
Territórios Educadores:

A cidade indutora do desenvolvimento da criança 

Workshop 10: Criança e Cidade



A Primeira Infância
 Dos 0 aos 6 anos de idade

 Fase de desenvolvimento cerebral intenso (90% das conexões neurais são estabelecidas 
até os 6 anos)

 Janela de oportunidade

Imagem disponível em http://www.mundodoabc.com.br/blog/143-fases-do-desenvolvimento-infantil-0-a-6-anos - Consultado em 28/11/2019



Desenvolvimento 

cerebral saudável
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A Primeira Infância

 O amor, o carinho e a interação com seus pais/cuidadores

são fundamentais para o desenvolvimento da criança.

 Ela aprende no ambiente de seus relacionamentos, e isso

afeta todos os aspectos de seu desenvolvimento.

 São formadas bases para as aquisições das capacidades

físicas, intelectuais e emocionais da criança.

 Oportunidade de quebrar o ciclo de vulnerabilidade



A Cidade
A cidade deve estimular o desenvolvimento da criança. Para isso, ela deve ser segura ao deslocamento a pé,
convidativa ao passeio, com espaços para a aprendizado de forma natural, oportunizando a convivência entre
cuidador e criança.

https://kaboom.org/play_everywhere/gallery/camino_a_jugarhttps://kaboom.org/play_everywhere/gallery/happy_lane https://kaboom.org/play_everywhere/gallery/urban_thinkscape



Moderação de 
tráfego

Desenvolvimento 
da primeira infância

 Deslocamentos seguros e sustentáveis entre
a casa e a escola;

 Cuidado com o pedestre;
 Aumento da visibilidade dos usuários da via;
 Diminuição dos atropelamentos;
 Implantação de dispositivos de

acalmamento de tráfego;
 Melhoria das calçadas.

 Estímulos ao integral desenvolvimento;
 Interação cuidador-criança;
 Lazer em atividades externas;
 Espaço público como local de aprendizado;
 Sensação de pertencimento à comunidade e

à cidade.



 O programa nasceu a partir do Curso de Liderança
Executiva para o Desenvolvimento da Primeira Infância,
na Universidade de Harvard.

 Modelo de intervenção urbana que contribua para a
redução dos acidentes de trânsito e para o
desenvolvimento das crianças na primeira infância.

 Inspiração no programa URBAN95

Histórico



Resultados esperados

 Crianças de 0 a 6 anos nas áreas mais vulneráveis da cidade têm mais oportunidades de brincar e
estar em contato com estímulos que induzem seu desenvolvimento;

 O índice de acidentes de trânsito é reduzido nas zonas dos territórios educadores;

 Pais e cuidadores interagem mais e de forma positiva com as crianças, utilizando os espaços e
recursos das trilhas e estações educadoras;

 Crianças de todas as idades, adolescentes e a comunidade em geral, valorizam e zelam pelos
espaços públicos.



Atores envolvidos

PREFEITURA

 Secretaria do Governo Municipal

 Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

 Secretaria Municipal  das Subprefeituras

 Secretaria Municipal de Educação

 Companhia de Engenharia e Tráfego (CET)

 SP Urbanismo 

PARCEIROS

 Vereadores Police Neto e Janaína Lima

 SECOVI

 WRI Brasil

 United Way Brasil

 Fundação Bernard van Leer

 Iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito 

(BIGRS)

 Rede Conhecimento Social



Campo Limpo – Trilha Educadora



Campo Limpo – Estação Educadora



Política pública municipal



Distritos prioritários - PMPI

Estes distritos concentram 30% 
das crianças de 0 a 6 anos 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família no município

1. Brasilândia
2. Jardim Ângela
3. Capão Redondo
4. Pedreira
5. Grajaú
6. Iguatemi
7. São Rafael
8. Cidade Tiradentes
9. Lajeado 
10. Itaim Paulista



Jardim Ângela







Intervenção temporária no Jardim Ângela
Projeto de moderação de tráfego elaborado pelo Programa Rota Escolar Segura, da CET



Intervenção temporária no Jardim Ângela



OBRIGADA!

Ana Carolina Machado Jacob
CET – Companhia de Engenharia de Tráfego
GST/DEA – Programa Territórios Educadores

anajacob@cetsp.com.br
55 11 3059-7307


