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APRESENTAÇÃO
“A implementação e execução dos Planos Municipais da Primeira Infância no Estado do Ceará, promovido pela Rede 

Estadual da Primeira Infancia - REPI-CE1, iniciou-se em Maio de 2012, com uma Audiência Pública, na Assembléia Legislativa 
do Ceará, solicitada pela Comissão da Infância e Adolescencia.

Nessa ocasião, o Instituto da Infância - IFAN na condição de representante da Secretaria Executiva da REPI-CE, 
apresentou o Guia do Plano Municipal da Primeira Infancia2 (GPMPI) para uma audiência composta por ONGs, Ministério 
Público, Conselhos de Direito da Criança e Adolescente (Estadual e Municipal), gestores e técnicos de cerca de 70 
Municípios, e demais membros da sociedade civil.

O resultado foi bastante positivo, e vários Municípios começaram a mobilizar-se para a construção de seus Planos 
Municipais, lançando e apresentando o GPMPI em eventos municipais, como: Semana do Bebê; Semana da Criança; 
datas alusivas ao aniversário da cidade, festa da padroeira; e demais  eventos. A REPI-CE começou a ser demandada para 
esclarecimentos em alguns tópicos do Guia, principalmente nos passos: Diagnóstico e o Plano de Ação, propriamente dito. 

Com apoio fi nanceiro e institucional do UNICEF e parceria da REPI_CE, o IFAN apresentou a 10 Municípios do Estado 
do Ceará, um Projeto de Construção dos Instrumentos dos PMPI: - Instrumento de Diagnóstico Situacional da Primeira 
Infância e Marco Lógico.

O processo de construção e validação destes dois instrumentos, foi bastante participativo, criativo e motivador. Os 
instrumentos emergiram dos Municípios, tomaram como referência o Plano Nacional da Primeira Infancia3 em todas as 
suas 13 ações fi nalisticas; e principalmente, com indicadores adequados à realidade de base de dados e informações 
que os municípios cearenses têm.

1Lista completa dos participantes – anexos desta publicação
2Referência: Rede Nacional da Primeira Infância
3Rede Nacional da Primeira InfanciaF
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Agora, é colocar na prática e continuar seguindo o passo a passo já sugerido 
no  GPMPI- Rede Nacional da Primeira Infância.

Agradecemos a colaboração e disponibilidade de todos, em especial 
aos representantes dos 10 Municípios participantes do Projeto4, a Isabele 
Caminha pela condução do Projeto com precisão e confi ança nos bons 
resultados; e ao UNICEF por viabilizar a sua execução.

Luzia Torres Gerosa La�  te
Superintendente Executiva

Instituto da Infancia- IFAN

4Municípios participantes do projeto: Acaraú, Cascavel, Guaiuba, Horizonte, Marco, Ocara, Palhano, São Gonçalo, Sobral e Tauá.
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Como contribuição complementar ao plano municipal para a criança e adolescente, foi construída pela Rede Nacional 
da Primeira Infância1 com o apoio do UNICEF uma metodologia para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância- 
PMPI2. O PMPI é uma proposta de prioridade para a infância, baseado nas inúmeras evidências científi cas de que os 
primeiros anos de vida são decisivos; e que intervenções adequadas nesse período são essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento pleno e harmonioso do ser humano.

A elaboração do plano municipal deve ser uma das primeiras ações para garantir os direitos da criança de até seis anos, 
como parte importante de um plano maior para a criança e o adolescente do município. 

Em geral são elaborados nos municípios planos setoriais (educação, saúde, assistência social) para toda a população, 
porém é fundamental que a criança e o adolescente sejam considerados prioridades absolutas nesses planejamentos, 
como está defi nido na Constituição Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta prioridade deve ser traduzida 
em políticas públicas, recursos fi nanceiros e humanos, planos, programas e projetos com objetivos, metas, estratégias e 
indicadores relacionados à população infanto-juvenil.

Considerando a sua importância e o seu papel na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, é de grande 
relevância que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, participe ativamente dessa mobilização 
para a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal, com o apoio de uma comissão 
especialmente criada para coordenar a elaboração do PMPI. Como parte da elaboração do plano deve ser pensado um 
mecanismo de gestão do mesmo para contribuir com a garantia de sua implementação.

No intuito de contribuir para a implementação e execução dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI), 
importante instrumento de gestão, complementamos os passos metodológicos sugeridos no G.P.M.P.I3 aos municípios 
com o detalhamento a seguir:

Orientações Complementares para 
a Elaboração e Execução dos Planos 
Municipais pela Primeira Infância (PMPI)

1www.primeirainfancia.org.br
2Guia para a elaboração de Planos Municipais da Primeira Infância, elaborado pela Rede Nacional da Primeira Infância com apoio do UNICEF   
3Guia para a elaboração de Planos Municipais da Primeira Infância, elaborado pela Rede Nacional da Primeira Infância com apoio do UNICEF
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1. Indicação de um coordenador4 municipal das ações de implementação do PMPI. A depender da realidade e das condições 
do município o coordenador poderá ou não ter dedicação exclusiva à função.

