
AUTO-ADOÇÃO  

DO PROJETO SONHAR,  

PLANEJAR, ALCANÇAR!

patrocínio:realização: apoio:



O projeto Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento financeiro 
para famílias, iniciativa global da Sésamo e da MetLife Foundation, 
busca contribuir para que crianças e adultos consigam, por meio de 
brincadeiras, jogos e outros recursos, planejar o futuro, identificar os 
sonhos, definir as metas, fazer planos e compreender que as escolhas 
feitas todos os dias ajudam a alcançar os objetivos. 

O público-alvo são crianças de 3 a 6 anos e seus familiares. A ideia 
é sensibilizá-las com conteúdo envolvente e linguagem lúdica 
sobre tópicos relacionados ao fortalecimento financeiro. 
Além disso, são sugeridas estratégias criativas para poupar, 
consumir com consciência, compartilhar e doar. Todo o processo 
formativo de famílias, educadores e crianças está embasado em 
três eixos temáticos: 

QUE TAL CONHECER O  
SONHAR, PLANEJAR, ALCANÇAR  
E TORNAR-SE UM PARCEIRO?

SONHAR 
O que queremos? 
Definir sonhos individuais e coletivos. 
Estabelecer objetivos e metas.

PLANEJAR 
Como faremos? 
Fazer escolhas e organizar as etapas.

ALCANÇAR 
Então, vamos realizar! 
Definir sonhos individuais e coletivos. 
Estabelecer objetivos e metas.

1



2

O projeto acontece desde 2015 e já alcançou diretamente mais de 
135 mil crianças, famílias e profissionais da Educação Infantil. 
Em 2020, foi implementado em Belo Horizonte, Manaus, Recife 
e Rio de Janeiro. Em 2021, a expectativa é ampliar o acesso 
remoto aos diversos recursos digitais produzidos, tais como o 
Caderno de Educadores, os podcasts para famílias, as histórias 
em quadrinhos, o livro de história, as animações, os vídeos 
Façam Vocês Mesmos, os clipes musicais, os cards Pra Fazer 
Junto, a Árvore dos Sonhos, diversos jogos e muito mais.

AUTO-ADOÇÃO

Depois de trabalhar presencialmente em cinco capitais, na fase 
dois do projeto, a expectativa da Sésamo é ampliar o acesso 
remoto ao programa por meio da auto-adoção. A auto-doação 
acontece quando um novo parceiro manifesta interesse e assume 
a responsabilidade de implementar o Sonhar, Planejar, Alcançar 
por conta própria. 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.

A auto-adoção:

    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.
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Aos parceiros que aceitarem 
fazer parte desta rede, além 
do acesso gratuito a todos 
esses materiais, também 
será oferecaido um encontro 
remoto de formação inicial e o 
acompanhamento à distância 
da implementação do projeto.

O QUE SERÁ CEDIDO  
AOS NOVOS PARCEIROS?

Oferecemos duas coleções de materiais digitais para a implementação 
do projeto:

Kit para gestores  
São materiais que serão utilizados pelos coordenadores locais para a 
formalização de parceria com a Sésamo, introdução do projeto junto 
às equipes de trabalho e gestão e acompanhamento das atividades 
no território.

     Folheto de apresentação do modelo de auto-adoção do projeto
      Currículo educacional do projeto.
     Termo de parceria com a Sésamo.
     Infográfico de implementação.
     Formulários: plano de trabalho e relatório de impacto.
    Guia para realização de grupos focais.
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Kit para educadores e famílias 
São recursos educativos em diversos formatos (vídeos, áudios e texto) 
para que sejam distribuídos às famílias beneficiadas pelo projeto, 
além de materiais para a formação de educadores/facilitadores.

Materiais para formação de educadores/facilitadores: 

     1 Caderno do Educador;
     11 roteiros de formação;
     11 apresentações em PPT;
     1 roteiro de oficinas temáticas;
     10 apresentações em PPT – oficinas temáticas;
     5 podcasts;
     Gibizão;
     Diário dos Sonhos;
     Poster;
     Calendário;
     Tapete de Atividades e Guia do Tapete;
     Cartaz;  
     Convite de Dia dos Sonhos.

Materiais para famílias: 

     1 vídeo de apresentação;
     12 vídeos “Façam Vocês Mesmos”;
     4 vídeos “História de Mudança”;
     12 animações “Nós Podemos”;
     26 videos “Desafio do Elmo”;
     10 clipes musicais;
     7 podcasts de contação de histórias;
     11 roteiros “Pra fazer Junto”;
     11 coleções de cards;
     1 Árvore dos Sonhos;
     1 Livro de histórias “Vamos Semear”;
     7 jogos online.



5

QUAIS SÃO AS RESPONSABILIDADES  
DOS PARCEIROS DA SÉSAMO?
 
     Integrar os conteúdos e materiais às expectativas da comunidade e 

às iniciativas que forem propostas.
    Responder a um formulário online para diagnóstico inicial.
     Participar de um encontro de formação, a ser realizado de  

forma remota.
     Preencher um formulário online para apresentar o plano  

de trabalho.
    Formalizar o termo de parceria junto à Sésamo.
     Coordenar estratégias que assegurem que os conteúdos cheguem 

até às crianças e às famílias. 
     Responder a um formulário online para compartilhar informações 

de monitoramento, impacto e alcance das ações.

COMO FAZER PARTE DA REDE DE PARCEIROS  
SONHAR, PLANEJAR, ALCANÇAR?

 
Se sua organização/instituição/Secretaria de Educação tiver interesse 
em participar, envie um e-mail para larissa.seolim@sesamelac.org 
descrevendo brevemente o trabalho da sua organização, como o 
projeto contribuiria com ele e qual o público que seria beneficiado.

Sabemos que o fortalecimento financeiro de crianças e adultos 
torna-se ainda mais relevante diante da atual crise econômica global. 

Contamos com você nesta jornada!

Equipe Sésamo Brasil



apoio:realização: parceiro:


