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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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Estratégias  
para colher 
os frutos  
do projeto 
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Ações 
comunitárias

A presença de lideranças comunitárias 
levando o projeto aos perímetros escolhidos 
para trabalhar é muito importante!   
Também é essencial organizar a narrativa  
de que naquele lugar a infância é prioridade.
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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.  
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. 

Os líderes comunitários encorajam  
os comportamentos e também podem chamar  
a comunidade a transformar o meio ambiente 
plantando uma semente e lembrando  
que cantar, brincar e contar histórias  
é regar a infância.

Além disso, caso o seu município tenha 
aderido à Jornada de WhatsApp, é o 
momento perfeito para chamar as pessoas 
para as suas listas de transmissão.

Vamos explicar aqui a ação num formato 
completo, mas fique à vontade para fazer 
suas adequações. O importante é envolver  
o público e deixá-lo participar ativamente. 

Quando fazer?

A qualquer momento, ele é será bem 
vindo, mas ele pode acelerar  
a implementação e apropriação  
do projeto pelo município se aplicado 
logo no início. 

Materiais necessários 

• PDF treinamento.
• Cards de treinamento Bótons. 
• Materiais da ação - adesivo de carro 

(caso utilizem) + bóton de identificação 
+ folheto máscara + cartazes + folheto 
que acompanha as sementes + 
sementes para cultivo.

Participantes 

1 ponto focal +  
1 líder da ação + 
10 líderes comunitários

Chegar ao território pelas mãos  
de suas lideranças é firmar  
o Pé de Infância como uma 
construção verdadeiramente 
coletiva, que vai vingar  
de acordo com a rega  
e o compromisso de todes!

Passo a passo  
para implementar o mutirão 
Gestão

1. Eleja uma liderança focal ativa  
na comunidade para a ação.

2. Selecione 10 líderes comunitários locais.

3. Defina o perímetro-chave para a ação - 
aproximadamente 10 quarteirões,  
com a presença de ao menos  
dois equipamentos públicos.

4. Decida se terão uma van ou carro  
de apoio na ação. Em caso positivo  
temos um adesivo de carro  
na caixa de ferramentas.

5. Decida se terão distribuição  
de sementinhas para as famílias plantarem 
juntas. Em caso positivo, temos um folheto 
especialmente criado para acompanhá-las 
(vocês podem criar saquinhos  
ou envelopinhos e fazer pequenas porções  
ou mesmo distribuir em punhados).

6. Imprima os materiais da ação.

7. Realize um treinamento prévio -  
temos uma apresentação em PDF  
aqui na caixa de ferramentas  
para apoiar você nesse momento.

8. Distribua por WhatsApp os cards  
de treinamento disponibilizados aqui,  
para todo o time que vai atuar (funciona 
como um treinamento de bolso).

9. Defina um ponto de encontro  
e horário para o dia do mutirão.
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O Dia do Mutirão 
1. Reúna o time no ponto de encontro.

2. Distribua os bótons de identificação  
ao time participante.

3. Distribua os materiais da ação.  
Sugestão: aproximadamente 150 cartazes, 
150 folhetos e 150 kits semente divididos 
entre o time = o líder da ação + 10 líderes 
comunitários. 

4. Combine o percurso que cada um 
vai fazer. Sugestão: 15 casas + 
estabelecimentos, espaço público. 
Estimativa de 4 horas.

5. A van adesivada (opcional)  
chega ao bairro.

6. O mutirão chega, em clima  
de festa e alegria.

7. Líderes apresentam o projeto, positivam  
os materiais nas ruas e distribuem entre  
as famílias, nas casas, estabelecimentos  
e comércios locais.

8. Caso a Jornada de WhatsApp esteja 
disponível, líderes convidam todos a 
participar.

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

Lembrando o objetivo do 
projeto para as lideranças

Provocar mudanças de comportamento, 
concretas e sensíveis, em direção a práticas 
comunitárias de melhoria de qualidade  
de vida para primeira infância e seus 
cuidadores, por meio dos três eixos  
trabalhados pela fundação: brincar,  
cantar e contar histórias.

Roteiro sugerido

• Indicamos que o grupo esteja usando  
uma roupa-padrão (jeans + camiseta 
branca) + bóton do projeto.

• Marcar um ponto de encontro,  
e 15 min antes fazer uma retomada  
das falas sobre os materiais,  
tom da abordagem, etc.

• Manter o tom de conversa próximo,  
de quem “está trazendo uma novidade 
muito bacana!” e quer contar em primeira 
mão para pessoas queridas que irão  
se beneficiar da iniciativa.

Sugestão de ordem/dinâmica  
de apresentação do material

• Começar pelo folder/máscara  
(que tem o textinho atrás) - não precisa ler! 
Vá passando, com suas palavras,  
pelo principal objetivo do projeto  
e suas motivações. Quando chegar  
ao WhatsApp, enfatizar que é o nosso 
canal principal de contato, troca  
de informações, distribuição  
de conteúdo informativo, dicas, pílulas.  
“Estamos começando por lá e vai ser 
ótimo ter você construindo junto com  
a gente.” O Pé de Infância quer fazer 
parte do seu dia a dia e pensamos  
no WhatsApp por ser esse canal fácil.

• A ação sugerida conta também  
com a entrega de sementes 
acompanhadas de um folheto,  
para serem distribuídas na comunidade 
e plantadas juntos pelos cuidadores  
e as crianças. Entregue as sementinhas  
para as famílias, provoque a semelhança 
entre infância, cuidar de um ser vivo, ciclo 
da vida, proximidade com a natureza.

• Por fim, traga a família para interagir com 
o apelo visual dos cartazes  
e termine deixando essa sensação  
de experiência leve, acolhedora, próxima, 
que vai abraçar todo mundo!
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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! 
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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
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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? 
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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

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
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