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SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL 

 



“A SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL, doravante referida neste estatuto 

como SFB, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

fundada em 16 de maio de 1986, de caráter filantrópico, beneficente de 

assistência social, apartidária, com a finalidade de prestação de serviços 

nas áreas de educação, saúde e cultura. Trabalha obedecendo ao princípio 

da universalidade do atendimento, independente da contraprestação do 

usuário, sem distinção de nacionalidade e etnia, de ordem filosófica ou 

religiosa, com finalidade pública e transparência nas suas ações, podendo 

agir em todo o território nacional. 

Parágrafo Único – A instituição não constitui patrimônio de indivíduo ou 

de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.” 

  

   (Conforme Art. 1º do Estatuto da Instituição) 



A SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL tem como missão 

apoiar grupos comunitários organizados, que trabalham 

com crianças, adolescentes e famílias que se encontram 

em situação de pobreza econômica, marginalização social 

ou exclusão cultural, investindo em educação, saúde, 

organização popular, manifestações artísticas e culturais e 

infra-estrutura, objetivando a autonomia dos grupos, a 

melhoria da qualidade de vida e o estímulo à prática da 

cidadania. 



REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO 



Em 2012, comemoramos 10 anos da RCFE, que iniciou-se em 2002, com 7 grupos 

e o objetivo de articular os Centros de Educação Infantil Comunitários da Baixada 

Fluminense num sistema cooperativo de formação.  

Atualmente, 33 grupos comunitários de 6 municípios participam desta Rede que 

oferece: 

  

  

 

  
REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
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As formações oferecidas em 2012 tiveram como beneficiários 
diretos e indiretos nos 33 Centros Comunitários envolvidos: 
 

 347 educadoras  (faixa etária: 18 a 55 anos) 
 
 
 

 2846 crianças e adolescentes (faixa etária: 0 a 12 anos) 
 
 
 

 2532 famílias 
Temas das formações  
 Arte-educação 
 Educação Infantil 
 Educação pela Paz 
 Incentivo à Leitura 
 Saúde da Criança 
Meio Ambiente 
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As Assembléias Gerais são a instância de decisão da RCFE, tendo como 
participantes as coordenadoras dos Centros de Educação Comunitários.  
 
Foram realizadas 02 Assembléias Gerais (sendo 01 unificada com o Núcleo de 
Creches e Pré-escolas Comunitárias da Baixada Fluminense - Nucrep), com uma 
média de 26 representantes de 20 Centros Comunitários.  
  

 

  
REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



 

  
A RCFE realizou Roda de Conversa com o tema: “Violência Doméstica e suas 
consequências no desenvolvimento infantil. Como lidar?”. 
 
Com a presença de membros do SERH, da ONG Mundo Novo, do Conselho Tutelar de Nova 
Iguaçu e Movimento Cidades em Transição como mediadores, o encontro contou com 93 
participantes de 19 Centros de Educação Comunitários e 23 outras instituições afins.  
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ESVAZIA
DO 



 

  No Intercâmbio de Experiências, os Centros Comunitários 
interessados se inscrevem para receber e/ou visitar outros 
Centros, intercambiando saberes e práticas em temas 
diversos. 
A RCFE organiza e acompanha inscrições, visitas e 
avaliações e garante o transporte das educadoras. 

 

  
REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

Em 2012, 13 educadoras de 5 Centros Comunitários 
localizados em Mesquita, Nova Iguaçu e Duque de Caxias 
participaram do intercambio desenvolvido nos Centros 
Casulo, em Nilópolis e Fé e Alegria, em Nova Iguaçu. Os 
intercâmbios foram realizados nas áreas: pedagógica, 
coordenação e cozinha.  



 Promoveu o enriquecimento do trabalho e a valorização da equipe. 

 Estimulou o crescimento em equipe e a ampliação dos conhecimentos 
adquiridos. 

 Possibilitou repensar as práticas e a motivação para participar.  

 Inseriu novas possibilidades (como a soja na alimentação trabalhada no 
intercâmbio de cozinha).  

 Promoveu a comunicação entre os Centros Comunitários participantes, o 
entrosamento da equipe de trabalho e a motivação para o estabelecimento 
de parcerias. 

 

  
REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

Resultados qualitativos*: 

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades realizadas pelas educadoras 
participantes. 
 