2. Formação de uma comissão municipal de implementação do PMPI, composta por 08 membros, sendo 
preferencialmente: 01 coordenador, 01 secretário ou técnico da secretaria municipal de saúde, 01 secretário ou 
técnico da secretaria municipal de educação, 01 secretário ou técnico da secretaria municipal de assistência social, 01 
conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente, 01 representante do Ministério Público, 01 representante 
de organização comunitária ou organização não governamental com atuação na área da primeira infância, 01 pai e/
ou mãe de criança de 0 a 6 anos. Caso o município já possua uma comissão, comitê, ou grupo de trabalho atuante 
na área da primeira infância, que contemple as representações supramencionadas, esta poderá assumir a atribuição de 
implementar o PMPI, não sendo necessária, portanto, a criação de nova comissão para esse fi m. Observe-se no entanto, 
que esta representação contemple sociedade civil e governo e esteja articulada com o CMDCA para proposição de um 
mecanismo efetivo de gestão intersetorial do plano.

3. Apresentação da versão resumida do Plano Nacional pela Primeira Infância e do Guia para Elaboração dos Planos Municipais 
pela Primeira Infância, em um Seminário Municipal sobre a Primeira Infância, reunindo lideranças do  executivo, legislativo, 
judiciário, sociedade civil e conselheiros de direitos da criança e do adolescente, para ressaltar a importância da realização do 
diagnóstico da primeira infância e da elaboração e implementação do PMPI, entendendo sua importância como instrumento de 
gestão que contribui para a tomada de decisões pertinentes, cabendo a participação ampla de todos os setores do Município.

4. Leitura e preenchimento do Instrumento de Diagnóstico Municipal da Primeira Infância5 pela comissão municipal, com 
dados secundários de fontes ofi ciais e das informações coletadas diretamente no município. É desejável o estabelecimento 
de um prazo não superior a 60 dias para a realização do diagnóstico.

5. Divulgação ampla dos resultados do diagnóstico em evento público com a participação de gestores, técnicos, conselheiros 
tutelares e municipais, representantes dos poderes legislativo e judiciário, representação de pais ou responsáveis de crianças 
até 6 anos, adolescentes, jovens e lideranças comunitárias. É recomendada a formação de grupos de trabalho com múltiplas 
representações para defi nição das prioridades na elaboração do PMPI.

6. Preenchimento do marco lógico6 pela comissão municipal a partir das prioridades defi nidas na reunião ampliada 
do CMDCA e observando os princípios e diretrizes defi nidos no Plano Nacional da Primeira Infância. É desejável o 
estabelecimento de um prazo não superior a 30 dias para a sistematização das ações no marco lógico.

4Recomendamos que o coordenador seja um técnico vinculado ao poder executivo municipal com boa capacidade de articulação intersetorial e de mobilização social, 
identifi cado com a área da infância.
5Ver Anexo 01 -  Instrumento de Diagnóstico Municipal da Primeira Infância
6Ver Anexo 02 – Marco lógico
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7. Apresentação de um documento síntese com as ações fi nalísticas sistematizadas no marco lógico para discussão e 
aprovação do CMDCA por meio de resolução específi ca.

8. Publicação do PMPI e ampla divulgação7 nos setores públicos e privados, visando fortalecer o sistema de garantia de 
direitos para a efetivação dos objetivos propostos. Ressalta-se que a implementação do PMPI independe de sua publicação 
e deve ser efetivada com maior brevidade possível.

9. Encaminhamento do PMPI à Câmara Legislativa Municipal para tomar forma de projeto de lei e ser posteriormente 
votada. Ressalta-se que, apesar da importância da câmara municipal conferir forma de lei ao PMPI, sua implementação 
independe da votação pela câmara, bastando apenas a aprovação pelo CMDCA para tornar-se passível de execução.

10. Monitoramento semestral das ações do PMPI, em reuniões ordinárias do CMDCA, com participação da Comissão 
Municipal de Implementação do PMPI para discussão dos avanços e difi culdades enfrentadas na execução do plano.

11. Avaliação do PMPI e revisão ou atualização das ações planejadas a cada dois anos, realizada pelo CMDCA em 
consonância com a Comissão Municipal de Implementação, pautada nos indicadores estabelecidos.

7Sugere-se a realização de um seminário municipal pela primeira infância, reunindo executivo, legislativo, judiciário, e sociedade civil, visando a validação do 
diagnóstico e a apresentação da primeira versão do PMPI, entendendo sua importância como instrumento de gestão norteador para a tomada de decisões da área 
da primeira infância.

RECOMENDAÇÕES

i É fundamental que o PMPI, seja elaborado e executado de forma participativa pelos 
diversos setores da sociedade e que assegure a escuta das crianças, respeitando sua condição peculiar de 
desenvolvimento, considerando seus interesses e opiniões, em temáticas específi cas, tais como o acesso ao lazer, 
cultura e consumo.

i O PMPI deverá contemplar ações para todas as crianças do município e não somente para aquelas em 
situação de vulnerabilidade e risco social, sem qualquer tipo de restrição por local de moradia, sexo, cor, etnia, 
cultura, defi ciência, situação econômica, entre outras.
 
i O PMPI deverá ter como referência central o Plano Nacional da Primeira Infância, produzido pela Rede Nacional 
da Primeira Infância e ser elaborado segundo o G.P.M.P.I.
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Anexo I - Instrumento de Diagnóstico 
Situacional da Primeira Infância.

