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Começou...



2003: GAAME

Objetivos do grupo

Reunir pessoas e organizações;

Dar continuidade ao movimento da 
Promoção do Aleitamento;

Potencializar parcerias, otimizar
recursos e idéias;

Promover a capacitação de 
Multiplicadores;

Organizar reuniões para o planejamento 
de ações e estudos científicos.

Rede Social
Sistema interativo de relações capaz de
organizar pessoas e instituições para
alcance de objetivos sociais comuns.



REUNIÕES MENSAIS

Toda  segunda 4ª feira  do mês
Local: Unidade Senac Bauru

• Pautas
• Artigos científicos
• Boletim Informativo



2005 / Pesquisa

Crianças de 5 anos:

100% - mamadeira por mais de 3 anos 
(inclusive as que mamaram no peito por 
mais de 2 anos).
Alimento animais: ração

TRABALHO COM CRIANÇAS

“ CULTURA FAVORÁVEL AO ALEITAMENTO MATERNO”

Trabalho educativo, junto a crianças    
e adultos com a proposta de resgatar 
o aleitamento materno.

Boneca

Revisão do material educativo 
utilizado na SMAM 1999. ” Brincando e  
aprendendo, nós somos mamíferos”



É uma boneca "mamãe", que traz

um bebê na barriga.

Ela tem "parto natural" e seu

bebê pode "ir ao seio" logo depois

que nasce.

Brincando com a boneca, as

crianças aprendem da forma mais

natural e divertida, sobre

gestação e amamentação.

BONECA TETÊ



CAPACITAÇÃO DE 

MULTIPLICADORES



DIA NACIONAL DE DOAÇÃO 

DE LEITE HUMANO



PALESTRAS



SEMINÁRIOS



HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO 

E NASCIMENTO



OFICINA MAMÍFEROS

FORUM EMPRESARIAL DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

EVENTOS

ANIVERSÁRIO DE BAURU



AÇÕES

• Reuniões mensais; 

• Treinamento de multiplicadores;

• Organização da Semana Mundial de Amamentação

• Dia Nacional de Doação de Leite Humano

• Seminário de Humanização da Assistência ao Parto – 2 edições;

• Boletim Informativo – “Colostro”;

• Brinquedos educativos e material de divulgação;

• Formação contínua em Redes Sociais.





RESULTADOS

Publicação “Aleitamento Materno: em Bauru uma rede para o bem” 



RESULTADOS – Seminário Humanização

1ª Edição
2ª Edição



RESULTADOS

Motivação de outras redes: Brotas e Jaú



RESULTADOS

• Parcerias com diversos setores da sociedade;

• Integração – Rede Parto do Princípio;

• Metodologia Redes Sociais – Senac SP:

missão, visão de futuro,, planejamento estratégico;

• Autonomia, sustentabilidade.



DIFICULDADES

• Adesão de pessoas;

• Quebra de paradigmas;

• Divisão de responsabilidades;

• Envolvimento de outras instituições prestadoras de assistência.



MISSÃO

“Proporcionar o aleitamento materno na primeira hora de vida,

incentivando-o até os 2 anos ou mais, exclusivo até o sexto mês,

por meio de informação e capacitação dos setores envolvidos na

sociedade”.

VISÃO DE FUTURO

“Ser referência em capacitação e formação de multiplicadores do

aleitamento materno e contribuir com a humanização da

assistência ao parto e nascimento”.



A missão do Senac São Paulo é proporcionar o desenvolvimento de 

pessoas e organizações para a sociedade do conhecimento, por meio 

de ações educacionais comprometidas com a responsabilidade social.

Apóia o Gaame por acreditar no comprometimento do grupo, trabalho 

voltado para a sociedade alinhado à missão da instituição.



MUITO GRATA!

paula.sabattassini@sp.senac.br


