Os CEPPs enfocam os “anos críticos” da
criança:da concepção aos 3 anos de idade
Durante essa “janela de oportunidade” o cérebro se
desenvolve mais rápido do que em qualquer outra
fase. É sobre esses anos críticos que se moldam o
corpo físico, o crescimento, o desenvolvimento, a
saúde mental, a autoconfiança, a felicidade e o
aprendizado escolar da criança, com impacto
permanente não apenas sobre sua vida, como
também sobre grupos e sociedades.
Além de nutrição e saúde básica, competências
parentais e a arte do cuidar também precisam ser
promovidas e apoiadas, a fim de que cada criança
receba a atenção, o amor, a estimulação e o
encorajamento necessários para que desenvolva todo
o seu potencial e prospere.

Os CEPPs – princípios fundamentais para a
primeira infância e o papel dos pais...
são o resultado de uma iniciativa global criada em
2016 por um grupo de organizações envolvidas no
universo da saúde materna pré- e perinatal e do
desenvolvimento da criança pequena.

Os CEPPs envolvem ação!
Juntos, ajudemos a acelerar e ampliar a
implementação dos Objetivos de Desenvolvimentos
Sustentáveis em todos os países. Seja um apoiador
dos CEPPs, ou afilie-se a uma rede local de CEPPs, e
ajude a fazer uma diferença na vida de mães e
crianças pequenas desfavorecidas, no mundo inteiro!

Entre em contato conosco
Descubra como você ou sua organização podem ajudar:
Valerie Unite, Diretora Executiva
valerie@cepprinciples.org
Celular: +33 679 493 501

Um bom Desenvolvimento na Primeira Infância não é
apenas um direito da criança: ele gera altas taxas de
retorno ao longo da vida. E além disso tem o
potencial de romper o ciclo da pobreza
intergeracional e gerar sociedades mais justas e mais
pacíficas.
Os CEPPs almejam fazer para mães e crianças
pequenas o que os Princípios de Empoderamento da
Mulher fizeram para as mulheres no mercado de
trabalho. É um simples conjunto de 7 princípios que
formam a base para um comprometimento unificado
de múltiplos setores e grupos de interesse com os
governos, a todos os níveis, tendo o objetivo de
assegurar cuidados adequados a cada criança e o
pleno desenvolvimento do seu potencial.

Afilie-se a uma rede de CEPPs na sua Cidade ou
no seu Estado.
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Sócios fundadores dos CEPPs

Os CEPPs propõem uma estrutura para a
mobilização de diversos grupos de interesse e
múltiplos setores, e uma tomada de consciência
dos governos em todos os níveis, a fim de
melhorar o apoio às mães, aos pais e cuidadores
em seus papeis afetivos e educativos, durante a
gravidez e os primeiros anos da criança.

Visão dos CEPPs

Download the Manifesto
www.cepprinciples.org

A visão dos CEPPs é um mundo onde cada criança
desenvolve o seu verdadeiro potencial e onde
nenhuma é deixada de lado; um mundo onde mães,
famílias e cuidadores recebem o apoio e a educação
que precisam para realizar tal objetivo, um mundo
onde eles são reconhecidos pelo seu papel
primordial no advento de sociedades mais
saudáveis, justas e pacíficas.

Para mais informação: www.cepprinciples.org
Valerie Unite celular +33 679 493 501

CEPPs@CEPPrinciples
#CEPPs4EarlyParenting

Você sabia…
Os Sete Princípios do CEPPs
Governos locais, regionais e nacionais serão
encorajados a usar esses princípios como base para
fortes e efetivas políticas e programas de apoio às
mães e aos pais de crianças na primeira infância.
Princípio 1. Estabelecer liderança a nível dos
governos locais, regionais e nacionais a fim de
proporcionar apoio às mães e aos pais durante o
período pré-natal e durante a primeira infância de
seus filhos.
Princípio 2. Promover parcerias entre governo,
organizações não governamentais, e organizações da
sociedade civil.
Princípio 3. Publicar uma Política local, regional ou
nacional de Parentalidade da Pequena Infância, de
acesso universal e respeitosa das diversidades
culturais, assim como das opiniões das mulheres e
dos homens.
Princípio 4. Estabelecer infraestruturas para a
educação e capacitação em prestação de cuidado.
Princípio 5. Promover as melhores práticas em
educação e prestação de cuidado, para mães e
profissionais.
Princípio 6. Adotar um enfoque multisetorial que
assegure continuidade na prestação de cuidado em
saúde física, emocional e mental, assim como uma
adequada atenção à primeira infância.
Princípio 7. Medir e informar publicamente os
objetivos e as conquistas obtidas graças ao apoio às
mães e aos pais durante o período pré-natal e a
primeira infância de seus filhos.

CEPPs, 152 Grosvenor Road, London SW1V 3JL, UK

Durante a gestação e até os 18 meses, a cada hora
são criadas umas 50.000 conexões cerebrais! É a mais
alta velocidade jamais atingida! E as experiências
dessa época modelam o desenvolvimento do cérebro
do bebê e impactam sua saúde física, mental e
emocional para o resto da vida.

Os CEPPs apoiam os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU assim
como outras iniciativas
Os CEPPs apoiam a realização do programa 2030
das Nações Unidas e seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente
o Objetivo 3 – “Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as
idades” – assim como vários outros ODS.

Depressão, ansiedade e psicose perinatal acarretam
para a sociedade um custo a longo prazo de
aproximadamente £8.1 bilhões a cada coorte anual
de nascimentos no Reino Unido. Para o setor público,
o custo dos problemas de saúde mental perinatal
equivale a 5 vezes o custo da melhoria de seus
serviços.
Novas pesquisas científicas no campo da epigenética
mostram que as influências ambientais podem afetar
a expressão dos genes. Foram refutadas as antigas
noções de genes “imutáveis” ou únicos
determinantes do desenvolvimento celular. Os
cientistas descobriram que as primeiras experiências
(pré-natais) podem determinar como os genes são
ativados ou desativados, e podem até influenciar o
quão completamente eles serão expressados.
“Investir no desenvolvimento e saúde da
primeira infância e adolescência pode
arrecadar mais de 100 bilhões de US$ em
dividendos demográficos.
Ajudar as crianças a desenvolverem seu pleno
potencial, principalmente nos primeiros 3 anos
de vida, gera um alto retorno ao longo da vida.
Esses fatos não podem mais ser ignorados.”
The Lancet - “Apoiando o Desenvolvimento na
Primeira Infância: da ciência à difusão em grande
escala.” Outubro 2016

Para mais informação: www.cepprinciples.org
Valerie Unite celular +33 679 493 501

Os CEPPs estão alinhados com o movimento global
“Toda Mulher Toda Criança” cuja meta é acabar
com as mortes evitáveis de parturientes e recém
nascidos, e melhorar sua saúde e bem estar no
âmbito da Estratégia Global para Saúde de
Mulheres, Crianças e Adolescentes (2016-2030).
“Agora, com esse comprometimento “de cima para
baixo”, se torna necessária uma colaboração “de
baixo para cima” em todos os setores a fim de
oferecer cuidados maternos de alta qualidade e
serviços de desenvolvimento da primeira infância. É
necessário estabelecer pontes entre saúde e
nutrição, educação e proteção social da infância.”
The Lancet, Outubro 2016

Os CEPPS trabalham “de cima para baixo”
Em cada cidade, estado ou país serão estabelecidas
redes compostas por múltiplos setores e grupos de
interesse dos CEPPs. Elas trabalharão “de baixo para
cima” para acelerar e impulsionar essas iniciativas e
comprometimentos internacionais.

Promovendo Cidades Amigas dos CEPPs

