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Por qual motivo somos o Instituto Povo
do Mar?
O Instituto Povo do Mar (IPOM) foi fundado em 2010 como uma
organização sem fins lucrativos projetada para prover
oportunidades para crianças e adolescentes da Comunidade do
Serviluz, na cidade de Fortaleza/Ce. Atualmente, atendemos
também as Comunidades do Caça e Pesca e Praia do Futuro.
Ambos os cenários vivem uma realidade de violência e exclusão
social. Os territórios localizam-se em áreas costeiras da cidade.
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AMOROSIDADE

DIALOGICIDADE

Acreditamos que o
amor transforma vidas

Confiamos no trabalho
em equipe guiado por
uma prática dialógica
cotidiana
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FORMAÇÃO
HUMANA
Fazemos um processo
formativo direcionado
para a dimensão da
formação cidadã

PROJETO BASE - PRIMEIRA INFÂNCIA

A FORMAÇÃO
COMEÇA NA
PRIMEIRA
INFÂNCIA?
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Quem são as
nossas crianças?
Estão na faixa etária entre 5 e 6 anos de
idade, em situação de vulnerabilidade
social
Habitam famílias com histórico de
violências diversas (abuso de álcool, tráfico
de drogas e agressão física)
Trabalham com as famílias aos fins de
semana nas praias locais (guardadores de
carros, vendedores de alimentos, etc)
Estão ausentes dos cuidados da Secretária
Municipal de Educação de Fortaleza
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O seu papel social...

A proposta da primeira infância vai além da dimensão
do cuidar e educar, pois buscamos um conjunto de
ações socioeducativas, que oferecem uma formação
transformadora, visando estimular profundas
mudanças sociais para o resgate da cidadania.

COMO SERIA?
Proposta Pedagógica Construtivista:

proporcionar o

desenvolvimento, a aprendizagem e o bem estar da criança,
considerando os aspectos físico-motor, cognitivo, sócio-afetivo,
ético e estético

Despertar para a Consciência Crítica:

entender seu papel social

e os direitos pertencentes a primeira infância, direcionados na
dimensão freireana

Vivenciar Rotinas Positivas :

participar de experiências que

fortaleçam os vínculos familiares, o desenvolvimento da afetividade
e a cultura de paz. O direito ao brincar constitui parte integrante
da formação da cidadania, segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei No. 8069 de 13/07/1990)

Alimentação Saudável:

cuidar do corpo através de alimentação

diária rica nutricionalmente

BENEFÍCIOS DE
EXPERIÊNCIAS
MOTORAS
Explorar o espaço por meio de
movimentos como: andar,
correr, saltar, subir etc;
Manipular e explorar objetos
por meio de movimentos
(pegar, largar, empilhar,
encaixar;
Movimentar-se corporalmente
com relação a desafios
posicionais: em frente, atrás,
no alto
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BENEFÍCIOS DE
EXPERIÊNCIAS
SENSORIAIS
Identificar a própria imagem
corporal e reconhecer as diferentes
partes de seu corpo por meio de
brincadeiras, com o uso de
fotografias, imagens do corpo
humano etc;
Explorar as possibilidades de gestos
e ritmos corporais para expressar-se
nas brincadeiras e demais situações
de interação;
Desenvolver a atitude de interesse e
cuidado com o próprio corpo.
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Aumento da
autoestima
O desenvolvimento de uma autoestima positiva na
infância se inclui no âmbito de desenvolvimento
sócio afetivo.
Define-se autoestima como o sentimento de valor
que acompanha a percepção que temos de nós
próprios, ou seja, é a resposta no plano afetivo a
um processo iniciado no plano cognitivo.
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"PARA MIM, É IMPOSSÍVEL EXISTIR SEM
SONHO, POIS A VIDA NA SUA TOTALIDADE
ME ENSINOU COMO GRANDE LIÇÃO, QUE É
IMPOSSÍVEL ASSUMI-LA SEM RISCO"
PAULO FREIRE

Gratidão

