
INSTITUIÇÃO
O	  SITE	  POSSUE	  RECURSOS	  
PARA	  PORTADORES	  DE	  
NECESSIDADES	  ESPECIAIS

ALIANÇA	  PELA	  INFÂNCIA N

ASSOCIAÇÃO	  BRASILEIRA	  DE	  AVALIAÇÃO	  EDUCACIONAL N

Associação	  Brasileira	  de	  Brinquedotecas N	  

ASSOCIAÇÃO	  BRASILEIRA	  DE	  ESTUDOS	  SOBRE	  O	  BEBÊ N

Associação	  Nacional	  de	  Pós-‐Graduação	  e	  Pesquisa	  em	  Educação N

AVISA	  LÁ N	  

COMKIDS N

ECOS.	  COMUNICAÇÃO	  EM	  SEXUALIDADE N

FUNDAÇÃO	  CARLOS	  CHAGAS N	  

FUNDAÇÃO	  FÉ	  E	  ALEGRIA	  (Colômbia) N	  

FUNDAÇÃO	  ITAÚ	  SOCIAL	  -‐	  ITAÚ	  CRIANÇA N

FUNDAÇÃO	  LEMANN N

FUNDO	  DAS	  NAÇÕES	  UNIDAS	  PARA	  A	  INFÃNCIA N

GEOGRAFIA	  DA	  INFÂNCIA N

GRUPO	  DE	  ESTUDOS	  E	  PESQUISAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  E	  DIFERENCIAÇÃO	  SÓCIO-‐
CULTURAL

N

IMPAES	  -‐	  Instituto	  Minidi	  Pedroso	  de	  Arte	  e	  Educação	  Social N

INSITUTO	  SINGULARIDADES N	  	  

INSTITUTO	  ALANA	   N

INSTITUTO	  AVISA	  LÁ N	  	  

INSTITUTO	  CAMARGO	  CORREA N

INSTITUTO	  GIRASSOL	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  E	  PESQUISA N	  

INSTITUTO	  PENÍNSULA N	  

INSTITUTO	  ZERO	  A	  SEIS N

LABORATÓRIO	  DE	  BRINQUEDOS	  E	  MATERIAIS	  PEDAGÓGICOS	  (VINCULADO	  A	  USP) N

MIEIB.	  Movimento	  Interfóruns	  de	  Educação	  Infantil	  do	  Brasil N

MINISTÉRIO	  DA	  EDUCAÇÃO	  E	  CULTURA S	  

MOVIMENTO	  INFÂNCIA	  LIVRE	  DE	  CONSUMISMO N	  

NÚCLEO	  DE	  DESENVOLVIMENTO	  INFANTIL N	  

NÚCLEO	  DE	  ESTUDOS	  E	  PESQUISAS	  EM	  SIMBOLISMO,	  INFÂNCIA	  E	  
DESENVOLVIMENTO

N	  

NUCLEO	  DE	  ESTUDOS	  SOBRE	  CURRICULO,	  CULTURA	  E	  SOCIEDADE N	  

OBSERVATÓRIO	  DA	  INFÂNCIA N	  

ORGANIZAÇÃO	  DAS	  NAÇÕES	  UNIDAS	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO,	  A	  CIÊNCIA	  E	  A	  CULTURA N	  

POR	  VIR.	  EDUCAÇÃO	  E	  INOVAÇÃO N	  

PORTAL	  EDUCACIONAL	  -‐	  A	  DIFERENÇA	  NA	  EDUCAÇÃO	  BRASILEIRA N	  

PORTAL	  POSITIVO N	  

RADAR	  DA	  PRIMEIRA	  INFÂNCIA N	  

REDE	  NACIONAL	  PRIMEIRA	  INFÂNCIA N	  

REVISTA	  GUIA	  INFANTIL	  (uol) N	  

REVISTA	  NOVA	  ESCOLA N	  

SECRETARIA	  DA	  EDUCAÇÃO	  DO	  ESTADO	  DE	  SP N	  

SINDICATO	  DOS	  TRABALHADORES	  	  em	  Entidades	  de	  Assistência	  e	  Educação	  à	  Criança,	  
ao	  Adolescente	  e	  a	  Família	  do	  Estado	  de	  SP	  

N	  

TEMPO	  DE	  CRECHE N	  

TERRITÓRIO	  DO	  BRINCAR N	  

TODA	  CRIANÇA	  PODE	  APRENDER N	  

TODOS	  PELA	  EDUCAÇÃO	   N	  

UNICEF N	  

VAGALUME N	  

PESQUISA	  SITES	  NACIONAIS

INCLUSÃO	  DIGITAL


