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Creche Monteiro Lobato 
Local: Bauru - SP 
Idade: de 1 a 5 anos 

Sediada no interior do estado de São Paulo, 
na cidade de Bauru, a Creche Monteiro 
Lobato é uma instituição educacional 
focada na primeira infância, que atende 140 
crianças de 1 a 5 anos. Através de atividades 

pedagógicas diferenciadas, a organização 
tem a missão de oferecer oportunidades para a 
construção do conhecimento e maior integração 
social para as crianças e, consequentemente, 
suas famílias.

Creche Cantinho de Luz 
Local: Campinas - SP 
Idade: de 2 a 6 anos 

A Creche Cantinho de Luz auxilia mais de 70 
famílias da comunidade do Jardim Santa 
Eudóxia, em Campinas, atendendo cerca 
de 80 crianças entre 2 e 6 anos de idade. 

A creche é uma forma alternativa das famílias 
proporcionarem às crianças condições de 
educação, alimentação, saúde e lazer. 

Associação Casa do Pai
Local: Curitiba - PR 
Idade: de 3 a 15 anos 

A Associação Casa do Pai é  uma organização 
Não Governamental (ONG) que mantém lares 
em Curitiba, no Paraná, com o objetivo de 
prestar assistência a crianças em situação de 
risco, funcionando em regime de abrigo  

24 horas. Fundada em 1994, atualmente a 
instituição se divide em duas casas lares com 
capacidade para 10 crianças cada uma, num total de 
20 crianças de ambos os sexos, entre 3 e 15 anos de 
idade, com prioridade dada para grupos de irmãos.
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Creche das Rosinhas 
Local: Belo Horizonte - MG 
Idade: de 0 a 3 anos 

A Creche das Rosinhas foi fundada pelo 
Grupo Espírita Francisco de Assis, atendendo 
mais de 90 crianças de 0 a 3 anos em sua 

Unidade I. Seu objetivo é prestar assistência 
educacional e social a crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social.

Inaugurada no dia 5 de abril de 2016, a 
instituição é um espaço dedicado a acolher 

crianças em situação de risco, funcionando em 
regime de abrigo 24 horas

Centro Educacional Infantil 
CEI Vila Cisper II
Local: São Paulo - SP 
Idade: de 0 a 4 anos 

Fundado em 2001, o CEI Vila Cisper II é uma 
entidade filantrópica que garante atendimento 
em período integral a cerca de 150 crianças de 
0 a 4 anos, integrantes de famílias da região, 
oferecendo orientação e educação através 
de atividades pedagógicas e educacionais, 
proporcionando, assim, o amadurecimento 

cognitivo das crianças e a construção de sua 
identidade social. A Marsh & McLennan fundou a 
Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo 
MMC para fazer a gestão do CEI, cuja diretoria, 
conselho e presidência são formados por executivos 
seniores das empresas de seu grupo que zelam pelo 
bem estar do projeto e seu funcionamento.
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Unidade de Reinserção 
Social Ziraldo 
Local: Rio de Janeiro - RJ 
Idade: de 4 a 12 anos 