1. O preenchimento deverá ser realizado PELA COMISSÃO Municipal de Elaboração e 
implementação do PMPI com dados obtidos nos sistemas de informação ofi ciais e/ou 
bancos de dados municipais.

2. O período de referência das informações coletadas será sempre o ano anterior ao 
do preenchimento ou o mais atual possível e o ano de 2010 para dados específi cos do 
Censo demográfi co do IBGE.

3. Para efeito deste diagnóstico será considerada a caracterização de área URBANA e 
RURAL adotada pelo município em seu planejamento territorial (Plano Diretor Municipal)

4. Para cada indicador do diagnóstico foi sugerida uma fonte em nota de rodapé. Caso 
o município utilize fontes diferentes das sugeridas, estas deverão ser apontadas no 
diagnóstico em sua substituição ou complementação.                                          

5. No caso da impossibilidade de coleta de alguma das informações do diagnóstico, 
assinalar na coluna correspondente a indicação ( S/I ) – Sem Informação.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO



10

Instrumento de Diagnóstico Municipal 
da Primeira Infância- Ce

Dados do Responsável Pelo Preenchimento

Nome

Cargo/Função no Município 

Tempo no exercício da função

E-mail  

Telefone/Fax Comercial

Telefone Celular

Período do Preenchimento (mês/ano) 

1. Caracterização do município1

1Fonte: IPECE em: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfi l_basico/perfi l-basico-municipal-2011 complementado com informações da secretaria de administração, 
desenvolvimento urbano ou congênere

Unidade Federativa

Nome

Localização

Macrorregião

Microrregião

Extensão Territorial (km²)
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Divisão Administrativa Localização (Urbana/Rural)

Número de localidades/  
comunidades  por distrito

Nome do Distrito Número de comunidades/bairros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH2

Índice de Desenvolvimento 
Municipal – IDM3

2Fonte: IPECE em: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfi l_basico/perfi l-basico-municipal-2011
3Fonte IPECE em: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfi l_basico/perfi l-basico-municipal-2011  
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Índice de Desenvolvimento 
Familiar - IDF4

Estimativa do orçamento 
municipal destinado às ações 

para a primeira infância5

Em valores reais (R$) Percentual em relação ao total do orçamento municipal

Taxa de crescimento do 
PIB nominal por setor 

econômico no município6

Setor Econômico Percentual

2005 2009

Agricultura

Indústria

Serviços

Impostos

4Fonte MDS em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?fi le=entrada&relatorio=2   
5Fonte: Secretaria Municipal de Finanças        
6Fonte: MDS em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php selecionar Panorama Municipal Segundo Censo Demográfi co 2010
7Fonte IBGE Censo 2010 (Tabelas 4.10.1.1, 4.10.1.2, 4.10.2.1, 4.10.3.1, 4.10.5.1, 4.10.7.6) em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_
populacao/caracteristicas_da_populacao_tab_municipios_zip_xls.shtm          

1.1. Indicadores sociodemográfi cos7 

i NOTA: As tabelas 1.1.1 a 1.1.6, deverão ser preenchidas com dados do Censo Demográfi co 2010 do IBGE, conforme  
indicado na nota de rodapé nº 7        

1.1.1. População por situação de domicílio e sexo 

Divisão 
Administrativa

População Total Zona Urbana Zona  Rural

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Município 
Total

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Município 
Total

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Divisão 
Administrativa

População Total Zona Urbana Zona  Rural

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

1.1.2. População por grupos de Idade

Divisão 
Administrativa

Total 0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 59 anos
Acima de 60 

anos

Município Total - - - - - - -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -



14

1.1.3. População por grupos de Idade  

Divisão 
Administrativa

Total Branca Preta Amarela Parda Indigena
Sem 

declaração

Município Total - - - - - - -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

1.1.4. Pessoas de até 10 anos de idade por existência e tipo de registro de nascimento

Divisão 
Administrativa

             Pessoas até 10 anos de idade

Total

Existência de registro de nascimento

Tinham

Não Tinham Não Sabiam
Sem 

declaraçãoTotal

Tipo de registro de nascimento

Registro de 
cartório

Declaração 
de Nascido 

Vivo – 
DNV do 

hospital ou 
maternidade

Registro 
Administrativo 
de nascimento 

indígena - RANI

Município - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -
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0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

1.1.5. Domicílios particulares permanentes, moradores de domicílios permanentes e média de moradores de domicílios 
particulares permanentes por situação de domicílio

Divisão 
Administrativa

Domicílios particulares 
permanentes

Moradores em domicílios particulares permanentes

Total Média de Moradores

Total
Situação do domicílio

Total
Situação do domicílio

Total
Situação do domicílio

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Município - - - - - - - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

0 - - -

Divisão 
Administrativa

Total

Tinham

Não Tinham Não Sabiam
Sem 

declaraçãoTotal

Tipo de registro de nascimento

Registro de 
cartório

Declaração 
de Nascido 

Vivo – 
DNV do 

hospital ou 
maternidade

Registro 
Administrativo 
de nascimento 

indígena - RANI
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1.1.6. Domicílios particulares permanentes, por classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capita

