


Carta de Princípios da Aliança pela Infância

A infância é o tempo de:
aprender sobre as coisas essenciais da vida; sobre o mundo dos 
céus e da terra, sobre o que é bom, belo e verdadeiro;
amar e ser amado;
aprender a confiar;
ser verdadeiro;
festejar com risos e alegrias.



Carta de Princípios

As crianças precisam de:
pessoas que possam respeitar;
adultos cujos exemplos e amorosa autoridade possam seguir;
momentos de devoção;
espaço para experimentar sua curiosidade;
limites que as protejam;
liberdade para a sua criatividade;
tempo para observar;
tempo para brincar;
vivenciar momentos de carinho, amabilidade, coragem e, inclusive, 
travessuras;
estabelecer viva ligação com a Terra – com os animais e com a 
natureza, com as famílias e com a sociedade – na qual possam se 
desenvolver como indivíduos;
conhecer os fundamentos da vida;
descobrir seus próprios princípios.

.
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Carta de Princípios

As crianças têm o direito de:

sonhar e crescer em seu próprio tempo;

errar e ser desculpadas;

ser protegidas da violência e da fome;

ter um lar e ser abrigadas;

ser sustentadas para que possam crescer com saúde;

aprender bons hábitos;

receber alimentação equilibrada.

http://aliancapelainfancia.org.br/quem-somos/principios-e-valores/
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A Aliança pela Infância

Movimento internacional pelo direito de todas as crianças terem 
uma infância digna e saudável. 
Um movimento pelo direito de ser criança, em sua plenitude.

Um movimento contínuo, como o tempo da infância. Um 
movimento vivo, dinâmico e criativo, articulado por uma rede de 
pessoas comprometidas com o tema.

No Brasil, a Aliança está organizada em rede, com cerca de 28 
núcleos (em diversas regiões do país).

Uma Secretaria Executiva em São Paulo apoia o movimento de 
núcleos e membros articulando projetos e parcerias, realizando o 
alinhamento institucional e organizando a comunicação.  



A Aliança pela Infância

O ABCD Encantado da Infância

Defesa do tempo da infância em suas questões mais essenciais :

•Aprender; Brincar; Comer; Dormir 

Destaca, principalmente, as ações subjetivas que estão por trás 
de cada uma dessas plataformas, tendo como proposição 
central a ideia de “reencantar o olhar do adulto sobre a 
infância”, a partir desses quatro atos cotidianos da criança. 

• Compartilhamento de saberes inspiradores

• Promoção de vivências significativas



A Aliança pela Infância

Um movimento pelo respeito à essência da criança e 
ao tempo da infância

A Aliança existe para dar luz ao encantamento da infância, 
inspirar e oferecer experiências que mobilizem a amorosa 
atenção dos adultos sobre atos cotidianos das crianças, como o 
aprender, o brincar, o comer e o dormir.

Nossa Missão
Sensibilizar a sociedade sobre a importância de uma infância 
digna e saudável. Promovendo o desenvolvimento de seres 
humanos capazes de construir uma sociedade fundada na 
cultura de paz, na sustentabilidade ambiental e no respeito a 
todas as diferenças.



APRENDER

O descobrir que encanta o aprender   
... o aprender encantado pelo 
descobrir

• Construção de relações de aprendizagem mais 
sensíveis

• Valorização e respeito ao tempo e à 
subjetividade de cada criança. 

• Relações de aprendizagem baseadas no 
descobrir, no experimentar, no inventar e no 
despertar.



APRENDER

O descobrir que encanta o aprender   
... o aprender encantado pelo 
descobrir

• Despertar o encantamento em educadores e 
famílias.

• Um trabalho de aprendizagem respeitando 
individualidades e também o próprio desejo da 
experiência de troca com a criança.  

• Como expressa a carta de princípios da Aliança,  um 
aprender que ofereça à criança “espaço para 
experimentar sua curiosidade,  liberdade para a sua 
criatividade e tempo para observar”.



• Qual a relação que estamos estimulando nas crianças com o 
alimento? 

• Da Carta de Princípios da Aliança: as crianças tem direito a 
“serem protegidas da violência e da fome, serem 
sustentadas para que possam crescer com saúde,  
aprenderem bons hábitos e receberem alimentação equilibrada”.

COMER

O saborear que 
encanta o comer   ... o 
comer encantado pelo 
saborear



•Projetos de sensibilização de pais, educadores, merendeiras e 
empresas do setor
• Conexão com sabores, saberes e afetos que uma boa alimentação 
proporciona,
• Valorização do ato de preparar o alimento e do ato de alimentar 
uma criança – sensibilidade. 
• Memória gustativa e saberes dos sistemas alimentares locais. 
• Comer é um ato político, social e cultural. 

COMER

O saborear que 
encanta o comer   ... o 
comer encantado pelo 
saborear



DORMIR

O sonhar que encanta o dormir    ... o  dormir encantado pelo sonhar

• Dormir com qualidade, e sonhando, é um importante elemento da construção do 
sujeito

• Dormir → sonho → propósito

• A restrição de sono ou a falta de qualidade do mesmo podem levar a mudanças de 
comportamento e prejuízo da aprendizagem.

• Dormir x Aprender /  Dormir x Comer / Dormir x Brincar



BRINCAR

O imaginar que encanta o brincar  
...  o brincar encantado pelo 
imaginar
Ao brincar, as crianças exploram e refletem 
sobre a realidade e a cultura na qual estão 
inseridas, interiorizando-as e, ao mesmo tempo, 
questionando as regras e papéis sociais. 

O brincar potencia o desenvolvimento, já que 
assim se aprende a conhecer, a fazer, a conviver 
e, sobretudo, se aprende a ser. Para além de 
estimular a curiosidade, a autoconfiança e a 
autonomia, o brincar proporciona o 
desenvolvimento da linguagem e do 
pensamento.

• Brincar x Aprender
• Brincar x Comer
• Brincar x Dormir



De que brincar estamos falando? De um brincar...

• livre, com fim em si mesmo: reconhece que a criança aprende 

quando brinca, e mapeia esses aprendizados, mas não brinca para aprender. O 

objetivo do brincar é o brincar em si, é viver a infância.  

• que inclui elementos não estruturados: uma caixa de papelão, 

por exemplo, pode ser carro, foguete, boneco, casa e o que mais a imaginação 
quiser. 

• mais próximo da                                                        
natureza: a criança faz parte da                                                                  

natureza

• que respeita a cultura                                                         
da infância. 



E por que o brincar é tão importante?

• É fonte de aprendizado e troca 
de saberes; 

• É uma forma de expressão 
cultural; 

• Cria vínculos sociais e de 
comunicação; 

• É fonte de prazer e liberdade

• Promove o desenvolvimento  físico, cognitivo, afetivo e social da 
criança; 

• É instrumento de expressão da criança; 



bit.ly/SerieInspiracoes



Calendário ABCD
- Semana do Aprender – Janeiro / Fevereiro

- Semana do Brincar – Maio 

- Semana do Comer – Agosto 

- Semana do Dormir - Novembro

- Semana da Infância e Cultura de Paz - Outubro

• Compartilhamento de saberes inspiradores

• Promoção de vivências significativas

Construção coletiva

Autonomia e horizontalidade

Pessoas, instituições, coletivos 
podem aderir criando e 
colocando em prática suas ações 
e programações com autonomia

Papel da Aliança pela Infância:
- Definir data, temática
- Lançar a campanha e o chamado
- Comunicação: Sistematizar 

conhecimento e inspirações



Aliança pela Infância

alianca@aliancapelainfancia.org.br

leticia@aliancapelainfancia.org.br
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