma mais próxima  
que identificamos de chegar aos territórios, 
bem olho no olho. Ele leva o projeto  
em clima de festa! Permite que seja 
apresentado diretamente às pessoas que 
vão utilizar, garante uma explicação mais 
cuidadosa, passa pelas ruas, entra nos lares  
e no comércio.  

AÇÕES COMUNITÁRIAS

Treinamento para o time  
que vai realizar a ação
Como falamos, preparamos um PDF de apoio 
para o treinamento dos líderes e também 
cards para WhastApp, que funcionam como 
lembretes para eles terem no celular. Você 
encontra esse arquivo para fazer download 
na estratégia “Ações Comunitárias” no site.

A seguir você encontra as mensagens 
existentes nesses materiais.

Iniciativa

Treinamento  
da ação Mutirão

E o melhor:  
ele coloca as peças da campanha nas mãos  
da comunidade, que se apropria, usa, 
sinaliza espaços, e nosso desejo com isso 
é que todos abracem o Pé de Infância e 
construam juntos áreas seguras e atentas  
com os cuidadores e com as suas crianças. 
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Mensagens importantes  
para ajudar os líderes comunitários

Bloco 1 - Apresentação e Objetivo do Projeto

O Pé de Infância nasceu 
para fazer brotar 
o potencial máximo 
das crianças na primeira 
infância.

CARD 1 
Este é um projeto que vai 
ajudar a garantir que a primeira 
infância seja prioridade  
nas cidades. 
 

Em todas as ações do projeto 
vamos incentivar os cuidadores 
a brincar, cantar e contar 
histórias para as crianças. 
Vamos juntos? 

CARD 3 
De 0 a 6 anos é quando o 
cérebro da criança mais se 
desenvolve, especialmente nos 
primeiros 1.000 dias. 
O que a criança aprende fica 
para sempre. Por isso, quanto 

mais experiências positivas ela 
tiver durante essa fase, maior 
será o potencial dessa criança. 
Bora brincar, cantar e contar 
histórias? 

CARD 2 
É importante que esses três 
comportamentos entrem na 
rotina diária das famílias.
A qualquer momento e em 
qualquer lugar é possível 
brincar, cantar e contar 

histórias. Nós, vocês e todo o 
material de apoio vamos ajudar 
a fazer brotar essas pequenas 
rotinas de diversão nas famílias. 

A primeira infância 
é a fase mais intensa 
de aprendizagem 
na nossa vida!

Vamos facilitar 
o brincar + cantar + 
contar histórias na rotina 
diária das famílias?

Esses cards vão ajudar o pessoal do mutirão a regar nosso 
Pé de Infância e espalhar o nosso projeto da maneira mais 
potente. Distribua para o time por WhatsApp, eles poderão 
carregar o treinamento no bolso.

Bloco 2 - Como nasceu o 
projeto Pé de Infância?

CARD 1 
Incentivar as lembranças de 
criança do cuidador é uma 
maneira maravilhosa de 
descobrir maneiras de brincar, 
cantar e contar histórias, e, 

melhor ainda, entrar em contato 
com a ancestralidade, dar valor 
às raízes.

O Pé de Infância foi cocriado a partir de muita escuta de 
cuidadores. E você vai conhecer nossas principais descobertas e os 
caminhos que resolvemos trilhar. 

CARD 2 
Tem até um adesivo do projeto 
que diz assim: nóis trabalha, 
mas nóis cuida. Sabemos 
que todo mundo tem os seus 
afazeres e que cuidar bem  
de uma criança é uma 
trabalheira.  
 

Mas é importante reforçar que 
os três comportamentos são 
essenciais para desenvolver  
o potencial máximo da criança. 
E se o cuidador entrar  
na diversão, isso também pode 
ser um momento de sair do 
estresse do dia a dia para ele 
também. 

Bora gerar uma conexão 
prazerosa com a infância 
do cuidador?

Dá trabalho cuidar! 

AÇÕES COMUNITÁRIAS
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CARD 5 
Engajar mãe, pai, tio, tia, 
primo, prima. Todes são 
cuidadores. E quando 
aumentamos o potencial  
de uma criança, aumentamos  
o potencial da família inteira.

CARD 3 
Quanto mais as brincadeiras, 
cantorias e histórias tiverem 
relação com os hábitos  
e saberes locais, maior  
será o interesse e a empatia  
das crianças.  