Divisão 
Administrativa

Total
Classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário mínimo)

Até ¼
Mais 

de ¼ a ½
Mais 

de ½ a 1
Mais 

de 1 a 2
Mais 

de 2 a 3
Mais 

de 3 a 5
Mais de 5

Sem 
rendimento

- - - - - - - - -

Município 
Total

-

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

2. Situação da primeira infância no município    
    
2.1. Indicadores de saúde: (Conforme instruções de preenchimento o período de referência das 
informações será sempre o ano anterior ao do preenchimento ou o mais atual possível)

2.1.1 Em relação ao pré-natal:

ANO Percentual

Percentual de gestantes com início do pré-natal 
no 1º trimestre de gravidez8

8Fonte: MS em: sisprenatal.datasus.gov.br ou siab.datasus.gov.br
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Percentual de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas pré-natal9

Percentual de gestantes que realizaram o Teste Anti- HIV e 
obtiveram o resultado antes do parto10

Percentual de gestantes vacinadas contra o tétano neonatal11

Percentual de gestantes com idade entre 10 e 19 anos13 CAPS NASF CREAS TOTAL

Número de gestantes com sintomas de depressão ou vítima de 
violência acompanhadas em serviços especializados12

9Fonte: MS em:  http://200.214.130.44/sinasc    
10Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de Controle de Doenças Sexualmente Transmissiveis
11Fonte: siab.datasus.gov.br   
12Fonte: registros de atendimento CAPS/NASF/CREAS
13Fonte: MS em: http://200.214.130.44/sinasc
14Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de Gestão do SUS
15Fonte: MS em http://200.214.130.44/sinasc
16Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Agendamento de Consultas
17Fonte: siab.datasus.gov.br
18Fonte: Unidades de Obstetrícia do Município
19Fonte: Unidades de Obstetrícia do Município
20Fonte: MS em http://200.214.130.44/sinasc
21Fonte: MS em http://200.214.130.44/sinasc

2.1.2. Em relação à gestação, parto e puerpério:

Número de unidades de saúde com oferta de serviço obstétrico no município14
Rede Privada Rede Pública Total

-

Percentual de partos naturais do total de partos registrados no município15

Percentual de recém nascidos com agendamento de consultas de 
puericultura antes da alta da maternidade16

Número de atendimentos de puericultura registrados em 201117

Percentual de gestantes com acompanhante antes e durante o trabalho de 
parto e pós-parto18

Percentual de puérperas que tiveram acesso ao alojamento conjunto com 
o recém nascido, conforme a lei 1.108/200519

Número de partos domiciliares registrados.20

Percentual de ocorrência de partos domiciliares articulado com os 
cuidados da equipe de ESF21
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2.1.3. Em relação à Mortalidade Materna (Entende-se por morte materna a “morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 
dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada 
com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais”. MS)

Por Faixa Etária da falecida22

Faixa etária Número de óbitos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 ou mais

Idade Ignorada

Total -

Por Local de domicílio da falecida23

Local do Domicílio Número de óbitos

Zona Urbana

Zona Rural

Total -

Por Etnia da falecida24

Etnia Número de óbitos

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Ignorado

Total -

22Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
23Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
24Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
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Por estado civil da falecida25

Estado civil Número

Solteiro

Casada

Viúva

Separada

Ignorado

Total -

25Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
26Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
27Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
28Fonte: MS em http://www2.datasus.gov.br/SIAB 
29Fonte: MS em http://pni.datasus.gov.br/
30Fonte: MS em http://pni.datasus.gov.br/
31Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de Epidemiologia
32Fonte: MS em http://www2.datasus.gov.br/SIAB/
33Fonte: MS em http://sisvan.datasus.gov.br 

2.1.4. Em relação à criança até 6 (seis) anos

Percentual de óbitos neonatais 
do total de nascidos vivos26

Taxa de mortalidade infantil27

Percentual de crianças até 4 (quatro) meses 
com aleitamento materno exclusivo28

Percentual de crianças menores de 1 ano 
com vacina tetravalente29

Percentual de crianças menores de 1 ano 
com vacina Hepatite B30

Percentual dos nascidos vivos que realizaram 
a triagem neonatal31

Teste do pezinho
Teste do 
olhinho

Teste da 
orelhinha

Percentual de crianças menores de 2 anos desnutridas32

Percentual de crianças até 6 anos 
com obesidade infantil33
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Percentual de crianças até 6 anos com HIV/AIDS34

Percentual de crianças até 6 anos com diabetes35

Percentual de crianças até 6 anos 
com defi ciência auditiva36

Percentual de crianças até 6 anos 
com defi ciência visual37

Percentual de crianças até 6 anos 
com defi ciência motora38

Percentual de crianças até 6 anos 
com defi ciência mental39

Percentual de crianças até 6 anos 
com defi ciência acompanhadas em serviços 

especializados no município40

Percentual de óbitos de crianças menores 
de 01 ano por acidentes41

Percentual de óbitos de crianças 
de 01 a 04 anos por acidentes42 CAPS NASF C. Fisio Total

Percentual de óbitos por acidentes de transporte 
com crianças de até 04 anos43 0,00%

