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Na sede do IPREDE, as crian-
ças têm acompanhamento 
nutricional e realizam diversas 

práticas culturais (teatro, cinema, 
fotografia). Além disso, a institui-
ção disponibiliza o programa de 

O Instituto da Primeira Infância (IPREDE) foi fundado em 
1986 com o nome de Instituto de Prevenção da Des-
nutrição e da Excepcionalidade. A princípio, a institui-

ção tinha por meta tratar e prevenir a desnutrição infantil. 
Na década de 1980, o Estado do Ceará tinha uma taxa de 
mortalidade infantil que chegava a 100 mortes por 1000 
nascidos vivos. Além disso, os índices de desnutrição eram 
altos, afetando cerca de 30% das crianças. Esses dados 
incentivaram o IPREDE a cuidar dessas questões.

Atualmente, o instituto investe no acompanhamento 
nutricional e desenvolvimento infantil, associando isso 
a ações de empoderamento feminino e à inclusão social 
das famílias mais vulneráveis da sociedade. Os primei-
ros três anos são o período em que a criança começa 
a desenvolver os aspectos fundamentais de sua vida: 
nutricional, mental, emocional e social. O acompanha-
mento do instituto possibilita que a criança tenha uma 
vida saudável e um desenvolvimento pleno.

Mães. Além das crianças, as mães também são acompa-
nhadas pelo IPREDE. Elas são preparadas para o mercado 
de trabalho a partir do “Mãe Colaboradora”. O projeto tem 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) e a Enel, oferecendo cursos pro� ssionalizantes 
de corte e costura, depilação, manicure, salgadeiro, doceiro, barbearia e camareiras. Segundo 
Dayane Duarte, mãe colaboradora, o Senac dá aulas para as mães e alguns pais, e também 
disponibiliza vagas no mercado para os que se destacam nos cursos. 

IPREDE incentiva relação 
entre mães e fi lhos

Os bene� ciados pelo IPREDE 
são encaminhados para a psicó-
loga, visando a estabelecer uma 
boa relação entre mãe e � lho. 
Além de tratamento psicológico, 
a família tem acesso ao acom-
panhamento de nutricionista e 
pediatra. Um kit com leite e ali-
mentos, vindos de doações, é 
oferecido aos bene� ciários assim 
que são acolhidos pelo Projeto.

O processo 
de acolhimento

Projetos que auxiliam a família 

“Eu fui 
acompanhada 
aqui quando 
era criança e 
minha mãe me 
incentivou a 
trazer minha fi lha 
para cá também.”

Dayane Duarte
23 anos
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de trabalho a partir do “Mãe Colaboradora”. O projeto tem 
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desenvolvimento na primeira 
infância, que reúne psicólogos, 
fonoaudiólogos e fisioterapeu-
tas desenvolvendo atividades 
relacionadas à evolução infan-
til. Há, também, atividades para 
as mães, como o programa de 
fortalecimento da mulher e das 
competências familiares, no qual 
participam de terapias em grupo, 
mediadas por psicólogo e assis-
tente social, com o objetivo de 
promover a troca de informações 
e o empoderamento feminino.

O projeto Mãe Acolhedora visa 
a treinar conteúdos específicos 
voltados para a promoção dos 
cuidados à criança na primei-
ra infância, proporcionando 
o fortalecimento do vínculo 
afetivo entre mães e filhos.