Assim a gente ajuda também 
a criar uma criança mais auto-
confiante e cheia  
de referências.

Os saberes locais 
importam!

O Pé de Infância 
é sobre a família toda!

Mensagens importantes para ajudar  
os líderes comunitários

Bloco 2 - Como nasceu o projeto Pé de Infância?

CARD 4 
Nosso público é o mais amplo 
possível. Por isso, quanto mais 
fácil, simples e atrativa for  
a comunicação, melhor. 

Lembre-se de facilitar 
conteúdos que conectam.

Acolhimento é a melhor 
forma de ver esse 
Pé de Infância crescer!

Era uma vez, 
um Pé de Infância 1 2 3. 

Não se esqueça 
de cadastrar o whatsapp 
do Pé de Infância!

CARD 1 
Estar junto, olho no olho,  
faz muita diferença. Aproveite 
essa proximidade para 
conversar sobre o projeto e a 
grande mudança que ele pode 
promover em crianças  
da primeira infância. 

CARD 2 
Agora que você já conhece  
bem o projeto, conte com 
detalhes como ele surgiu, por 
que ele é importante e como 
fazer para inserir os  
três comportamentos 
diariamente na vida  
das famílias. 

CARD 3 
Vamos semear essa forma  
de comunicação porque  
a gente sabe que hoje em dia 
está todo mundo no zap.  
E, por lá, os cuidadores  
que já tiveram contato  
com o Pé de Infância  

vão receber dicas, links, vídeos  
e conteúdos atualizados  
que vão ajudá-los a cuidar  
dos pequenos. 

Bloco 3 - O mutirão

AÇÕES COMUNITÁRIAS
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Bloco 4 - Kit Pé de Infância

CARD 1 
Com esse material que você 
recebeu vamos deixar a 
cidade mais divertida, colorida 
e humana. Bora espalhar 
brincadeiras, cantorias e 
histórias pelos quatro cantos? 

CARD 2 
Crianças com o potencial 
máximo de desenvolvimento, 
cheias de referências e 
possibilidades, prontas 
para lembrar das melhores 
experiências pela vida toda. 

CARD 3 
Não é perda de tempo! 
Brincar, cantar e contar histórias 
são três comportamentos 
importantíssimos para  
o desenvolvimento  
da primeira infância  
e um direito de todo mundo.  

Ocupa 
Pé de Infância! 

Qual é o fruto 
do Pé de Infância?

Brincar é um direito 
de todes!

Mensagens importantes para ajudar  
os líderes comunitários

Bloco 5 - Todos podem participar e usufruir

CARD 1 
Lembre-se de divulgar 
nosso site. É lá que estão 
concentradas todas as ações, 
dicas, vídeos e conteúdos  
do projeto.   
www.pedeinfancia123.com.br

CARD 2 
Convide todos a postarem 
cenas brincando, cantando 
e contando histórias para as 
suas crianças utilizando a 
#pedeinfancia. 

Quanto mais a gente semeia, 
mais a primeira infância brota 
feliz e potente. 

Caiu na rede é peixinho 
que pode nadar! 

Bora semear 
#pedeinfancia? 

AÇÕES COMUNITÁRIAS
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PDF treinamento Cards de treinamento 

Adesivo de van 

Bótons

Este é o treinamento 
para os querides que 
vão fazer parte do 
mutirão. Preparamos 
tudo com muito carinho 
porque sabemos que 
não existem jardineiros 
melhores para plantar 
um Pé de Infância. 

Os cards vão ajudar  
o pessoal do mutirão  
a regar nosso  
Pé de Infância  
e espalhar o nosso 
projeto da maneira 
mais potente.

Um Pé de Infância ambulante 
perambulando pela cidade  
e espalhando cor e diversão 
por onde passa.

Esses bótons superdivertidos 
vão sinalizar o pessoal  
que está no mutirão. 

Iniciativa

Treinamento  
da ação Mutirão

Materiais para a equipe da ação Mutirão

Brincar é um direito 
de todes!

Folheto + sementes

Folheto oficial máscara

Um folheto para acompanhar 
as sementes, para fazer brotar 
na criança a sua relação com 
a terra, com a natureza, com 
o tempo e o desenvolvimento. 
Plantar também é uma forma  
de brincar.

