ONG: Instituto Criança é Vida
Projeto: Educação Sexual: Tempo de Descobrir e a Responsabilidade de Amar
A Organização
O objetivo do Instituto Criança é Vida é promover encontros em instituições para falar de
higiene, saúde e prevenção de doenças, em comunidades menos favorecidas. Nossa tecnologia
social foi desenvolvida com a assessoria de profissionais da saúde (pediatras e psicólogas) e
destinada a três populações diferentes: adultos, crianças de 5 a 6 anos e bebês. O projeto para
adultos é composto por 12 módulos para capacitar pais e funcionários de instituições com
informações que pediatras consideram fundamentais para o desenvolvimento de crianças
saudáveis. Os 14 módulos do projeto para crianças de 5 a 6 anos tratam dos mesmos temas,
mas de forma lúdica, com música e atividades recreativas. O projeto para bebês, composto por
6 módulos, foi desenhado para capacitar mães e funcionárias de berçários sobre momentos
decisivos do desenvolvimento emocional dos bebês a partir do reconhecimento da
importância do vínculo na primeira infância. Os méritos dos projetos de educação para a
saúde do Instituto Criança é Vida são reconhecidos pelas comunidades-alvo, bem como por
organizações nacionais e internacionais relacionadas ao terceiro setor. Em 2005, o Instituto
levou educação para a saúde a 106 instituições, treinou 250 voluntários corporativos e
capacitou 642 “agentes de saúde”, que atenderam 13.425 famílias. O crescimento que o
Instituto Criança é Vida tem alcançado no decorrer dos anos é bastante significativo – de 2002
a 2005, o número de instituições participantes cresceu 71% e o número de “agentes de saúde”
treinados cresceu 131%. Além disso, iniciou parcerias com diversas redes de instituições
como Cooperapic, Cirandar e outras organizações nacionais que trabalham para a melhoria da
qualidade de vida das comunidades menos favorecidas. O Criança é Vida nasceu como um
projeto social corporativo, no ano de 1996, trabalhando inicialmente como 20 voluntários em
9 instituições. Em 2002 tornou-se uma organização independente. O Instituto Criança é Vida,
qualificado como uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tem
registro no Conselho Municipal pelos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e no
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS.
O Projeto
O Instituto Criança é Vida, com os novos projetos de Educação Sexual, objetiva enfrentar um
grave problema na área da saúde pública, através da transmissão de conhecimento a crianças
de comunidades menos favorecidas. A realidade é: • Crianças têm sido expostas ao sexo
muito precocemente, uma vez que as famílias dividem os mesmos cômodos; • Há falta de
informação e orientação, levando a um alto índice de gravidez não planejada entre
adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis, baixa autoestima, violência contra a

mulher e exploração sexual; • As comunidades que atendemos em nossos projetos têm
solicitado programas voltados à educação sexual específica para crianças; • O Instituto
Criança é Vida já tem excelente reputação e visibilidade nestas comunidades, viabilizando a
aceitação deste novo projeto. Este novo projeto do Instituto Criança é Vida visa oferecer
material de qualidade às instituições. Crianças devem compreender e respeitar seus corpos e
ter atitudes responsáveis em relação à sexualidade. Está sendo desenvolvido sob a supervisão
do ProSex – Projeto de Sexualidade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
USP e também estará alinhado com os requisitos listados pelo Fundo das Nações Unidas para
projetos de orientação sexual, como: • Educar meninos e meninas, de maneira apropriada para
a idade, para que possam futuramente tomar decisões seguras, responsáveis e consensuais em
relação à sua sexualidade; • Aumentar o respeito e o entendimento dos direitos de cada pessoa
em assuntos relativos à sexualidade; • Encorajar a igualdade sexual e promover a prevenção
da violência contra a mulher e a exploração sexual. O projeto será constituído de dois ciclos:
Para a faixa etária de 7 a 9 anos (Tempo de Descobrir), composto por 5 módulos; para a faixa
etária dos 10 aos 12 anos (Responsabilidade de Amar), composto por 7 módulos. Cada
módulo terá duração de uma hora e meia, envolvendo atividades recreativas e educacionais,
debates em grupo, exposição de cartazes, bem como fornecerá indicação de atividades
posteriores para serem trabalhadas pelos educadores das instituições, a fim de reforçar o
conhecimento.

Período no site
De 10/10/2005 até 06/08/2007
Valor captado
R$ 100.000,00
Dados de Contato
Rua Fernandes Moreira, 1166 0471-003 - São Paulo - SP
Telefone: (+55.11) 5185-4510
E-mail: atendimento@criancaevida.org.br
Website: http://www.criancaevida.org.br
Comunidade atingida
Crianças de 7 a 9 anos e Pré-Adolescentes de 10 a 12 anos de comunidades menos
favorecidas na cidade de São Paulo.