Percentual de óbitos de crianças até 6 anos44

34Fonte: MS em http://aplicacao.saude.gov.br/sinan/login/login.jsf
35Fonte: MS em:  hiperdia.datasus.gov.br
36Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
37Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
38Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
39Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
40Fonte:CAPS/NASF/Centros de Fisioterapia
41Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim 
42Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
43Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
44Fonte: MS em http://200.214.130.44/sim
45Fonte: MS em http://www2.datasus.gov.br/SIAB

2.1.5. Em relação à Gestão dos serviços de saúde:

Ano Percentual

Taxa de cobertura do PSF45
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46Fonte: MS em http://www2.datasus.gov.br/SIAB 
47Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Gestão do SUS
48Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de Gestão do SUS

Percentual de crianças com caderneta de saúde 
em acompanhamento pelas equipes de saúde46

Percentual de unidades de saúde que 
disponibilizam a caderneta de saúde da criança47

Rede Privada Rede Pública Total

Campanhas, programas ou ações realizadas no ano em curso48

Tipo da campanha Quantidade

De incentivo ao pré-natal

De incentivo ao parto natural

De incentivo ao aleitamento materno

Visando a redução da mortalidade materna

Visando a redução da mortalidade infantil

Visando a redução da desnutrição infantil

Visando a redução da obesidade infantil

De preparação de pais visando a paternidade/maternidade responsável

De promoção de ações de saúde auditiva na Primeira Infância

De promoção de ações de saúde ocular na Primeira Infância

De promoção de ações de saúde bucal na Primeira Infância

De detecção da diabetes na Primeira Infância

De atenção a saúde mental na Primeira Infância

Outras, quais?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total de campanhas, programas ou ações de prevenção 
direcionadas saúde na primeira infância

Ano Percentual
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2.2. Indicadores de Educação (Preencher sempre com os dados mais recentes disponiveis):

Ano de referência das informações da tabela 2.2.1

2.2.1. Em relação aos aspectos gerais48

Número de creches no município
Públicos Privados Total

-

Número de estabelecimentos de educação com salas de creche
Públicos Privados Total

-

Número de matrículas de crianças até 3 anos na modalidade de creche
Área Urbana Área Rural Total

-

Número de centros de educação infantil
Públicos Privados Total

-

Número de escolas com salas de educação infantil
Públicos Privados Total

-

Número de matrículas de crianças de 4 e 5 anos e 11 meses na educação infantil
Área Urbana Área Rural Total

-

Número de estabelecimentos de educação infantil públicos e privados em conformidade 
com os parâmetros curriculares de educação infantil estabelecidos pelo MEC

Área Urbana Área Rural Total

-

Número de professores da educação infantil

Setor 
Público

Setor 
Privado

Total

-

Percentual de instituições de educação infantil com oferta diária de merenda escolar

Número de instituições de educação infantil de atendimento integral 
para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses

Número de alunos até 5 anos e 11 meses com necessidades educacionais 
especiais inseridos na educação infantil.

Número de alunos até 5 anos e 11 meses inseridos em programa de atendimento  
especializado para crianças com necessidades educacacionais especiais

48Fonte: Secretaria Municipal de Educação
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2.3. Indicadores de proteção social  (Preencher sempre com os dados mais recentes disponiveis): 

Número de crianças até 6 anos que utilizam transporte escolar

Percentual de instituições de educação infantil que têm representação 
de pais de alunos no conselho escolar

Percentual de instituições de educação infantil que contemplam em seus projetos pedagógicos 
temáticas desenvolvem atividades de educação ambiental

Percentual de instituições de educação infantil que contemplam 
em suas propostas pedagógicas, curriculos e materiais didáticos referentes 

a diversidade étnico- racial com vista a promoção da igualdade

Percentual de instituições de educação infantil que dispõem 
e brinquedos e jogos expressivos da diversidade étnico- racial

Percentual de instituições de educação infantil com cantinas com alguma restrição 
de venda de alimentos  potencialmente prejudiciais a saúde da criança

Ano de referência das informações da tabela 2.3.1

2.3.1. Em relação à Proteção Social Básica49:

Número de núcleos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças de 0 a 6 anos;

Número de Crianças inseridas nos SCFV

Número de grupos de gestantes acompanhados pelo Serviço de Proteção e atendimento Integral à Família (PAIF)

Número de gestantes inseridas nos grupos acompanhados pelo PAIF

Número de crianças até 6 anos acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

Percentual de crianças de até 6 anos recebendo Benefício de Prestação continuada em relação ao total de crianças 
residentes no município50

Número de famílias inseridas no Programa Bolsa Família com crianças até 6 anos por local de moradia rural/urbana51

Número de famílias com crianças até 6 anos inseridas no Cadúnico52

Número de benefícios eventuais (auxilio natalidade) concedidos53

49FONTE: Secretaria Municipal de Assistência Social/ Setor de vigilância Socioassistencial 
50FONTE: MDS em  http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/suasweb   
51FONTE: MDS em  http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/   
52FONTE: MDS em  http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/   
53Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social
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Ano de referência das informações da tabela 2.3.2.

