








•

•

•

•



• 13.500 professores foram envolvidos
em atividades de educação sanitária, 
nutrição, hortas e qualidade de vida nas 
escolas de todo o nosso País;

• 250.000 atividades educacionais foram 
realizadas em nossos programas

• 60.276 crianças receberam acesso a comida 
fresca, diariamente, com as hortas escolares;

• 256 hortas foram utilizadas como ferramenta 
para estimular  o aprendizado sobre nutrição, 
meio ambiente e educação para a boa saúde. 



• 7.000 jogos foram distribuídos 
para nossas crianças 
aprenderem sobre vida saudável 
de uma maneira diferente e 
divertida



• Medição antropométrica em 2.007 alunos;

• 792 crianças tratadas de anemia;

• 4.335 alunos receberam sulfato ferroso
para prevenção contra a anemia;

• 376 Agentes Comunitários de Saúde 
receberam formação em educação sanitária e 
prevenção contra as verminoses



• Promovemos várias ações 
comunitárias contra as doenças 
que afligem nosso País. 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são nossos 
parceiros chave para promover conhecimento sobre 
prevenção e tratamento de Zika, Dengue e 
Chikungunya. Realizamos formação para 376 ACS e 
distribuímos material educativo para a população.

• Distribuímos 3.000 jogos sobre 
prevenção à Zika e ao Aedes
para nossas crianças se divertirem e aprenderem 
junto com seus colegas, professores e familiares.



• 7.000 crianças receberam kits 
de saúde oral e educação sobre higiene 

pessoal e sobre como escovar os dentes. Essa 
ação foi realizada em parceria com os 
departamentos locais de saúde, universidades e 
outras instituições.

“



Pensando no futuro da biodiversidade e dos recursos 
locais, desenvolvemos diversas atividades que irão  
impactar em longo prazo as comunidades atendidas.

O programa Água Limpa, Crianças 
Saudáveis protegeu 35 nascentes de água 
na região de Carolina, MA, e promoveu 
Educação Ambiental para 1.154 crianças. 

54 nascentes foram mapeadas e a população 
conscientizada sobre seus recursos e sobre a 
possibilidade de mobilizar parcerias locais para 
garantir que esta água permaneça limpa no futuro.



30 escolas municipais receberam 
coletores de água de chuva para 
armazenar água a ser utilizada nas 
hortas;

161 escolas usam composto 
orgânico, que reduz o lixo da escola e ensina as 

crianças sobre o valor das soluções ambientais para 
o plantio.



Consideramos o envolvimento comunitário um dos 
pilares fundamentais de nossas atividades

• 2.600 pais e familiares 
participaram de workshops sobre 

vida saudável e construção de hortas em 
pequenos espaços.

• 697 mães em Petrolina tiveram 
medido o índice de Massa 
Corporal (IMC) como parte das atividades 

de monitoramento de saúde do programa.



A participação dos nossos patrocinadores foi notável em 
2016.

Desenvolvemos atividades com 526 voluntários das 
empresas parceiras em escolas de todo o Brasil.

O voluntariado está crescendo dentro das organizações, 
permitindo que os participantes vivenciem nosso trabalho e 
sintam como suas ações impactam sobre o futuro das 
nossas crianças!
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