Programa Sol, amigo da infância
Campanha 2017

AOS PARCEIROS DO ICLOC
São Paulo, outubro de 2017.
A Diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo, tem o prazer de
convidá-los a participar do Programa Sol, amigo da infância – 2017.

Firme no seu objetivo de contribuir na formação de hábitos saudáveis no dia a dia das
crianças, evitando os riscos da exposição solar inadequada, o Programa inaugura uma nova
fase de relacionamento com crianças de 5 a 10 anos e seus educadores, por meio de uma
Campanha em edição digital.
A Campanha, neste semestre, terá duas ações integradas: uma
para engajar as crianças no assunto mediante o jogo digital*: o
aplicativo Sol Amigo. Outra dirigida aos educadores da criança,
principalmente pais e professores, para mantê-los atentos aos
cuidados diários de proteção solar, principalmente nas atividades
ao ar livre, através de um livro digital. Você terá acesso a estes
materiais no site www.solamigodainfancia.com.br (lançamento dia
15 de setembro).
As escolas que participarem desta Campanha de proteção terão direito, de incorporar o
jogo digital e o livro digital em seus materiais didáticos; a inscrever seus professores e
funcionários na oficina Jogos digitais: uma experiência lúdica para fazer projetos, que
abordará a utilização de jogos digitais e fotoproteção na elaboração de projetos; e a
participar do concurso Sol, amigo da infância, que premiará os melhores projetos dos
professores que engajarem seus alunos da Educação Infantil (5 anos) e Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano) e a comunidade escolar na Campanha.
A Campanha foi lançada no dia 22 de setembro e será encerrada em 15 de novembro. O
aplicativo do jogo pode ser usado em diferentes dispositivos (celulares, tablets,
computadores) e funcionará off-line facilitando o acesso para as escolas que não estejam
conectadas ou não disponham de conexão para seus alunos.
Contamos com o seu apoio à Campanha - 2017 promovendo boas práticas em exposição
solar. Confirme sua adesão ou solicite mais informações, estaremos à disposição para
atendê-los e/ou visitá-los.
Atenciosamente,
Diretoria SBD – RESP – Gestão 2017-2018
Nossos contatos:
Andréa Parlato
Relações Públicas
Tel: 11 5573-8735 / 5573-5528 / 5083-3491
E-mail: relacoespublicas@sbd-sp.org.br

Profª. Drª. Zélia Maria Nogueira Britschka
Consultora Pedagógica da Campanha - 2017
Tel: 11 9 8144-2929
E-mail: contato@solamigodainfancia.com.br

*Requisitos necessários para o jogo digital: Windows 7 com Flashplayer instalado no navegador.