O folheto oficial é uma forma 
divertida e educativa de todos 
ficarem por dentro do  
Pé de Infância. Ele mesmo 
incorpora a ideia que de 
qualquer lugar pode brotar  
uma brincadeira e se transforma 
em uma máscara de monstrinho 
para brincar com as crianças.

Vamos crescer junto 

com esta plantinha? 

Iniciativa

O contato com a natureza na primeira infância
é muito importante. Assim como a planta se desenvolve rápido, 

o cérebro de uma criança também. 
Quanto mais experiências, melhor.
Vamos plantar juntos? 

Estas são sementes de Couve-Manteiga!
Informações 
•Folhas macias e coloração forte.•Produz uma planta vigorosa.•Germinação de 3 a 5 dias.•Crescimento forte.

Como plantar
1. Cave pequenos buracos na terra. 
    Melhor ainda se ela for adubada :)
2. Coloque as sementes e cubra 
    com terra fofa, sem pressionar.3. Irrigue uma vez por dia, sem encharcar.

4. Luminosidade também é importante!
5. Deixe brotar :)

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:      

pedeinfancia123.com.br

Você sabia que de 0 a 6 anos é quando 
o cérebro da criança mais se desenvolve?Por isso, brincar, cantar e contar histórias 
são as melhores interações que a família 
e os cuidadores podem oferecer. E aqui, na nossa cidade, a primeira infância 
é prioridade. Quer entrar nessa com a gente 
e fazer brotar o potencial máximo das crianças? É só seguir os passos do Pé de Infância. 

Juntos, gestores, mães, pais e cuidadores vão espalhar cuidado e carinho pelas casas e pela cidade.Nas ruas, você vai encontrar brincadeiras, músicas, histórias e olhinhos divertidos.

E pelo zap, você pode saber muito mais
sobre o Pé de Infância, receber dicas
e conhecer os locais que acolhem e divertem
a primeira infância.Uma música, história ou brincadeira pode 

brotar de qualquer lugar.  Inclusive desse 
folheto que vira uma máscara para você 
começar a brincar com uma criança 
agora mesmo! Bora? 

1, 2, 3 e começou! Brincar, cantar e contar 
histórias é cuidar da primeira infância.  

Realização

Iniciativa

Mande um Zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:      

pedeinfancia123.com.br

AÇÕES COMUNITÁRIAS

Materiais para distribuição na comunidade
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Cartazes 
comunidades

Quando acontecer um 
mutirão, é importante que 
os voluntários levem nossos 
cartazes e observem com 
atenção os melhores lugares 
para colocá-los. Eles são um 
importante material de apoio 
tanto para divulgar o projeto, 
quanto para  incentivar os três 
comportamentos. 

Materiais para distribuição na comunidade

RealizaçãoIniciativa

Viva! Aqui todo
mundo brinca.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Já brincou com uma
criança hoje? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Bora contar a história mais 
engraçada da sua infância?
Quem conta uma história cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Você sabia… 
que brincar de “Você sabia” 
também é cuidar? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Liso, áspero, duro, mole. 
Já descobriu uma nova 
sensação hoje? 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Aqui nossas crianças
pequenas são prioridade.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      

Já fez a sua careta do dia?
Quem brinca cuida. #pedeinfancia 

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Aqui todo mundo brinca.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Já cantou para
as crianças hoje?
Quem canta cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Nesta rua, brincadeira
é coisa séria.
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Adulto não pode brincar? 
Aqui pode. 
Quem brinca cuida. #pedeinfancia

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

  

Calçadinha  
da Fama
A Calçadinha da Fama é um evento  
sugerido para concretizar o projeto  
na cidade e literalmente demarcar  
o envolvimento da comunidade infantil.  
Trata-se de uma convocação para que as 
crianças possam deixar a marquinha do seu 
pé numa praça ou parque da cidade (pode 
ser uma intervenção de tinta ou até mesmo  
de cimento). As estrelinhas dessa calçada  
são nossas crianças. 

É muito apropriada para a inauguração  
de novos espaços voltados à primeira infância  
no município, mas também pode acontecer 
em espaços já existentes.

A ação é bem simples, e temos um enxoval  
de peças para apoiá-los na divulgação  
e no dia do evento.