 



Creche Fiocruz: 08 educadoras da RCFE participaram do Curso de 
Desenvolvimento Profissional em Educação Infantil da Escola Politécnica da 
Fiocruz. 
 
Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti (CAC) e 
Centro de Promoção da Leitura e da Pesquisa (CPLP), em parceria 
com o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - 
CAp/UERJ: 12 educadoras participaram das formações de extensão: “A 
Literatura Infantil na sala de aula: discutindo práticas de formação do 
leitor”, “A construção do número pela criança”,  “O processo de leitura: 
estratégias e hipóteses” e “Invenções sobre Chapeuzinho Vermelho: 
formando alunos produtores de texto”. 
 
Sinpro/Rio: 14 educadoras participaram de oficinas e paslestras 
oferecidas pelo Sindicato dos Professores do Município da Rio de Janeiro: 
“Infância e natureza”, Infância e linguagem”, “Cultura lúdica”, 
“Desenvolvimento psicomotor e formação do leitor”, “O desafio de trabalhar 
matemática em classes de 0 a 5 anos”, “Educação musical para bebês” e 
Educação musical para Educação Infantil”. 
 
Colégio Recanto do Fazer: 01 educadora participou de estágio em 
Pedagogia Waldorf , em Nova Iguaçu. 
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REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

 
Além do monitoramento trimestral alimentado pelas avaliações 
realizadas a cada evento de formação realizado, a RCFE organiza um 
grande encontro anual de avaliação e confraternização.  
 
Em 2012, participaram deste encontro 58 educadoras de 25 centros e a 
equipe da SFB. 
  



Neste encontro, as educadoras comemoraram os 10 anos da RCFE e apontaram 
algumas contribuições importantes*: 
 

Diversidade dos Programas de Formação. 

Oportunidade de reciclagem de conhecimentos, capacitação e aprimoramento. 

 Formação profissional continuada dos educadores. 

 As formação oferecidas enriquecem o trabalho dos Centros Comunitários com crianças 
e famílias. 

 Promove a troca de experiências, com atividades bem elaboradas, dentro da realidade 
e da vivência dos Centros. 

 Fortalece o trabalho comunitário com ações articuladas e resultados coletivos. 

Oportunidade de repensarmos as práticas, aportando inovações para as atividades 
realizadas. 

 Contribui com as educadoras na aplicação de novas metodologias. 

 Proporciona o crescimento pessoal e profissional das educadoras.  

 Fortalece as equipes dos Centros Comunitários. 
 
 
 
 

*Retirado dos relatos dos participantes  
 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



ARTE-EDUCAÇÃO 



Objetivos:  

 
 Incentivar e desenvolver práticas 

pedagógicas baseadas na arte-
educação, utilizando a ludicidade 
como forma de aprendizagem do 
educador e da criança. 
 
 
 
 

 Incentivar a integração das famílias 
e o interesse dos pais na educação 
de seus filhos. 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



96 educadoras de 08 Centros Comunitários receberam formação em 05 
oficinas de arte-educação. 

 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Nos meses de intervalo entre as oficinas, as educadoras receberam assessoria da SFB na 
elaboração e realização de projetos de arte-educação, com atividades que beneficiaram 696 
crianças de 650 famílias. 
 
 04 Centros Comunitários elaboraram planos de ação em arte-educação. 
Cada tema culminou com uma exposição aberta às famílias e comunidade de cada Centro 
Comunitário.  
Neste ano, foram organizadas 05 exposições nos Centros Comunitários participantes. 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Resultados qualitativos*: 
 
 

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades de desdobramento realizadas pelas 
educadoras participantes do programa de formação com equipes, crianças e famílias dos Centros 
Comunitários. 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

 Proporcionou o bom desenvolvimento de atividades de integração da 
comunidade com o Centro Comunitário.  

Despertou o interesse de educadoras, crianças e famílias pela 
cultura. 

 Proporcionou o desenvolvimento da criatividade e da imaginação. 

 Possibilitou uma melhor utilização de materiais reutilizáveis de forma 
divertida. 

 Possibilitou a abertura de novos horizontes na realização de novas 
atividades. 

 Proporcionou o resgate e a valorização de brincadeiras infantis com educadoras, famílias e 
crianças. 

