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Projeto Mês da Primeira Infância: O Brasil do Futuro Começa Agora 

 
Detalhamento da Atividade 

Realização  FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER 

Data e Horário 03 de agosto de 2021, para 9h às 10h  

Tema da Atividade Como tornar as cidades mais acolhedoras para a Primeira Infância e Relato de 
Experiências do Programa Criança e Natureza e Município Recife 

Tipo da Atividade Live   

Modalidade  Plataforma: Instagram da Iniciativa Urban 95 no Brasil @urban95_br 
Acesso à reunião: https://www.instagram.com/urban95br/  

Ementa  A partir da experiência da Iniciativa Urban95 no Brasil, o painel visa compartilhar 
a importância do espaço público urbano no desenvolvimento integral dos bebês 
e crianças pequenas, bem como apontar possíveis caminhos para tornar as 
cidades mais acolhedoras para a Primeira Infância. Serão abordadas ações como 
a constituição de Comitês Intersetoriais para a Primeira Infância, elaboração de 
Plano Municipal pela Primeira Infância, ações de qualificação do espaço público, 
campanhas de mudança de comportamento, gestão e integração de dados, 
monitoramento da qualidade do ar, engajamento comunitário, entre outras. 
 
O programa Criança & Natureza do Instituto Alana compartilhará ações 
estratégicas de inovação urbana e social para favorecer o acesso e o contato 
direto das crianças com a natureza, dentro dos centros urbanos.  
 
Para exemplificar as ações na prática, um gestor público municipal 
compartilhará como sua cidade incorporou a Primeira Infância em suas políticas 
e programas, tornando esta agenda prioritária no município 

Objetivo Compartilhar a importância das cidades no desenvolvimento integral dos bebês 
e crianças pequenas, além de possíveis ações para incluir a perspectiva da 
primeira infância no design e planejamento urbano, a partir do exemplo da 
Iniciativa Urban95 no Brasil (Fundação Bernard van Leer) e do Programa Criança 
& Natureza (Instituto Alana). 

Palestrantes/Moderadores Moderadora: Cláudia Vidigal – Representante da Fundação Bernard van Leer no 
Brasil 
Palestrante 1: Tullio Ponzi – Secretário Executivo de Inovação Urbana da 
Prefeitura do Recife e idealizador do Programa Mais Vida nos Morros. 
Palestrante 2: JP Amaral – Coordenador do Programa Criança & Natureza do 
Instituto Alana.  

 

https://www.instagram.com/urban95br/

