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Assuntos

1. Sésamo: mídia-educação para a 
transformação social

2. Um olhar sensível para a infância
3. Parceria com Belo Horizonte
4. Autoadoção

Sobre o que iremos 
conversar hoje?



Sésamo



Sésamo

A Sésamo é a organização 
sem fins lucrativos por trás 
da Vila Sésamo, o 
programa de televisão que 
diverte e educa crianças 
desde 1969. 

Presente em mais de 150 
países, a organização 
chegou ao brasil com o 
nome Vila Sésamo.

A Sésamo tem a missão de contribuir para o desenvolvimento 
integral das crianças ao redor do mundo. 

Oferecemos um ecossistema de experiências e conteúdos que 
dialogam com as demandas das crianças e suas comunidades. 

Com uma boa dose de diversão, nossa abordagem inclui meios de 
comunicação em massa, plataformas digitais, redes sociais, recursos 

educativos, eventos comunitário e iniciativas de impacto social.

www.sesamo.com
www.sesameworkshop.org

http://www.sesamo.com/
http://www.sesameworkshop.org/


Abordagem

Transformação Social

De que forma as iniciativas da 
Sésamo podem contribuir para que 
as crianças de desenvolvam num 
mundo mais democrático, justo, 

sustentável e acolhedor?

Estratégias

• Rede de parcerias
• Integração com política públicas

• Abordagem intersetorial



1. Conviver
2. Brincar

3. Participar
4. Explorar

5. Expressar
6. Conhecer-se

Direitos de Aprendizagem

As experiências ocorridas nos primeiros anos são a base 
para o desenvolvimento contínuo ao longo da vida.

- Relações com outras crianças
- Relações com os adultos

- Relações com os objetos e materiais
- Relações com os espaços e os tempos

- - Relações com o conhecimento
-

De que forma as crianças se relacionam com o mundo ao 
redor para construírem conhecimentos e significados?



Público

Crianças

Famílias

Educadores Gestores

Comunidade de 
Desenvovimento e 

Aprendizagem

• Interação
• Convívio
• Parceria

• Protagonismo

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL COMO GESTORA 
DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, EM 
DIÁLOGO E PARCERIA COM AS FAMÍLIAS.

Lideranças 
comunitárias



Currículo



Construção coletiva

Demanda Parceria Currículo

Protótipos Pesquisa 
Formativa

Refinamento 
do currículo e 
dos protótipos

Planejamento 
dialógico Piloto Avaliação

Expansão Autoadoção



Sonhar, Planejar, Alcançar

• Objetivo: contribuir para que as 
crianças e famílias identifiquem sonhos, 
definam metas, façam planos e 
compreender que as escolhas feitas 
todos os dias ajudam a alcançar os 
objetivos de vida.

• Temas: sonhar, planejar, poupar, 
compartilhar, sustentabilidade e redes 
de parceria.



Sonhar, Planejar, Alcançar



Sonhar, Planejar, Alcançar
“Sonho que se sonha 
junto, é realidade!”



Sonhar, Planejar, Alcançar
“Sonho que se sonha 

junto é realidade!”



Sonhar, Planejar, Alcançar



Sonhar, Planejar, Alcançar



Vamos Brincar
• Objetivo: Incentivar as crianças de três seis anos a manterem uma vida ativa e saudável, 

por meio das brincadeiras e cuidados pessoais, com apoio de profissionais da educação 
infantil e familiares.

• Temas: consciência corporal, cuidados pessoais, alimentação equilibrada, atividade física 
e saúde socioemocional.

• 1 Caderno do Educador
• 8 Audioteatros
• 8 Músicas
• 8 Roteiros de vivência em 

família
• 10 Oficinas criativas



Monstros em Rede

Objetivo: Promover hábitos 
saudáveis de interação segura e 
criativa com os dispositivos digitais 
e a internet, de modo a responder 
às necessidades que emergem do 
uso diário das TICs na rotina das 
crianças e seus familiares.

• 1 Caderno do Educador
• 4 Episódios 
• 10 Oficinas criativas
• 8 Roteiros de vivência em família

Temas 
- Tempo de tela
- Segurança online
- Engajamento digital
- Produção audiovisual



Cuidando um do outro

Objetivo: apoiar crianças e 
famílias durante a crise de saúde 
da COVID-19.

Temas 
- Cuidados pessoais
- Novas rotinas
- Aprender sempre
- Saúde socioemocional



Autoadoção
Por que é importante?

- Amplia a escala do projeto, alcançando novos territórios;

- Gera maior capilaridade com o envolvimento das famílias 
nas novas comunidades;

- Garante a sustentabilidade do projeto a curto, médio e 
longo prazos;

- Fomenta o trabalho em rede entre organizações que 
atuam com o mesmo propósito;

- Dá mais liberdade aos novos parceiros para usar os 
materiais e distribuí-los de acordo com a realidade local.

Como acontece?

A autodoação acontece quando um 
parceiro manifesta interesse e assume 
a responsabilidade de implementar por 
conta própria algum dos projetos de 
impacto social da Sésamo. 

A Sésamo fica responsável por 
compartilhar gratuitamente todos os 
materiais e sugere um modelo de 
implementação para que cada parceiro 
possa adaptá-los ao contexto em que 
vai trabalhar.



Reinvenção

Vamos junt@s?

✓ Novas realidades
✓ Novas preocupações
✓ Novos protocolos
✓ Novos vínculos

✓ Novas oportunidades

• Conviver
• Brincar
• Participar
• Explorar
• Expressar

• Conhecer-se



Reinvenção

“Todo dia é dia, toda hora é hora, de saber que esse mundo é seu. Se você for 
amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e 

rindo, você será feliz e todos serão também.”



Julia Tomchinsky
Diretora de Educação Impacto Social

Sésamo Brasil
Julia.Tomchinsky@sesame.org

MUITO OBRIGADA!

mailto:Julia.Tomchinsky@sesame.org