 Pelo seu envolvimento com outros programas de formação, o Programa de Arte-educação 
possibilitou a interdisciplinaridade do conhecimento, de maneira que, mesmo os Centros 
Comunitários que não puderam participar deste programa específico, se apropriaram de 
práticas de arte-educação. 

 Estimulou a participação das famílias (pesquisa sobre brincadeiras, exposições de 
culminância dos trabalhos, atividades com as crianças). 

 



INCENTIVO À LEITURA 



Objetivos:  

 
 Inserir o incentivo à leitura como prática pedagógica nos 

Centros de Educação Infantil Comunitários. 
 

 Ampliar as trocas de práticas de incentivo à leitura entre 
os Centros Comunitários. 
 

 Estimular ações de incentivo à leitura integradas a 
outras áreas do planejamento pedagógico. 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



32 educadoras de 15 Centros Comunitários receberam formação em atividades de 
incentivo à leitura. 

 Participação ao 14º Salão da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, no 
Centro de Convenções Sulamérica (visitação de bibliotecas para bebês, crianças 
e jovens, relato de experiências e exposição de trabalhos de escolas públicas, 
participação em atividades e encontro com a autora Socorro Acioli, especialista 
na obra de Monteiro Lobato). 
 

 Encontro com a autora Eliane Pimenta, no CAC - Centro de Atividades 
Comunitárias de São João de Meriti (práticas de incentivo à leitura e exposições 
de trabalho). 

 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Nos meses de intervalo entre as oficinas, as educadoras realizaram desdobramentos 
propostos pela assessoria da SFB, com atividades de incentivo à leitura que beneficiaram 
1591 crianças de 1435 famílias. 
  
22 Centros Comunitários receberam acervos literários: 968 livros utilizados para 
incentivar o hábito da leitura em crianças, famílias e educadoras. 
 
 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Resultados Qualitativos*: 

Desenvolveu e aprimorou novas técnicas para o trabalho com leitura e contação de histórias. 

 Promoveu a compreensão e o desenvolvimento de atividades de literatura infantil com 
crianças como um trabalho lúdico e prazeroso. 

Despertou aptidões e potencialidades nas equipes dos Centros Comunitários. 

 Permitiu expandir os resultados positivos nas comunidades. 

Ofereceu novas possibilidades para o trabalho com literatura (dramatização, confecção de 
livros e personagens, livros musicais etc). 

Disponibilizou materiais. 

 Possibilitou o aumento do acervo literário dos Centros Comunitários. 

 Proporcionou o encontro e a troca entre educadoras e autores de literatura infantil. 

 Permitiu o diálogo entre a teoria e a prática. 

Ofereceu um leque de oportunidades que ampliou o conhecimento 

  literário de educadoras e crianças. 

 Proporcionou prazer das crianças e das educadoras. 

Uniu educadoras e crianças. 

 
 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades de desdobramento realizadas pelas 
educadoras participantes do programa de formação com equipes, crianças e famílias dos Centros 
Comunitários. 
 



SAÚDE DA CRIANÇA 

MEIO AMBIENTE 



Objetivo:  

 
 Sensibilizar as educadoras dos Centros Comunitários para 

o tema do meio ambiente.  
 

 Desenvolver o cuidado com o entorno. 
 

 Estimular a inclusão de ações de educação ambiental nos 
planos pedagógicos dos Centros Comunitários. 
 

 Estimular a troca de experiências entre as educadoras. 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Em parceria com Ambiente-se, 33 educadoras de 21 Centros participaram de um ciclo de 
3 oficinas sobre saúde e meio ambiente, onde foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

 
 Conceitos gerais relacionados ao meio ambiente. 
 Cuidado com o meio ambiente no cotidiano de trabalho. 
 Educação Ambiental e planejamento pedagógico dos Centros.  

 

 As participantes realizaram desdobramentos dos 
conhecimentos e atividades em seus Centros Comunitários 
que atendem a 1942 crianças de 1703 famílias.  

 
 Exposições abertas às famílias e comunidade foram realizadas 

nos Centros Comunitários.  
 
 20 Centros receberam apoio financeiro para o 

desenvolvimento de atividades em saúde e meio ambiente 
com crianças e famílias. 

 
 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  



Resultados Qualitativos*: 

 Aumento da capacitação com conhecimentos sobre saúde e cuidados com a criança e suas 
necessidades.  

  Ampliou a visão sobre Saúde. 

 Permitiu a conscientização das participantes em relação ao meio ambiente, à alimentação, 
prevenção de doenças e à prevenção de drogas. 

Despertou o interesse em relação à importância do meio ambiente e à necessidade de 
repassar para crianças e familiares o cuidado com o planeta.  

Ofereceu uma oportunidade de desenvolver trabalhos de prevenção com famílias (saúde, 
meio ambiente). 

 Proporcionou novos conhecimentos sobre saúde da criança, higiene bucal e corporal e 
nutrição. 

 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades de desdobramento realizadas pelas 
educadoras participantes do programa de formação com equipes, crianças e famílias dos Centros 
Comunitários. 
 

 Possibilitou o desenvolvimento de ações concretas de cuidado 
com o meio ambiente, tais como observação do bairro sob a ótica 
ecológica, construção coletiva do mapa falado, gincanas 
ecológicas com as famílias e criação de hortas. 

 

 



Resultados Qualitativos*: 

 Aumentou a participação dos pais nas atividades dos Centros 
Comunitários. 

 “Contagiou” educadoras, crianças, comunidades e responsáveis 
pelas crianças. 

 Possibilitou a descoberta de algumas ações que já são realizadas 
nos Centros Comunitários para colaborar com a saúde do planeta, 
mas que não eram devidamente valorizadas 

 Proporcionou aumento da socialização entre as crianças e da 
utilização dos espaços externos do Centro Comunitário para o 
desenvolvimento de atividades.  

 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades de desdobramento realizadas pelas 
educadoras participantes do programa de formação com equipes, crianças e famílias dos Centros 
Comunitários. 
 

 Possibilitou a divulgação e visibilidade do trabalho desenvolvido nos Centros Comunitários 
para as comunidades. 

  Possibilitou mais união e integração da equipe, por meio das propostas de  desdobramentos 
que envolviam a todos (educadoras de sala, cozinha, serviços gerais, administrativo e 
coordenação) 

  Garantiu a realização das ações e atividades com apoio financeiro. 

  Despertou força de vontade nas educadoras e crianças. 

 

 



EDUCAÇÃO PELA PAZ 



REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

Objetivos:  

 
 Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 

paz que se construa, com crianças desde a primeira 
infância, com educadoras, famílias e comunidades. 
 

 Capacitar educadoras no desenvolvimento de 
habilidades sociais necessárias para trabalhar a cultura 
da paz com crianças e famílias. 

 
 Apoiar as ações de multiplicação dos conteúdos pelas 

educadoras em atividades pedagógicas, reuniões, 
seminários e círculos de conversa com crianças, 
famílias e comunidades. 
 



22 educadoras de 12 Centros Comunitários 05 instituições parceiras destes Centros 
(escolas, paróquias etc) receberam formação em oficinas de Educação pela Paz. 
 
 

REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

Nos meses de intervalo entre as oficinas, as educadoras receberam assessoria da SFB na 
elaboração e realização de atividades em educação pela paz com crianças, famílias e 
equipes, beneficiando a 831 crianças de 747 famílias e 112 educadoras. 
 

07 seminários com pais e familiares: 270 participantes. 

04 outras instituições (2 escolas públicas, 1 paróquia e 1 fórum comunitário) participando 
do programa. 

06 Centros receberam apoio financeiro para o desenvolvimento de atividades. 
 



REDE COMUNITÁRIA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO - RCFE 
 

  

Resultados*: 
 
 
Melhora no relacionamento e na comunicação, tanto em relação às crianças como às 

famílias. 

 Proporcionou crescimento pessoal e profissional dos envolvidos, abertura e prazer. 

 Possibilitou o desenvolvimento de um trabalho com as famílias, direcionado à expressão 
de sentimentos. 

 Possibilitou uma mudança do olhar para com as famílias e com colegas de trabalho. 

 Proporcionou às educadoras o aprendizado para lidar com conflitos no trabalho, com as 
famílias e entre as crianças. 

Ofereceu materiais necessários para o trabalho, organizados com criatividade.  

 Impactou positivamente na integração e interesse das crianças e na compreensão e 
aceitação dos pais em relação ao trabalho realizado. 

 Proporcionou autonomia das educadoras no planejamento e na execução atividades. 

 Possibilitou o entrosamento com o Programa de Saúde /Meio Ambiente.  

 Proporcionou às educadoras a formação continuada, troca experiências e acolhida. 

