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QUEM SOMOS? 

 
Organização não governamental, de utilidade pública,  
   fundada em 1986, por brasileiros e franceses  
 
 
Missão: 
  Defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes 
   
 



  
  

As crianças também tem direitos...  

Extratos da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças 

NOSSA RAZÃO DE SER 

Tenho direito a uma alimentação suficiente e 
equilibrada. 

Tenho direito de ser protegido das doenças e 
de receber cuidados. 

 
Tenho direito de ir à escola e de ter acesso 
a uma educação de qualidade.  

 
Tenho direito de brincar, dançar, cantar. 

Tenho direito de ser ouvida pelos adultos e de 
dar minha opinião nos assuntos que dizem 
respeito à mim. 

Tenho direito de ter um nome e uma 
nacionalidade. 



Porém, na realidade... 

No Brasil, quase 60 milhões de crianças e adolescentes vivem em 
famílias de baixa renda, sem condições para desenvolver 
plenamente seu potencial humano. 

A taxa de abandono escolar no Brasil representa 24,3%, o que o 
coloca no 3º lugar da América Latina, depois de Guatemala e 
Nicarágua. 

Apenas três hospitais (atendimento de emergência em saúde) atendem 
aos 3,6 milhões de habitantes da região (1/3 da população do Estado do 
Rio de Janeiro). 
43% da população tem renda mensal entre ½ e 2 salários mínimos. 
33,75% dos domicílios não tem saneamento adequado. 
Menos de 10% das crianças de 0 a 3 anos de idade têm acesso a 
atendimento em creches e 50% das crianças de 4 e 5 anos não estão na 
pré-escola.  

NOSSA RAZÃO DE SER 

Na Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro e principal área de atuação 
da SFB... 



DIFERENTIEL DE TRAVAIL 
NOSSO DIFERENCIAL DE TRABALHO 

 Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 

 Metodologia participativa que privilegia a valorização e o 
empoderamento dos diversos sujeitos envolvidos, a 
construção coletiva, a reflexão sobre a prática, a 
valorização dos saberes e a relação dialógica como 
elementos básicos para a transformação. 

 

 Investimentos não emergenciais, incentivando a 
autonomia e a sustentabilidade dos beneficiários. 

SFB faz parte 
da Rede Nacional 
Primeira Infância 

 30 anos de atuação, desenvolvendo projetos a partir da análise de contexto aliada às iniciativas, demandas e 
potenciais do público alvo. 



NOSSOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

 Formação de educadoras de Centros Comunitários de Educação Infantil e de professores da 
Rede Pública em diversos temas relacionados à infância. 

 Promoção da Cultura de Paz. 
 Obras, Equipamento e Campanhas. 
 

 Prevenção e promoção da saúde com famílias e comunidades. 
 Formação de profissionais de saúde da família.  

 Participação na definição e elaboração de políticas públicas para a primeira infância. 
 Elaboração e implementação de Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI). 
 Mobilização e articulação da sociedade civil em torno da defesa dos direitos das crianças e do 

adolescente.  
 Capacitação de Conselheiros Tutelares 

DIREITO  
À SAÚDE 

DIREITO 
À EDUCAÇÃO 

ARTICULAÇÃO  
POR DIREITOS 



NOSSOS RESULTADOS 2016 

DIREITO 
À EDUCAÇÃO 

ARTICULAÇÃO  
POR DIREITOS 

 Projeto Cuidar, Educar, Brincar: formação continuada de 78 professores de 43 instituições 
educativas do município de Duque de Caxias (creches, escolas municipais e Centros 
Integrados de Educação Pública - Cieps). 

      >> Público alvo: 1.560 crianças. 
 
 Projeto Cultura de Paz: participação de 22 educadores de 3 Centros Comunitários de 

Educação Infantil de Nova Iguaçu e criação de um grupo de 15 jovens como agentes da paz na 
comunidade. 

      >> Público alvo: 250 crianças e 80 famílias. 
 
 Projeto Fortalecendo Educação Infantil em Rio Piracicaba (MG): equipamento de 8 escolas 

municipais (2.656 materiais e equipamentos) e capacitação de 81 profissionais da educação 
infantil. 