2.3.2. Em relação à Proteção Social Especial (média complexidade)54

Número de gestantes Acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

Número de ações de prevenção contra todos os tipos de violência relacionadas à primeira 
infância realizadas

Preencher com registros de violação contra de direitos de crianças de 0 a 6 anos registrados no município: 55    
(Nota explicativa: Em relação aos tipos de violação: Violência física, Violência psicológica e Violência sexual deve-se considerar 
no preenchimento que quando a violação for praticada por um agente fora do âmbito familiar, considera-se violação do direito 
à Liberdade, Respeito e Dignidade, ao passo em que se o agente violador é um membro familiar, considera-se violação do 
direito à convivência familiar e comunitária.)

Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Vida e Saúde

Doença decorrente 
de saneamento 

precário
 -

Doença decorrente 
de falta de vacinação

 -

Falta de alimentação 
ou nutrição

 -

Vitima de tentativa de 
homicídio

 -

Atendimento médico 
defi ciente

 -

Prejuízos por ação ou 
omissão de agentes 

externos
 -

Subtotal: Vida e saúde  -

54Fonte: Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS ou Secretaria Municipal de Assistência Social
55Fonte: SIPIA
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Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Violência física -

Liberdade, 
respeito e 
dignidade

Violência psicológica -

Violência sexual -

Mendicância 
(atos atentatórios 

ao exercício de 
cidadania)

-

Aliciamento para 
atividades ilícitas/

impróprias Práticas 
institucionais 

irregulares

-

Aprisionamento 
(Cárcere Privado)

-

Discriminação -

Subtotal: Liberdade,respeito e dignidade - - - - -

Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Convivência 
familiar e 

comunitária

Abandono (ausência 
de convívio familiar)

-

Negligência -

Não pagamento de 
pensão (ausência de 
condições materiais)

-

Violência física -

Violência sexual -

Indefi nição de 
paternidade

-

Inadequação de 
convívio familiar

-
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Convivência 
familiar e 

comunitária

Atos atentatórios 
ao exercício da 

cidadania (ausência 
ou impedimento 

de acesso a meios 
de transporte, 

impedimento de 
acesso à escola; 

não comunicação 
ao Conselho Tutelar 

de situação de 
maus-tratos)

-

Subtotal: Convivência familiar e 
comunitária

- - - - -

Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Educação, 
cultura, esporte e 

lazer

Crianças de 0 a 6 
anos sem educação 

infantil
-

Condições 
educacionais 
inadequadas

-

Violência na escola -

Impedimento de 
permanência no 
sistema escolar

-

Subtotal: Educação, cultura, 
esporte e lazer

- - - - -

Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total
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Direito 
fundamental

Violações
Zona Urbana Zona Rural

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Profi ssionalização 
e proteção no 

trabalho
Trabalho infantil -

Subtotal: Profi ssionalização 
e proteção no trabalho

- - - - -

Número de crianças vítimas de violação por idade e sexo56

Idade
Sexo

Total
Masculino Feminino

0 a 3 anos -

4 a 6 anos -

7 a 11 anos -

12 a 14 anos -

15 a 18 anos -

Total - - -

56Fonte: SIPIA
57Fonte: Conselho Tutelar e PSE-Alta Complexidade     
58Fonte: Cadastro Nacional de Adoção/MJ em http://www.cnj.jus.br/cna/View/consultaPublicaView.php e PSE-Alta Complexidade

2.3.3. Em relação à Proteção Social Especial (alta complexidade)57

Número de crianças de até 6 anos inseridas em Serviço de Acolhimento Institucional

Número de crianças até 6 anos inseridas em famílias acolhedoras

Número de crianças até 6 anos inseridas no cadastro nacional de adoção58
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2.5. Outros indicadores

2.5.1. Em relação ao lazer

Número de espaços de lazer disponíveis para a primeira infância  por localização

Localização Natureza do Espaço

Tipo de Espaços de lazer Urbana Rural Espaço Institucional Espaço Público

Parques infantis (Considerar 
parque infantil aquele com 
pelo menos três brinquedos)

Brinquedotecas (Considerar 
brinquedoteca os locais com 
varias opções de diversão 
como brinquedos diversos, 
jogos, fantasias, livros, 
revistinhas, sucatas, bonecos, 
fantoches e outros)

Circos

Parques de diversão 
(Considerar parque de 
diversão aqueles com pelo 
menos três brinquedos 
elétricos)

Outros. Quais?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2.5.2. Em relação ao consumo

Tipo de Segmento
Localização

Urbana Rural

Comércio de produtos alimentícios para crianças até 6 anos (sorveterias, 
yogurterias, lojas de doces e balas, pontos de comercio de alimentos destinados a 

nutrição infantil)

Comércio de artigos mobiliários (lojas de móveis para crianças)

Comérico de artigos de cama, mesa e banho e/ou vestuário

Comércio de brinquedos, fi lmes e jogos infantis (Locadoras, lojas de brinquedos)

2.5.3. Em relação à criança, o espaço, a cidade e o meio ambiente

Índice de atendimento urbano de água 
com rede de abastecimento59

Indice de atendimento urbano de energia 
elétrica com rede de abastecimento60

Percentual de domicílios com disposição 
fi nal ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos urbanos61

O município decretou situação 
de emergência ou calamidade 

nos últimos 5 anos?62

Sim Não

Em caso afi rmativo 
Qual motivo principal do decreto de emergência ou calamidade?  
                                          
