


Jardins da infância 
é uma plataforma de 
transformação, de 
conteúdo lúdico, cultural 
e educacional para 
pais e filhos no 
bairro dos "Jardins". 



Caminhando pelas ruas e alamedas dos 'jardins", Drica Lobo, moradora 
do bairro, mãe e fotógrafa, sentiu falta de crianças nas ruas. 
Pensando na dificuldade das outras mães e pais em explorar a 
vizinhança com seus filhos, Drica idealizou um guia de tudo o que 
há de melhor na área, facilitando a vida de quem tem pouco tempo 
e quer muita informação. 



INSIGHT: 
 
"As crianças passaram 
a brincar menos ao ar 
livre, a conviver menos 
tempo com os pais e a 
compartilhar cada vez 
menos experiências reais 
com o mundo, o que 
impede o seu 
desenvolvimento pleno". 



O objetivo do projeto JARDINS DA 
INFÂNCIA é resgatar a idéia de 
convivência tranquila e harmoniosa 
das famílias com seus filhos e 
entre si, no entorno onde essas 
pessoas moram. 
Busca proporcionar o máximo de 
conhecimento sobre o potencial 
dos espaços públicos e comerciais 
do bairro, fazendo com que 
moradores e até visitantes 
tenham uma experiência vibrante e 
positiva nesta área da cidade. 



O projeto começou com 
o mapeamento de 815 
pontos no bairro 
"Jardins" e, a partir 
disso, foi desenvolvido 
um site de conteúdo 
sobre o universo infantil 
com colaboradores de 
várias áreas e foram 
organizados eventos 
regulares e esporádicos 
para promover a 
interação, o conhecimento 
e o entretenimento. 





Porque Jardins? 
- "Manhatan está para Nova Iorque, como os jardins está para São Paulo". 
 
Tudo acontece aqui! Showrooms, flagship stores, melhores restaurantes, 
melhores livrarias, galerias, museus e hotéis. 
 



Perfil demográfico dos jardins: 
 
* 90 mil habitantes 
* Classe A/B 
* 45% adultos de 3o a 59 anos 
* 7% crianças de 0 a 9 anos 
* 4% jovens de 10 a 14 anos 
* predominância mulheres (57%) 
* predileção por atividades culturais 
* viagens de final de semana 
* gostam de parques e atividades ao ar 
livre 
* canais de comunicação principais: 
jornal, internet e tv a cabo 
 
fonte: Datafolha e Seade 
 
 



Perfil psicográfico dos jardins: 
 
* famílias com filhos de até 12 anos 
* pais trabalham fora de casa e 
passam pouco tempo com os filhos, mas 
são engajados e se preocupam com o 
desenvolvimento das crianças 
* crianças confinadas em casa reduzem a 
disposição para brincadeiras em grupo e 
práticas esportivas ao ar livre (pouco 
compreensão de valores como lealdade, 
companheirismo, amizade e cooperação) 
* pais preenchem agenda das crianças 
com atividades complementares pela 
sensação de estimular um 
desenvolvimento mais saudável 
 
 



O MAPA foi desenhado 
pelo urbanista Maurício 
Paraguassu, por Florence 
Breton e Nicolas Thuret. 
Foi lançado em 2012, no 
São Paulo Fashion Kids, no 
Shopping JK Iguatemi  
………………………………. 
 
O MAPA em números: 
 
* impressos 50.000 
exemplares, divididos 
em 4 edições de 12.500 
 
* distribuídos em lojas, hotéis, 
escolas, galerias 
e restaurantes nos "Jardins" 
 
Exemplos: Restaurante Le Vin, Supernatural, 
Casa Elli Sorveteria, ZDeli Restaurante 
Judaico , Hotel Fasano, Hotel Emiliano, Hotel 
Hyatt, Paper House Papelaria e Urban Arts 
Galeria de Arte. 

 
 



O lançamento do MAPA Jardins da Infância foi no São paulo Fashion 
Kids no Shopping JK Iguatemi que contou com a presença de várias 
celebridades e formadores de opinião! 



O site do projeto 
Jardinsdainfancia.com.br 
tem mais de 20 
colaboradores convidados 
que compartilham 
informações sobre educação, 
atividades culturais, moda, 
psicologia, culinária, 
viagens, tendências de 
consumo e comportamento, 
curiosidades sobre o 
universo infantil e o 
relacionamento 
entre pais e filhos. 



Agenda do projeto Jardins da Infância + colaboradores convidados 

Segunda-feira: Categoria Especialistas 
 
Silvia Lobo - Emoções Infantis - psicanálise  
Izzy Pozzi - Semeando o desenvolvimento - pedagogia 
Chris Wehba - Menos por Mais - odontopediatria  
Dani Magno - Jardins dos Avós - enfermagem 

 
Terça-feira: Categoria Dicas 
 
Flavia Fiorillo - criação e criatura - design 
Clara Parada - manual do cidadão - segurança 
Vera Rocha - você acredita? - sustentabilidade 
Nani Kleebank – moda com bossa - moda  
 

Quarta-feira: Categoria Receitas 
 
Barbara Gomes - Receitas da Mãe Barbara - receitas 
Drica Lobo - Retratos Ludicos -entrevistas 
Convidados - Crianças que Viajam pelo Mundo - viagens 
Cassia Grispam  
	  

Quinta-feira: Categoria Brincadeira 
 
Uly Tripoli - criança miuda - atividades de 0-6  
Roberta Suplicy - passatempo com arte - bricolage 
Lina Brochmam - o que temos para hoje? agenda 
de fim-de-semana 
Argeu - treco legal - tecnologia criativa 
 

Sexta-feira: Categoria Histórias 
 
Kiara Terra - História de Travesseiro - Histórias 
Lucia Milan - Arranjo da Vida - Flores 
Carol Ouang - Real e Censurado - Atualidades 
Karin Sa Rego e Mari Pavanelli - Dia de Poesia - Poesia 
	  



RECEITAS DA MÃE BÁRBARA é uma coluna do site JARDINSDAINFANCIA. 
Um lugar pra quem tem filhos e gosta de alimentá-los bem. Mesmo.  



Parceria com colunistas do site Jardins da Infância. 
Um exemplo bem sucedido de cooperação e patrocínio da empresa de 
produtos naturais NATIVE! 





 
 
 
 
 

Dia da Criança 2013: Mapa + Oficinas + Filme + Palestras + Patrocinadores 
Veja o vídeo do evento no MUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=mo7geVx025Q 



 
 
 
 
 

300 formadores de opinião curtiram e apoiaram o evento no MUBE, 
multiplicando o conceito de uma vida saudável e feliz. . 

Maria Rita foi madrinha do evento. 



A música tema ‘Imenso jardim” de Renato Teixeira foi composta por sua neta 
Marina e cantada po crianças convidadas. A composição foi apresentada 

no evento do MUBE e é trilha do vídeo do evento. 



 
 
 
 
 

Evento Mestre sorveteiro! 
Crianças aprenderam a fazer sorvete na Sorveteria ELLI 

Os aventais foram uma colaboração da estilista Emanuelle Junqueira. 



 
 
 
 
 

Evento “Trilha do Mestre Sorveteiro” 
O Mestre italiano Salvatore Naselli ensina, na Casa Elli, crianças a fazerem 

sorvetes com ingredientes da estação, orgânicos e frescos, comprados de produtores 
locais ou fornecedores próximos das suas casas. 



 
 
 
 
 

Jardins da Infância e Casa das Idéias oferecem cursos 
de 3 meses para curiosos e criativos de 05 a 17 anos, 

na Escola São Paulo. 