*Verificados em relatórios de acompanhamento das atividades de desdobramento realizadas pelas 
educadoras participantes do programa de formação com equipes, crianças e famílias dos Centros 
Comunitários. 
 



DEFESA DE DIREITOS 



 
SFB acompanha e incentiva os grupos comunitários na luta pelo reconhecimento e 
conquista de seus direitos à educação, apoiando o Nucrep. 
 
  

*Responsável pela articulação política dos Centros de Educação Comunitários para inclusão da 
Educação Comunitária nas pautas municipais, negociações com as prefeituras para convenios etc. 

DEFESA DE DIREITO 
 

  

 Assessoria ao grupo gestor em avaliação do ano 2011 e planejamento 
do ano 2012. 

 Assessoria e participação nas negociações sobre conveniamento com o 
poder público. 

 Apoio na elaboração de documentos que mostram a situação da 
educação infantil nos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e 
Queimados.  

 Apoio às mobilizações populares em Nova Iguaçu. 
 Apoio na comunicação do Nucrep e na divulgação das noticias. 
 Atividades monitoramento. 

 



 Renovação de assinatura de 14 convênios em Nova Iguaçu. 
 Renovação de 4 convênios em Mesquita com repasse regular. 
 Assinatura de 1 convenio de 3 anos em Queimados. 
 Estabelecimento de parceria de centros com a Prefeitura para 

alimentação e pagamento de salários de educadoras 
 Assinatura de convênios SMAS com a Prefeitura de Duque de Caxias 

para pagamento de salários das educadoras. 
 Reforma da sede do Nucrep, com melhoria na parte elétrica. 
 Participação na elaboração e realização de encontro organizado pela 

Rede Criança Baixada com prefeitáveis de Belford Roxo e Mesquita e 
assinatura de Carta Compromisso pelos candidatos participantes. 

 
 

Alguns resultados: 
 
 
 

DEFESA DE DIREITO 
 

  

*Responsável pela articulação política dos Centros de Educação Comunitários para inclusão da 
Educação Comunitária nas pautas municipais, negociações com as prefeituras para convenios etc. 



DEFESA DE DIREITO 
 

  



 Fórum Permanente de Educação Infantil do estado do Rio de Janeiro - FPEI 
 Atua em defesa dos direitos das crianças de 0 até 5 anos de idade. A SFB faz parte da coordenação 

colegiada deste Fórum, destacando-se as seguintes atividades: 
 

 Reuniões mensais da coordenação colegiada. 

 Assembleias mensais do FPEI. 

 Realização de assembleia itinerante do FPEI na Universidade             
Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. 

 Apresentação de trabalhos e coordenação de mesas redondas. 

 Organização e participação em discussões de temas de educação em 
assembleias, tais como: “O Programa Brasil Carinhoso e o acesso das crianças 
de 0 a 3 anos na Educação Infantil” (Rita Coelho – Coordenadora Geral de 
Educação Infantil do MEC – Coedi/MEC) e  “Implicações do ProInfantil na política 
de Educação Infantil no estado do Rio de Janeiro” (Prof. Dra. Patrícia Corsino – 
UFRJ). 

 Organização de debate com prefeitáveis do Rio de Janeiro, com discussão sobre 
concepções de educação e gestão educacional e assinatura de Carta 
Compromisso pelos candidatos presentes. 

 
 

 

DEFESA DE DIREITO 
 

  



 Fórum Permanente de Educação Infantil do estado do Rio de Janeiro - FPEI 
  

 Assembleias conjuntas com o Fórum Infâncias e Escolas da Natureza, 
trabalhando sobre os temas “Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” e “Apresentação de 
práticas pedagógicas como expressão das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Infantil”.  

 Participação na Cúpula dos Povos (evento paralelo à Rio+20), junto com 
o Fórum Infâncias e Escolas da Natureza, com organização de roda de 
conversa sobre o lugar da infância e das crianças no contexto de uma 
sociedade orientada pelos objetivos da  produção e da acumulação.  

 Análise do Projeto de Lei nº. 8.035/2010/Plano Nacional de Educação: 
elaboração de documento sobre “A educação infantil e o Plano Nacional 
de Educação: análise do processo de tramitação na Câmara de 
Deputados”. 

