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148
Iniciativas 
apoiadas e 
executadas

115.851
Crianças 

bene�ciadas
61.539

Adultos treinados em
questões relacionadas

a crianças

Participações
digitais

512.064

Parcerias com 
instituições  

+ 170 Prêmios e
agradecimentos
recebidos por

nosso trabalho

Participação Regional 
Projetos envolvendo crianças 

do Brasil, Argentina, Chile, Bolívia,
Paraguai e Uruguai

Pessoas alcançadas pelo 
público massivo

5.168.438 

5

Compromisso de
alcance regional
O trabalho está estruturado em três eixos: “Infância e vida saudável”, “Infância e 
Desenvolvimento Integral nos primeiros anos” e “Infância na Agenda Pública”. 



Prêmio  
“Meu Pátio é o 
Mundo” 
Prêmio de Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável 
na Primeira Infância, desenvolvido em 
instituições dedicadas ao cuidado e à 
educação.

12 projetos distintos 
6 países (Brasil, Argentina, Bolívia, 
Chile, Paraguai e Uruguai)

Apresentação do livro 
digital “Meu Pátio é o 
Mundo”
Contribuições teóricas 
sobre Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável 
e compiladas a partir dos Prêmios das 
3 edições anteriores.

Alcance Regional
Abertura do canal WhatsApp 
mais de 3.000 contatos diretos de 
25 países da América Latina.

Prêmio Aprendendo com 
Prazer
42 experiências recebidas na 
Argentina, Brasil e Chile.

Em aliança com:

36 Jardins

223 professores

29 líderes de equipes 
de gestão

Cursos

Formação de Promotores de Vida  
Ativa para a Infância
Incentivar o movimento e as brincadeiras ativas em 
crianças para o desenvolvimento do bem-estar e da saúde.

Vínculos nos Primeiros Anos
Promover vínculos saudáveis sustentados por práticas de bom 
tratamento.

Participação na Primeira Infância
Promover a participação de crianças na comunidade educativa 
e/ou comunitária.

Continuidade do programa que inclui 
treinamento sobre o trabalho na Primeira 
Infância a equipes municipais de localidades 
argentinas e entrega de equipamentos para a 
promoção do movimento.

Argentina

96 profissionais do jardim de infância

85 profissionais do jardim de infância

154 pessoas capacitadas das equipes de educação 
infantil da Fundación Integra.

Chile

Desde el Principio
Projetos de organizações da sociedade civil 
criados em tempos de pandemia e que estão 
ligados à vida saudável na infância.

4.717 crianças

3.099 adultos

22 projetos

https://fundacionarcor.org/libro-digital-mi-patio-es-el-mundo/
https://fundacionarcor.org/libro-digital-mi-patio-es-el-mundo/


Portal educativo

Mobilização e Divulgação
38 cursos  
disponíveis em espanhol e 
português (31 em espanhol 
e 7 em português)

8.428 estudantes   
da América Latina.

95.764 h de curso.

Nossa  
Web

Nossa  
comunidade digital

+ 300.061 visitas  
ao site (espanhol e português)

+ 25.979 conteúdos 
baixados (espanhol e português).

+ 4.900.214 usuários   
alcançados nas Redes Sociais

+ 259.643  
interações

+ 278.164 visualizações   
de vídeo no Youtube

    
Argentina: comunicacionfunarcor@arcor.com / www.fundacionarcor.org 
Brasil: institutoarcorbrasil@arcor.com / www.institutoarcor.org.br
Chile: funarcorchile@arcor.com / www.fundacionarcor.cl

Programa Novo Olhar
Brasil

+ 500 educadores capacitados.

1.623 crianças beneficiadas.

420 educadores de 33 organizações 
participantes. 

Nossa missão
Fundação Arcor Argentina (1991), Fundação Arcor Chile (2015) e o Instituto 
Arcor Brasil (2004) são entidades sem fins lucrativos criadas pelo Grupo Arcor, 
cuja missão é contribuir para que a educação seja uma ferramenta de igualdade 
de oportunidades para as crianças.

https://www.facebook.com/InstitutoArcorBrasil
https://www.youtube.com/InstitutoArcorBrasil
https://www.instagram.com/institutoarcor/
mailto:comunicacionfunarcor%40arcor.com?subject=
http://www.fundacionarcor.org 
mailto:institutoarcorbrasil%40arcor.com?subject=
https://www.institutoarcor.org.br/
mailto:funarcorchile%40arcor.com?subject=
https://www.fundacionarcor.cl/