       >> Público alvo: 527 crianças entre 6 meses e 5 anos.  

 Projeto Ocupaz: capacitação de 42 conselheiros tutelares de Nova Iguaçu e participação de 40 
atores do Sistema de Garantia de Direitos de Nova Iguaçu. 
 

 Projeto Construindo em Rede: mobilização e articulação de 217 atores sociais que trabalham 
com a primeira infância e 60 instituições privadas, públicas e comunitárias em torno da 
elaboração e implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu. 

      Plano aprovado na Câmara Municipal de Nova Iguaçu como Lei Municipal. 
      >> Público alvo: 77.361 crianças de 0 a 6 anos.  



NOSSOS PARCEIROS 2016 

AUDITORIA 
A transparência é uma prioridade absoluta para a Solidariedade França-Brasil, sendo reconhecida há quase 30 anos de 
atuação por sua responsabilidade na utilização dos recursos financeiros. A SFB submete suas contas à auditoria externa. 
Confira as auditorias : www.sfb.org.br  

FINANCEIROS INSTITUCIONAIS 

http://www.ipiranga.com.br/
http://br.total.com/pt-br
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.sfb.org.br/
http://www.ccfb.com.br/
http://www.kareen-mane.com/AED/
http://www.engie.com.br/
http://institutophi.org.br/
http://www.safran-group.com/
http://www.stimulus.org.br/
http://www.fundacaovale.org/pt-br/Paginas/default.aspx
http://www.institutocea.org.br/
http://www.rioaccueil.com.br/
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/A-MAISON-presentacao-do-novo-espaco-cultural-do-Consulado-da-Franca


NOSSA EQUIPE 

EQUIPE 
 
Gerente Executiva: Pascale Fabart 
Administrador: Igor Duarte 
Coordenadora de comunicação: Farida Nhiri  
Coordenador de Programa: Edson Cordeiro 
Coordenadora de Programa: Lourdilena Santos  
Coordenadora de Programa: Suzete Younes  
 
DIRETORIA 
 

Presidente: Patrick Dauga 
Vice presidente: João Pedro Gouvêa Vieira e Christine Le Moine 
Tesoreiro: Ricardo Carvalho Maia 
Secretaria: Danielle Debrun  
Diretores: Rony Rodrigues de Oliveira, Françoise Xambeu, Roland Villard 
Conselho Fiscal: Alain Raisson, Candido Cardoso , René Vergne 

Solidariedade França-Brasil tem uma associação-irmã na França, SFB France, que tem como objetivo sensibilizar 
e divulgar o trabalho da SFB no Brasil, arrecadar recursos e promover a cooperação entre os dois países. 



SAIBA MAIS 

 
 

www.sfb.org.br 

REDES SOCIAIS  

SITE INSTITUCIONAL  

https://www.facebook.com/SolidariedadeFrancaBrasil/
http://www.sfb.org.br/site2015/br/contato/
https://www.linkedin.com/company/solidariedade-fran%C3%A7a-brasil?trk=prof-following-company-logo


CENTRO COMUNITÁRIO 
DE EDUCAÇÃO MARAMBAIA 

 
NOVA IGUAÇU 

CENTRO COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO MARAMBAIA 



APRESENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO MARAMBAIA 

Fundada em 1955 pela Fundação Fé e Alegria, 
Centro Social Marambaia está localizado em um 
bairro desfavorecido, isolado onde a violência é 
muito presente. Marambaia é um centro de 
referência para a comunidade por ser a única 
instituição a propor programas socioeducativos 
para crianças, adolescentes, jovens e famílias. 
 
Devido à crise socioeconômica que o país 
enfrentou, Marambaia teve que reduzir o 
número  de profissionais (atualmente 13) e de 
crianças atendidas, propondo algumas 
alterações no modelo de atuação. O objetivo é 
fortalecer o vinculo entre famílias, crianças e 
educadoras. 
Por isso, o centro esta propondo diversos 
atividades socioeducativas ao longo do dia.  
 
Publico alvo:  
- 60 crianças 0 a 3 anos de 11 meses. 
- 120 crianças e adolescentes de 4 à 14 anos. 
- 15 jovens de 14 à 20 anos. 
- Famílias das crianças do centro 



10 ANOS DE PARCERIA SFB/MARAMBAIA   

 Participação ativa de todos os educadores do centro no programa de 
formação continuada da SFB desde 2007 em temas ligados à Primeira 
Infância: arte-educação, incentivo à leitura, saúde da criança, papel do 
educador, liderança, etc.  
 
 
 

 Sensibilização e apropriação do centro e da comunidade no projeto 
Cultura de Paz desde 2015: formação das educadoras, encontros com os 
pais, realização de eventos e reuniões na comunidade, rodas diálogo, 
criação de um grupo de agentes da paz, etc. 
 
 
 

 Realização de reformas e obras no centro com o apoio financeiro da SFB  
afim de garantir um espaço seguro para as crianças 
 

 



SFB - COORDENADORA DO PROGRAMA DIREITO Á EDUCAÇÃO   

Psicóloga e psicoterapeuta, especializada em mediação de conflitos, desenvolvimento de grupos e 
pessoas em relações humanas. 
Atua na SFB desde 2007 coordenando diversos projetos institucionais, tais como formação de 
educadores, assessorias técnicas à centros comunitários, dinamizadora de grupos, moderadora em 
diversas Rodas de Diálogo, Seminários, Oficinas de Capacitação entre outros. 
Responsável pela implantação e desenvolvimento do Projeto Cultura de Paz na SFB com diversos 
públicos, e hoje atuando com este tema no Centro Social Marambaia e com os Conselheiros Tutelares 
de Nova Iguaçu. 

Lourdilena Santos, coordenadora do programa Direito à Educação 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2016 EM MARAMBAIA 

 02 encontros de apresentação do projeto para a equipe do centro e para o grupo de jovens “Agentes da Paz”. 
 03 oficinas para os educadores do centro em temas da Cultura de Paz. 
 01 workshop de 3 dias, “Educar para a Paz”, envolvendo todos os profissionais do centro Marambaia e educadores de 

outros centros comunitários. 
 05 encontros de assessoria técnica da SFB com a coordenação do centro, a equipe e o grupo de jovens “Agentes da Paz”.  

 
  01 roda de leitura “Crianças do Mundo Pela Paz” 
para crianças com distribuição de livros.  

 01 roda de diálogo com educadores, crianças e 
familiares da comunidade (“Desafios para uma 
Cultura de Paz na Atualidade”). 

 01 encontro de planejamento para 2017 com “Rede 
Crescer” (formada de todos atores sociais ligados a 
Primeira Infância na comunidade ). 

 02 encontros de avaliação final com equipe do 
centro e com os jovens “Agentes da Paz”. 

O projeto Cultura de Paz visa a promoção de práticas voltadas para relações saudáveis no cotidiano de crianças, 
educadores, jovens, famílias e comunidade. Tais práticas se relacionam ao desenvolvimento de atitudes e habilidades 
sociais importantes na resolução de conflitos (mediação, empatia, assertividade, diálogo, respeito à diversidade e não-
violência) e no resgate de valores humanos. 



 19 profissionais do centro Marambaia, 
sensibilizados para a importância de educar 
para a Paz, desde a primeira infância. 

 15 jovens se tornam “Agentes da Paz” na 
comunidade. 

 250 crianças e 80 famílias beneficiadas. 

RESULTADOS 2016 EM MARAMBAIA 

 O Centro passou a desenvolver atividades voltadas para a Cultura 
de Paz : 

- 10 atividades com famílias 
- 16 encontros com jovens 
- Caminhada pela Paz na comunidade com 150 participantes 
- 01 Festa Cultural envolvendo 1.000 pessoas 

 Criação de uma Rede na comunidade (Rede Crescer), que 
conta com 10 organizações sociais e está voltada para troca 
de experiências e promoção de mudanças de atitudes que 
promovam a Paz.  
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