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

 
Detalhamento da Atividade 
Realização Banco Mundial Brasil 
Data e Horário 23 de agosto de 2021 

 
9h às 11h 

Tema da Atividade  
O uso da tecnologia de inovações para intervenções de parentalidade na promoção do 
desenvolvimento infantil integral e integrado, em áreas urbanas e remotas a partir de 
experiências internacionais. 
 

Tipo da Atividade  
Webnário: Página do Facebook Banco Mundial Brasil 
Link: 
 
 

Modalidade Online 

Ementa  
A abordagem da atividade se dará por meio de um tema: o uso de tecnologia e de 
inovações para o suporte parental.  Para tanto haverá três exposições de experiencias: 
primeiro, a experiência da AFINIDATA, que fará exposição dos resultados de uma 
intervenção com o uso de um aplicativo como suporte para o desenvolvimento parental 
em atividades nas áreas urbanas. O segundo, será apresentado o tema sobre o uso de 
tecnologia em contextos rurais, em particular os resultados de um estudo utilizando 
rádio para estimular a interações parentais em áreas rurais da Guatemala. 

Objetivo Apresentar intervenções parentais que inovam a partir do uso de tecnologia para dar 
suporte aos pais na construção de laços com seus filhos em zonas urbanas e remotas 
baseada no seu desempenho segundo evidências de desenvolvimento infantil. 

Palestrantes/Moderadores Moderador: Jornalista da área de Educação 

Palestrante 1:  Andreana Castellanos, Fundadora da Afinidata - Apresentação dos 
benefícios e das evidencias Julie da utilização de ferramentas tecnológicas interativas 
de estimulação infantil utilizada por visitadores e por pais com o fim de 
fortalecimento de laços 

Palestrante 2: Julieta Trias, Economista de Proteção Social do Banco Mundial – O uso 
de tecnologia para a promoção o desenvolvimento infantil em áreas rurais 
(Guatemala e outros países) 

Palestrante 3: Juanita Bloomfield, estudante de doutorado da Universidade de 
Amsterdã -  Apresentação dos resultados de uma intervenção com utilização de 
mensagem de textos e voz desenhadas de acordo com preceitos da economia 
comportamental com o fim de reforçar práticas parentais positivas (Programa Crianza 
Positiva Uruguai) 

Debatedor: Jornalista amigo da Infância 

 