(   ) Enchentes        (   ) Estiagem      (   ) Outros. Quais? _____________________

Número de pessoas atingidas 
por desastres ambientais nos últimos 

12 meses63

59Fonte: www.cidades.gov.br ou Secretaria Municipal de Infraestrutura    
60Fonte: www.cidades.gov.br ou Secretaria Municipal de Infraestrutura    
61 Fonte: www.cidades.gov.br ou Secretaria Municipal de Infraestrutura    
62Fonte: Coordenação Municipal de Defesa Civil   
63Fonte: Coordenação Municipal de Defesa Civil   
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O município possui plano de 
ocupação e uso do espaço público64

Sim Não

Os planos existentes contemplam 
espaços públicos planejados para 

serem utilizados especifi camente por 
crianças na primeira infância?65

Sim Não

O município prioriza a inclusão de 
famílias com crianças até 6 anos 

nas ações voltadas á melhoria das 
condições de moradia?66

Sim Não

Nº de aglomerados subnormais67     
“Nota: aglomerado subnormal é 
um termo utilizado pelo IBGE para 
designar um conjunto constituído por 
no mínimo 51 unidades habitacionais 
(barracos, casas, etc.), ocupando ou 
tendo ocupado até período recente, 
terreno de propriedade alheia 
(pública ou particular), dispostas, 
em geral, de forma desordenada e 
densa; carentes, em sua maioria, de 
serviços públicos e essenciais.
Essa expressão é referente às favelas, 
antes conhecidas também como 
Zonas Especiais de Interesse Social, 
e no Censo brasileiro de 2010 foi 
utilizada formalmente.

População residente em domicílios 
particulares ocupados em 
aglomerados subnormais68

64Fonte: Secretaria de Infraestrutura ou congênere (Deverá ser considerada nesse item a existência de Planos diretores, Planos Locais de Habitação de Interesse Social-
PLHIS ou outros documentos e regulamentações sobre a ocupação e uso do espaço urbano.) 
65Fonte: Planos diretores, PLHIS e outros elaborados pelo município para regulamentação da ocupação do espaço urbano. 
66Fonte: Secretaria ou Setor responsável pela política de habitação do município   
67Fonte: www.ibge.gov.br/cidadesat   
68Fonte: www.ibge.gov.br/cidadesat   
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2.5.4. Em relação às ações de intersetoriais e de articulação (marcar com x em sim ou não)

O municÍpio participa da 
Rede Estadual pela Primeira 
Infância (REPI) ou da Rede 

Nacional pela Primeira 
Infância (RNPI)?

Sim Não
Citar as redes 

das quais participa

O município desenvolve 
ações de educação 

ambiental voltados à 
primeira infância?

Sim Não Citar as principais ações

O município desenvolve 
ações de prevenção à 
violência na primeira 

infância?

Sim Não Citar as principais ações

O município desenvolve 
estudos e pesquisas na área 

da primeira infância?

Sim Não
Citar os principais estudos 

ou pesquisas realizadas

O formação de profi ssionais 
de saúde, educação,e 

assistencia social incorpora 
atemática da primeira 

infância?

Sim Não
Citar os principais estudos 

ou pesquisas realizadas

Existem leis municípais 
direcionadas à na primeira 

infância? Ex: Lei que institui 
a semana do bebê.

Sim Não Citar as leis existentes

O município desenvolve 
campanhas relecionadas 
à exposição indevida de 

crianças na mídia

Sim Não
Citar as principais 

campanhas

O município já realizou a 
semana do bebê

Sim Não Em que anos?
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3. Situação de oferta de serviços/ programas/ 
projetos para a primeira infância no município

3.1. Relacione os programas, projetos e serviços de promoção de direitos de crianças de até 
6 anos existentes no município (Incluir todas as instituições de ensino, unidades de saúde, 
de assistencia social, e das demais políticas setoriais governamentais e não governamentais 
existentes no município que prestam atendimento à primeira infância)

Nome do 
Programa/ 

Projeto/ 
Serviço

Setor
Capacidade 

de 
atendimento

Público Alvo 
(Gestantes, 

Crianças por 
faixa etárea)

Campo de atuação 
(Saúde, Educação, 

Assistencia Social, etc.)

Localidades 
atendidas

Objetivo 
Principal

Gov. Não Gov.
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3.2. Marcar os órgãos de defesa e controle social relacionados 
à primeira infância existentes no município

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Tutelar

Promotoria de Justiça 

Defensoria Pública

Vara da Infância

Polícias Civil e Militar

Ouvidorias

Entidades de defesa de direitos humanos

4. Observações relevantes (a critério do município)
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Anexo II - Marco Lógico
Instrumento utilizado para facilitar o processo de conceituação, 
desenho, execução e avaliação de projetos

A realização do diagnóstico municipal da primeira infância é condição precípua para o preenchimento do marco lógico. A 
análise dos resultados do diagnóstico tornará possível identifi car os principais problemas que atingem a primeira infância e 
fornecerá informações consubstanciadas para a elaboração dos planos municipais. No marco lógico deverão ser detalhadas 
as ações prioritárias elencadas a partir da análise dos resultados do diagnóstico, com o objetivo de otimizar os recursos 
existentes e criar novas estratégias voltadas à primeira infância. 
O Marco Lógico para elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância adotou em sua concepção a distribuição 
de ações fi nalísticas utilizadas no Plano Nacional da Primeira Infância, e mantem relação direta com o instrumento de 
diagnóstico. Nesse sentido em cada ação fi nalística foram apontados os indicadores do diagnóstico com os quais se relacionam.