DEFESA DE DIREITO 
 

  



 Fórum Permanente de Educação Infantil do estado do Rio de Janeiro - FPEI 
  
 

 Participação de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. 
Apresentação e debate da Pesquisa: "Educação Infantil e formação de 
profissionais no Estado do Rio de Janeiro (1999-2009)“.  

 Elaboração de proposta de regionalização do FPEI/RJ. 

 Levantamento sobre a situação da educação infantil no estado do RJ. 

 Elaboração e aprovação de Carta Aberta sobre o posicionamento do FPEI 
em relação à Educação Infantil no estado do Rio de Janeiro a ser enviada 
às novas administrações municipais. 

  

  

DEFESA DE DIREITO 
 

  



 
 

 Rede Nacional Primeira Infância - RNPI 
 Formada por 130 organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de 

organizações multilaterais e outras redes e atua na promoção da Primeira Infância. A 
SFB é membro desta rede participando das discussões que defendem o acesso e a 
qualidade da Educação Infantil em nível nacional. A SFB é membro desta rede 
participando das discussões que defendem o acesso e a qualidade do atendimento à 
Primeira Infância em nível nacional.  

 

DEFESA DE DIREITO 
 

  

 
 Ações e discussões de mais destaque no período: 

 
 
 Acompanhamento da tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE) 

na Câmara dos Deputados. 
 Aprovação do Plano Nacional da Primeira Infância no Conanda 

(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). 
 Elaboração de um guia para construção dos Planos Municipais da 

Primeira Infância no Brasil. 
 Realização da primeira reunião sobre a construção dos Planos 

Municipais da Primeira Infância no estado do RJ. 
 
 



DEFESA DE DIREITO 
 

  
 

 
 Rede Nacional Primeira Infância - RNPI 
  
  
 As ações e discussões de mais destaque no período: 

 
 
 Encontro da RNPI com o MEC; audiências com a Secretaria 

de Assuntos Estratégicos – SAE, a Secretaria de Direitos 
Humanos – SDH e o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – MDS. 

 
 

 
 Mobilização, discussão e posicionamento contra a Estratégia nº 17, da Meta 

1, do Substitutivo do PNE, referente à proposta de “creche noturna”. 
Solicitação de Requerimento para Votação em Separado da estratégia, com 
intuito de retirá-la do texto final do PNE, conforme as várias solicitações 
recebidas de instituições que compõem a RNPI.  

 “[...] o Relator acatou as várias solicitações que recebeu de retirar do texto 
do PNE a proposta de estender o horário de atendimento dos 
estabelecimentos de educação infantil [...]. Com isso, o debate, o texto e os 
contatos que a RNPI teve com os deputados da Comissão Especial e com os 
assessores do Relator, alcançaram o objetivo pretendido.” (Vital Didonet – 
Assessor parlamentar da RNPI) 

 
 

 



 
Por sugestão das coordenações, em 2012, esta formação foi realizada em 
forma de encontros para troca de experiências bem sucedidas com o objetivo 
de incentivar o trabalho e a gestão nos Centros Comunitários.  
 
 
26 lideranças de 25 Centros Comunitários participaram de 03 encontros onde 
foram trabalhados os seguintes temas: 
 

 O trabalho com as famílias. 
 O trabalho em equipe. 

DEFESA DE DIREITO 
 

  



VOLTA À ESCOLA 



Em 2012, 58 educadoras de 17 
grupos comunitários de 06 
municípios participaram deste 
programa.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ensino Fundamental 23 13 25 12 12 10 8 10 
Ensino Médio 38 39 45 46 41 17 18 6 
Ensino Superior 36 35 51 54 44 39 41 40 
Curso 14 13 8 6 1 1 7 0 
Pré-Vestibular 1 4 3 1 0 4 0 0 
Pós-Graduação 0 1 2 7 4 6 8 2 
Mestrado 0 0 0 0 0 1 0 0 
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10 educadoras concluíram seus estudos neste ano. 

VOLTA À ESCOLA 
 

  



“Caros amigos da SFB, venho por meio desta agradecer 
por terem me ajudado contribuindo para a realização do 
meu curso.  
Comunico com alegria que estou na reta final, faltam 5 
meses para me formar [...]. Isso está servindo como 
incentivo para minhas irmãs e primas voltarem a estudar. 
Todos em minha família estão orgulhosos de mim, pois 
sou a única de pai e mãe que irá concluir uma 
graduação”.  
 
