
Vamos

vila!
pra toda a

contar



Todo mundo precisa saber:

o que se vive na primeira infância 
tem impacto a vida toda.

Governo SociedadeEmpresas Imprensa

Para começar: 
o que a sociedade sabe
sobre esse período da vida?



53%
acreditam que

Quando a criança
começa a

aprender?

Fonte: Primeiríssima Infância: A Visão da Sociedade Brasileira sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância, IBOPE Inteligência, 2012.

apenas a partir dos

6 meses



agente do 

desenvolvimento

em todos os lugares

integral

apoio com autonomia

necessário

período sensível

crítico para o 

desenvolvimento

invisível

sala de aula

compartimentado

autoridade

desconfiança

período secundário

não associa 

com desenvolvimento

o cérebro

onde ocorre o aprendizado?

desenvolvimento

papel da família

intervenção profissional

de 0 a 3 anos

cuidados na gravidez

Compreensão sobre o desenvolvimento na primeira infância

distanciamentos sociedadeespecialistas

Fonte: Pesquisa O modelo cultural da sociedade sobre o desenvolvimento na primeira infância, NCPI, Instituto Frameworks



Informar
ou

sensibilizar?
O que vem antes?



Informar
ou

sensibilizar?
O que vem antes?

Transformar

Mobilizar

Informar

Sensibilizar



Ferramentas 
para comunicar 
mais e melhor



Movimento Global

Exibições em 

todo o mundo1,4 M
3anos
de Produção

9países

Filmado em

170 entrevistas
especialistas e famílias

+400horas
de filmagem 6 idiomas

Dublado em

23 idiomas
Legendado em

Para quem quer 

comunicar 

mais e melhor



Para quem quer 

comunicar 

mais e melhor

O Começo
Da Vida
ocomecodavida.com.br

Pílulas

Filme completo

Download de materiais

+ de
150 itens

Conteúdos 

curados pela
Fundação

Vídeos

Artigos

Pesquisas

Livros

Infográficos

E mais!

Biblioteca
Digital

https://ocomecodavida.com.br/


Para quem quer 

comunicar 

mais e melhor

Instagram
Facebook
Linkedin

newsletter 
quinzenal 

siga a 
Fundação 

para ficar por 
dentro

aqui você sabe tudo sobre 

a primeira infância!

Guia Primeira 
Infância
Em Pauta
primeirainfanciaempauta.org.br

Redes Sociais 
e Newsletter

https://www.primeirainfanciaempauta.org.br/
https://www.primeirainfanciaempauta.org.br/


Caderno Globo

Publicação

Podcasts

app.cadernosglobo.com.br/

Primeira 
Infância

Para quem quer 

comunicar 

mais e melhor

http://app.cadernosglobo.com.br/
http://app.cadernosglobo.com.br/


ODS 4.2

Creche para quem 
quer ou precisa.

Pré-escola para 

todos. Com 

qualidade sempre.

Fortalecer quem cuida.
Apoio às famílias mais

vulneráveis, da gravidez 

aos 3 anos. 

Avaliação na primeira infância:
o que não se pode medir, 

não se pode melhorar.

Todo mundo precisa saber:
o que se vive na primeira infância 
tem impacto a vida toda.

primeira 

infância 

primeiro!
-------------------------------------

nossas 
prioridades

Até 2030, garantir que todos as
meninas e meninos tenham acesso a
um desenvolvimento de qualidade na
primeira infância, cuidados e
educação pré-escolar, de modo que
eles estejam prontos para o ensino
primário

#primeirainfânciaprimeiro
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aumentar a 
compreensão da 
sociedade sobre o 
impacto, ao longo 
da vida, das 
experiências na 
primeira infância

------------------
Todo mundo precisa saber: 

o que se vive na primeira infância 
tem impacto a vida toda. 
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se mudarmos o 

começo da história, 

mudamos a história toda! 
“

”Raffi Cavoukian

Paula Perim
paula@fmcsv.org.br