1º Ação Finalística: Crianças com saúde

Para o preenchimento do eixo CRIANÇAS COM SAÚDE devem ser observados os indicadores constantes nas tabelas 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 do instrumento de diagnóstico.

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )
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Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

2º Ação Finalística: Educação infantil

Para o preenchimento do eixo EDUCAÇÃO INFANTIL devem ser observados os indicadores constantes na tabela 2.2.1 do 
instrumento de diagnóstico.

3º Ação Finalística: A família e a comunidade da criança

Para o preenchimento do eixo A FAMÍLIA E A COMUNIDADE DA CRIANÇA devem ser observados os indicadores constantes 
na tabela 2.3.1 do instrumento de diagnóstico.
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4º Ação Finalística: Assistência social a crianças e suas famílias

Para o preenchimento do eixo ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS devem ser observados os indicadores 
constantes na tabela 2.3.1 e 2.3.2 do instrumento de diagnóstico.

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

5º Ação Finalística: Acolhimento institucional, família acolhedora e adoção.

Para o preenchimento do eixo ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA E ADOÇÃO devem ser observados 
os indicadores constantes na tabela 2.3.3 do instrumento de diagnóstico.
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Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

6º Ação Finalística: Do direito de brincar ao brinquedo de todas as crianças

Para o preenchimento do eixo DO DIREITO DE BRINCAR AO BRINCAR DE TODAS AS CRIANÇAS devem ser observados os 
indicadores constantes na tabela 2.5.1 do instrumento de diagnóstico.

7º Ação Finalística: A criança e o espaço – a cidade e o meio ambiente

Para o preenchimento do eixo A CRIANÇA E O ESPAÇO – A CIDADE E O MEIO AMBIENTE devem ser observados os 
indicadores constantes na tabela 2.5.3 do instrumento de diagnóstico.
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8º Ação Finalística: Atendendo a diversidade – crianças negras, 
quilombolas e indígenas.

Para o preenchimento do eixo ATENDENDO A DIVERSIDADE – CRIANÇAS NEGRAS, QUILOMBOLAS E INDÍGENAS devem 
ser observados os indicadores constantes na tabela 2.2.1 do instrumento de diagnóstico.

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

9º Ação Finalística: Enfrentando as violências contra as crianças

Para o preenchimento do eixo ENFRENTANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS CRIANÇAS devem ser observados os 
indicadores constantes na tabela 2.3.2 do instrumento de diagnóstico.
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Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

10º Ação Finalística: Assegurando o 
documento de cidadania a todas as crianças

Para o preenchimento do eixo ASSEGURANDO O DOCUMENTO DE CIDADANIA A TODAS AS CRIANÇAS devem ser 
observados os indicadores constantes na tabela 1.1.4 do instrumento de diagnóstico.

11º Ação Finalística: Protegendo as crianças contra a pressão consumista

Para o preenchimento do eixo PROTEGENDO AS CRIANÇAS CONTRA A PRESSÃO CONSUMISTA devem ser observados os 
indicadores constantes na tabela 2.5.2 do instrumento de diagnóstico.
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12º Ação Finalística: Controlando a exposição 
precoce aos meios de comunicação

Para o preenchimento do eixo CONTROLANDO A EXPOSIÇÃO PRECOCE AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  devem ser 
observados os indicadores constantes na tabela 2.5.4 do instrumento de diagnóstico.

13º Ação Finalística: Evitando acidentes na primeira infância

Para o preenchimento do eixo EVITANDO ACIDENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA devem ser observados os indicadores 
constantes na tabela 2.1.4 do instrumento de diagnóstico.

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )

Objetivos Ações

Territorialização
Situação de 

implementação

Periodicidade
 da ação

Meta
Setor 

responsável

Indicadores 
de 

resultados

Fontes de 
verifi cação

Tempo 
estimado 

para o 
alcance 
da meta

Urb. Rur.
Grupos 

específi cos 
(citar)

Em 
execução

A ser 
implantada

( 01 ) ( 02 )
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Associados da Rede da Primeira Infância 
do Estado do Ceará (Repi-Ce)

• ASSOSCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APDMCE)

• CATAVENTO COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

• COMISSÃO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (CIA) – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

• CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

• INSTITUTO STELA NASPOLINI (ISN)

• INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (IPREDE)

• PASTORAL DA CRIANÇA

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ (SEDUC)

• SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA)

• SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CEARÁ (STDS)

• SOCIEDADE CEARENSE DE PEDIATRIA

• UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME)

• FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF)

Anexo III - Relação dos Participantes 
da Rede da Primeira Infância 
do Estado do Ceará (REPI-CE)
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• CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE)

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (OMEP)

• FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMILIA CIDADÃ (FUNCI)

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

• PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

• PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

• PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

• PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

• PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

• PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

• PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

• SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ

• PROMOTORIA GERAL DE JUSTIÇA
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