Raquel Martins – Centro Comunitário Nossa 
Senhora das Graças – Curso Superior /Pedagogia 
  

“Eu Marcilene Nobrega da Silva Ferreira 
venho através desta carta mais uma vez 
agradecer pela ajuda de vocês que me 
fez retornar a escola depois de tantos 
anos. Como vocês sabem tenho 40 anos, 
sou casada e tenho 2 filhos, então 
podem imaginar o quanto é difícil 
enfrentar toda a rotina de dona de casa, 
trabalho e escola. Mas a minha força de 
vontade é maior e eu continuo 
ultrapassando barreiras. Fui aprovada 
com boas notas este semestre, retornar 
à escola levantou minha auto estima, 
pois antes me sentia incapaz de 
aprender. A cada dia que passa me 
surpreendo cada vez mais comigo 
mesma e a minha superação”.  
 
Marcilene Nobrega da Silva Ferreira 
– Instituto Educacional Nossa 
Senhora Aparecida  - Ensino Médio 
 

“Estou a 12 anos sem estudar, e voltar a estudar me fez 
criar novas expectativas de uma vida melhor, pois me 
formando poderei continuar fazendo o que realmente 
gosto, que é trabalhar com as crianças”.  
 
Mariluce Cabral - Fundação Jesus de Nazaré - 
Formação dos professores 
 

VOLTA À ESCOLA 
 

  



“Está sendo maravilhoso adquirir novos 
conhecimentos e crescer tanto profissionalmente e, 
assim, educar melhor nossas crianças, colaborar 
com a diminuição do alfabetismo e, 
consequentemente, com a criminalidade. Ela 
aumenta por falta de formação das nossas crianças 
que são o futuro do nosso País. Exerço a função de 
educadora há 6 anos no Centro Comunitário São 
Sebastião e tenho percebido, a cada momento, a 
necessidade de me atualizar. Meu nome é Francisca 
Monica Dantas Pinheiro, tenho 41 anos e amo a 
minha profissão.” 
 
Francisca Monica Dantas Pinheiro, Centro 
Comunitário São Sebastião de Vila de Cava - 
Curso Superior/Pedagogia 

VOLTA À ESCOLA 
 

  

“Minha maior alegria é pensar que estou no 
Cidi a 16 anos e percebo que ao mesmo 
tempo que minha instituição cresce eu cresço 
também, tanto que passei de educadora sem 
formação para a coordenadora com bastante 
conhecimento e querendo mais. Participar do 
programa Volta à Escola para mim é 
maravilhoso, pois assim posso realizar o meu 
sonho.” 
 
Ana Claudia da Silva Mota – Centro 
Integrado de Desenvolvimento Infantil- 
CIDI – Curso Superior/Pedagogia 

“Eu, Suely da Silva Nogueira, trabalho no Centro Comunitário Jóias de Cristo há 10 anos. Em 2009 voltei a 
estudar com a ajuda de vocês e consegui concluir meus estudos no ensino médio com muito esforço e 
muita luta. Levava meus dois filhos para a escola junto comigo, mas graças a Deus deu tudo certo. Então 
novamente meu coração despertou o desejo de estudar e estou cursando pedagogia. Nesta caminhada 
consegui alcançar meus objetivos e a SFB tem me acompanhado me ajudando e me incentivando no 
estudo, na minha vida profissional e pessoal.” 
 
Suely da Silva Nogueira -  Centro Comunitário Jóias de Cristo - Curso Superior/Pedagogia 



APOIOS E CAMPANHAS 



Em 2012 receberam apoio financeiro: 
 

 22 Centros Comunitários de Educação (por meio de repasses mensais) 
Centro Comunitário Alegria do Saber, Avicres – São José Operário, Centro Integrado de 
Desenvolvimento Infanto-juvenil (Cidi), Centro Comunitário Comunidade Viva, Creche Comunitária 
Cristo Redentor, D. Johana, Centro Cultural Fé e Alegria, Instituto de atendimento de 
desenvolvimento familiar, Instituto Educacional de Nossa Senhora Aparecida, Escola Comunitária 
Jardim Gramacho, Centro Comunitário Jóias de Cristo, Centro Comunitário N. Sra das Graças 
(Caxias), Creche Comunitária N. Sra das Graças (Miguel Couto), Creche Comunitária N. Sra da Luz, 
Centro Comunitário Santa Terezinha, Creche Comunitária São Miguel Arcanjo, Centro Comunitário 
São Sebastião de Vila de Cava, Creche Comunitária São Sebastião (Miguel Couto), Centro 
Comunitário Santa Rita, Sociedade Beneficente de Campo Alegre, Creche Comunitária Sossego da 
Mamãe e Projeto Efraim. 
 

