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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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Ruas abertas 

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.

Para aplicação das intervenções urbanas em 
forma de pintura nas cidades, orientamos  
a utilização da paleta de cores definida  
no projeto, presente no Guia da Marca. 

Lembrando também de manter as regras  
de tipografia em caixa-alta quando formos  

falar com as crianças e normal quando  
a  comunicação for para os cuidadores. 

A seguir mostraremos possibilidades de 
intervenções para serem aplicadas sozinhas 
ou em conjunto: no chão, em paredes, muros, 
escadas e postes da cidade. Disponibilizamos 
arquivos em pdf e dwg para auxílio  
dos projetos de implantação.   

Utilizamos sempre formatos orgânicos  
e, por isso mesmo, é difícil reproduzi-los  
de maneira exata. Mas eles servem de guia 
para que cada artista possa se inspirar  
e fazer as adaptações necessárias. 

Fechar a circulação de veículos 
temporariamente para o uso das pessoas 
permite que comunidades se relacionem 
de forma mais próxima e segura com as 
cidades. Ruas abertas vêm sendo apontadas 
pelas Nações Unidas como a solução para 
crescentes problemas de poluição no entorno 

de escolas. Abrir ruas pode ser visto como 
mais um passo na construção de cidades 
mais humanas e que buscam oportunidades 
para as crianças aproveitarem atividades 
ao ar livre. Ruas abertas pedem grandes 
intervenções, circuitos de atividades lúdicas, 
muita cor e inspiração.

Mapear bairros  
a partir do olhar  
das crianças
Ao observar o espaço urbano, poucas 
pessoas vão enxergar mais detalhes  
do que as próprias crianças. Mapear  
e monitorar elementos que interessam  
às crianças em suas jornadas diárias ajuda  
a tornar seus caminhos mais acessíveis.  
Para criar este guia, nos colocamos no lugar 
de crianças de até 95 cm. Você vai encontrar 
intervenções grandes e outras bem miudinhas, 
para poder transformar diversos lugares.

Oportunidades
As cidades, em geral, são a representação 
do mundo para as crianças. Tudo o que 
elas veem nas suas rotinas é o que elas 
reconhecem como seu universo. Tudo, 
portanto, pode virar uma brincadeira,  
uma música ou uma história. Lembrando  
da mobilidade urbana, dos pontos  
de ônibus, dos lugares por onde  
as crianças passam diariamente.

Participação social
A maneira como os espaços de brincar  
são criados é determinante para desenvolver 
um senso de pertencimento em quem vive  
ao redor daquela intervenção. A participação 
social, o convite a fazer junto provoca  
um sentimento de apropriação do local, 
diminui atos de vandalismo e faz  
os lugares se manterem vivos e preservados 
por muito tempo.
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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

Batatinha quando nasce Borboletinha Serra, serrador

Se eu fosse um peixinhoCaminho para os bichinhos

Brincadeiras para pintar no chão
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Uma brincadeira puxa a outra,

lembra de m
ais algum
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Quem brinca, cuida.
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Labirinto

Brincadeiras para pintar no chão

Cores para bebê

Circuito linear

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. 
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Brincadeiras para pintar no chão

Caranguejo peixe é

Labirinto

Brincadeiras para pintar no chão

Caminho para os bichinhos

Cores para bebê
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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

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
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Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Quantas cores?

Vamos cantar?

Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Quantos bichinhos?

Quantas borboletas?
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Brincadeiras para pintar em muros e pontos de ônibus

Exemplo de aplicação

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
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Pinturas para escadas

1,2, feijão com arroz uni duni tê

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
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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.

RGB 75 - 30 - 138

Hex # 68338C

CMYK 74 - 85  - 0 - 0

Tinta Suvinil Vinho quente  
cd. R686

RGB 246 - 104 -178

Hex # F668B2

CMYK  0 - 50  - 0 - 0

Tinta Suvinil Pink cd. E227

RGB 12 - 113 -42

Hex # 0C712A

CMYK  96 - 0 - 100 - 20

Tinta Suvinil  
Verde bandeira cd. R312

RGB 255 - 255 -1

Hex # FFFF01

CMYK  0 - 0  - 100 - 0

Tinta Suvinil Canário da 
Terra cd. P039

RGB 255 - 102 -1

Hex # ff6601 
CMYK  0 - 60  - 100  - 0

Tinta Suvinil Carnaval - cd. 
R591

RGB 0 - 192 - 243

Hex # 00C0F3

CMYK  70 - 0  - 0  - 0

Tinta Suvinil Curaçau Blue  
cd. P3333

RGB 35 - 64 -149

Hex # 234095

CMYK  100 - 90  - 0  - 0

Paleta de cores para pinturas
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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

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?
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#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

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

 

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
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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

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

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

Cartazes comunidade

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
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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

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

pedeinfancia123.com.br

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

      

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. 
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