
Sobre a Fundação Bernard
van Leer



Quem somos

A Fundação Bernard van Leer é uma 

organização holandesa. Trabalhamos em todo o 

mundo para garantir que todos os bebês e 

crianças pequenas - especialmente os mais 

vulneráveis - tenham um bom começo de vida. 

Nossa missão é melhorar as oportunidades 

para milhões de crianças que crescem em 

circunstâncias de desvantagem social e 

econômica.



“Toda  criança deve
ter oportunidades
de se desenvolver
plenamente e 
atingir seu máximo
potencial.” 

Oscar van Leer



Por que Primeira
Infância?



A importância dos 
primeiros anos de vida
O período da gestação até os 5 anos de idade são
uma imensa janela de oportunidade. Há retornos
no âmbito pessoal, social e econômico
comprovados como em nenhuma outra
etapa na vida.

Pesquisas em saúde púbica, neurociência e economia
demonstram que investir na primeira infância traz:

Melhor saúde integral

Melhor habilidade de aprender e de relacionar com 
outros

Melhores resultados na escola e também na vida
professional, com melhores rendimentos.



Como alcançar o 
máximo potencial?

Para o desenvolvimento pleno, as crianças 

pequenas precisam de cuidado e afeto, 

assim como nutrição adequada, proteção, 

oportunidades para brincar, explorar e 

aprender com as suas experiências.



Cuidadores são
cruciais
Bebês e crianças pequenas são
moldados por suas experiências e 
essas são moldadas por cuidadores
e pelo ambiente ao seu redor.

O bem-estar e o comportamento 
dos cuidadores têm um impacto 
gigantesco na criança. Eles 
precisam ambientes 
saudáveis diminuir o seu nível de 
estresse. Precisam ser apoiados por 
serviços e redes, e ter tempo para 
se envolver com os bebês e crianças 
de quem cuidam. 



Bebês e crianças
pequenas
experienciam a cidade
de formas diversas.

Ambientes urbanos afetam o bem-estar 

e os comportamentos do cuidador - dois 

fatores cruciais no desenvolvimento 

infantil.



Se você pudesse
vivenciar a cidade a 
partir dos 95cm – a 
altura media de uma
criança de 3 anos
– o que mudaria?



Apoiamos cidades para 
que sejam mais
saudáveis, seguras, mais
justas e cheias de vida e 
ludicidade para crianças
pequenas e para quem
cuida delas. 



Bebês absorvem 4x mais ar, e 
mais ar poluído. Exposição
começa na gravidez.

Crianças pequenas precisam
do dobro do tempo para 
cruzar uma rua do que os
adultos.  

Crianças pequenas
experienciam muito menos
stress e ampliam sua
capacidade de se 
desenvolverem plenamente
quando em contato com a 
natureza.



A meta é ampliar
interações positivas

Ainda na gravidez Entre crianças e cuidadores Entre crianças

Entre cuidadores
Entre cuidadores e crianças

com o espaço à sua volta

Entre cuidadores e crianças
com seus destinos



“Crianças são uma espécie de 
indicador da saúde da cidade. Se 
a cidade for boa para as crianças
será boa para todos.”

– Enrique Peñalosa, Mayor of Bogotá, Colombia



Como 
trabalhamos



Eixos estruturantes
do URBAN95

Gestão e integração de dados

Espaços públicos e natureza

Mobilidade 

Programas e serviços



Oportunidades
Espaços Públicos
Locais como ruas, parques, calçadas, praças e playgrounds que 
são seguros, acessíveis, confortáveis e estimulantes para bebês, 
crianças pequenas e seus cuidadores.

Mobilidade
Maneiras seguras, convenientes, acessíveis e sustentáveis para 
os cuidadores com crianças pequenas chegarem aos seus 
destinos, incluindo a pé, de bicicleta, transporte público ou 
informal ou outros modos.

Planejamento de bairro
Bairros que oferecem acesso fácil aos principais serviços em 
uma jornada curta e acessível, uma comunidade vibrante e de 
apoio e um ambiente promotor de interações saudáveis.



Pontos de 
atenção nas
cidades

Boa qualidade do ar
Os efeitos da má qualidade do ar são sentidos de forma mais 
impactante para crianças pequenas, especialmente aqueles em 
áreas de baixa renda.

Natureza
A exposição à natureza para brincar, fazer exercícios e 
descansar é benéfica para a saúde física e mental em todas as 
idades.

Proximidade dos serviços e de espaços de brincar
Garantir que os principais serviços e espaços para a primeira 
infância sejam acessíveis a pé, de bicicleta ou de transporte 
público confiável.

Crianças tem mais
chances de atingir seu
pleno potencial se 
tiverem algumas
condições



Cidades Urban95 no Brasil

Novas cidades 2021
● Alcinópolis (MS)
● Alfenas (MG)
● Benevides (PA)
● Canoas (RS)
● Cascavel (PR)
● Mogi das Cruzes (SP) 
● Paragominas (PA)
● São José dos Campos (SP)
● Sobral (CE)
● Teresina (PI)
● Uruçuca (BA)

Cidades pioneiras
● Boa Vista (RR)
● Recife (PE)
● São Paulo (SP)

Cidades 2020
● Aracaju (SE)
● Brasileia (AC)
● Campinas (SP)
● Caruaru (PE)
● Crato (CE)
● Fortaleza (CE)
● Ilhéus (BA)
● Jundiaí (SP)
● Niterói (RJ)
● Pelotas (RS)



Apoio técnico para  
Planos Municipais 

da Primeira 
Infância 

Toolkits para 
mudança de 

comportamento

Webinars com 
especialistas 
nacionais e 

internacionais

Mentoria nos 
pilares 

estruturantes da 
Rede Urban95

Viagens e trocas de 
boas práticas 
nacionais e 

internacionais

Apoio financeiro 
para intervenções 

táticas e testes

Plataforma e 
consultoria em 

gestão e 
integração de 

dados



Espaços urbanos 



Inter-sectoral collaboration

Espaços urbanos 



Recife



São Paulo



Boa Vista





















Obrigada!

Cláudia Vidigal
bernardvanleer.org/urban95