 01 Centro Comunitário de educação (por meio de repasse pontual) 
Centro Comunitário Comunidade Viva. 
 

 1 núcleo articulador 
  Núcleo de Creches e Pré-escolas Comunitárias da Baixada Fluminense. 

 
Em 2012, receberam apoio financeiro para reforma de infra-estrutura: 
 

 3 Centros Comunitários  
Centro Comunitário Alegria do Saber, Instituto Educacional de Nossa Senhora Aparecida e Projeto 
Efraim. 

 
 
 

APOIO FINANCEIRO 
 

  



 
Em 2012 receberam apoio técnico - por meio de assessoria e 
acompanhamento de campo: 
 
 13 Centros Comunitários de Educação 

Centro Comunitário Jóias de Cristo, Centro Comunitário Santa Terezinha, Centro 
Comunitário Alegria do Saber, Creche Comunitária Coração de Mãe, Instituto Educacional 
de Nossa Senhora Aparecida – IENSA , Centro Comunitário N. Sra das Graças, Centro 
Comunitário Fé e Alegria, Creche Comunitária Santa Rita, Creche Comunitária São Miguel 
Arcanjo, Creche Comunitária São Sebastião Figueira I, Instituto de Atendimento de 
Desenvolvimento Familiar (IADEF), Centro Integrado de Desenvolvimento Infanto-Juvenil 
(CIDI), Escola Comunitária Jardim Gramacho. 
 
 1 núcleo articulador  

Núcleo de Creches e Pré-escolas Comunitárias da Baixada Fluminense. 

 
 

APOIO TÉCNICO 
 

  



 
 Campanha de material de higiene 

Participou: Granado Pharmácias 
Beneficiou a 342 crianças. 

 
 

 
 Campanha de Natal 

Participaram: funcionários de empresas parceiras,  
associados e colaboradores da SFB. 
Beneficiou a 497 crianças. 

 
 

CAMPANHAS 
 

  



Município N° Centros 
Comunitários 

N°.  Crianças e 
Adolescentes 

N°. Famílias N°.  
Educadores 

Nova Iguaçu 20 1354 1256 163 
Duque de Caxias 7 743 654 88 
Mesquita 3 367 300 29 
Queimados 1 168 117 26 
Belford Roxo 1 130 125 21 
Nilópolis 1 84 80 20 

Total 33 2846 2532 347 

GRUPOS COMUNITÁRIOS BENEFICIADOS POR MUNICÍPIO 
 

  



Recursos 2012* : R$ 980.954,25 

Despesas 2012: R$ 912.367,10 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2012 
 

  

* Incluído saldo de projetos 2011 

GESTÃO 
INSTITUCIONAL 

10% APOIO 
FINANCEIRO E 

OBRAS 
15% 

DEFESA DE 
DIREITOS 

10% 

VOLTA À ESCOLA 
4% 

REDE 
COMUNITÁRIA DE 

FORMAÇÃO E 
ESTÁGIO 

43% 
ADMINISTRATIVO 

18% 



Pessoas físicas associadas 

PARCEIROS FINANCEIROS EM 2012  



Olympe 

Paradis 

Rotary Club 

Rio Accueil 

Serasa 

Sofitel 

Technip 

Terpasa 

Ute Norte Fluminense 

Air France 

Air Liquide 

Amsterdam Sauer 

Bomfilm 

CT Tratorrie 

Gefco 

Granado 

Hotel Santa Teresa 

L’Oréal 

 

PARCEIROS EM DOAÇÕES E CAMPANHAS 2012 



Solidariedade França-Brasil - SFB 
Campo de São Cristóvão, 348, salas 505 e 506 

Campo de São Cristóvão - Rio de Janeiro - CEP 20921-440 
Tel: (21) 2580-4048 / Fax: (21) 2580-5085 

E-mail: sfb@sfb.org.br / Site: www.sfb.org.br 
CNPJ: 29.258.530/0001-16 
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