AÇÕES COMUNITÁRIAS
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Placa sinalização  
na praça/parque

Esta placa deve ser colocada 
no lugar do evento para 
lembrar para sempre que nesta 
cidade a primeira infância  
é prioridade. Mande um zap pra gente e 

receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

RealizaçãoIniciativa

Calçadinha da Fama? 
Temos!
Vivam as nossas estrelinhas! #pedeinfancia

Peça convite  
WhatsApp

Antes do evento, dispare  
o convite via whatsapp para  
o maior número de cuidadores.

Post convite  
redes sociais
Antes do evento, temos  
um post carinhoso e convidativo 
para os cuidadores  
das nossas estrelinhas.

Traga as crianças para fazer 
parte da Calçadinha da Fama!
00/00 - Av. xx, xx

Uma ação para mostrar que elas são prioridade em . 
E os pezinhos de todas vão estar lá pra lembrar isso pra sempre.

Vivam as nossas estrelinhas! #pedeinfancia

RealizaçãoIniciativa

Mande um zap pra gente e 
receba mais dicas e conteúdos:

      
pedeinfancia123.com.br

Calçadinha da Fama?
Temos. 

Intervenção/pintura

Template para ser usado  
no espaço onde as crianças 
vão colocar os pezinhos.

AÇÕES COMUNITÁRIAS

Passo a passo  
para baixar os guias no site 

Para encontrar essas peças  
no site, vá à área de gestores  

na caixa de ferramentas, escolha  
a estratégia “Ações Comunitárias”  

e lá você encontrará todas  
as peças para fazer o download.
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Um cacho  
de guias 
e manuais 
Nessa caixa de ferramentas você também encontra, 
além deste guia catálogo mais completo, outros guias  
e materiais para ajudá-lo na operação e implementação  
de ações específicas.
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Guia de Intervenções 
Urbanas 

Guia da Jornada  
de WhatsApp 

Guia da ação  
Mutirão 

Iniciativa

Treinamento  
da ação Mutirão

Guia da Jornada  
de WhatsApp

Iniciativa

Guia de Intervenções 
Urbanas

Iniciativa

Guia da Caixa 
de Ferramentas | 
Catálogo

Guia de Utilização  
da Marca  
Pé de Infância 

Guia de Utilização 
da Marca

Iniciativa

Guia da Caixa 
de Ferramentas

Iniciativa

UM CACHO DE GUIAS E MANUAIS

Guia de Medição / 
Mensuração  
de resultados

Guia de Medição/ 
Mensuração

Iniciativa

Guia da ação 
Calçadinha da Fama 

Guia da ação 
Calçadinha da Fama

Iniciativa

Passo a passo  
para baixar os guias no site 

Para encontrar essas peças  
no site, vá à área de gestores  

na caixa de ferramentas, escolha  
a estratégia “Guias e Manuais”  

e lá você encontrará todos  
os arquivos para fazer o download  

em um computador. 
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Resumo da caixa 
de ferramentas

Institucionais Intervenções Urbanas Áudios e Vídeos

RealizaçãoIniciativa

Nossa cidade faz parte 
da Rede Internacional 
pela Primeira Infância 
Urban95.
pedeinfancia123.com.br

• Carta-compromisso

• Release

• Kit elementos do projeto

• Folheto oficial

• Banner e texto para site 
da prefeitura 

• Posts para redes sociais 
da prefeitura 

• Banner + placas + 
outdoors

• Vídeo case do projeto

Kit de Lançamento Pinturas Música Pé de Infância

Mobiliário Urbano Filmes Pé de Infância

Cartazes Programetes

Placas

Site Institucional com área 
para download do toolkit

Jornada de WhatsApp Ações Comunitárias Guias e Manuais

Guia da Caixa 
de Ferramentas

Iniciativa

• Capa da missão

• Áudio com conteúdo

• Legenda

• Gif ou vídeo

• Card com dicas

• Stickers

• Guia da Caixa de 
Ferramentas | Catálogo

• Guia de Utilização  
da Marca 

• Guia de Intervenções 
Urbanas 

• Guia da ação Mutirão 

• Guia da ação  
Calçadinha da Fama 

• Guia da Jornada  
de WhatsApp 

• Guia de Medição /  
Mensuração de resultados

• Material para treinamento

• Adesivo de van

• Bótons para a equipe 

• Folheto oficial do projeto

• Cartazes

• Folheto que acompanha 
sementes

• Convite

• Banner

• Intervenção

21 Pacotes Missões Guias de implementaçãoMutirão de visitadores 
porta a porta 

Pacote de mensagens-
padrão de interação

Calçadinha da Fama
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