
Caros colegas, 

 

Aloha! Esta é uma expressão da língua nativa do Havaí que traduz o espírito de acolhimento e respeito pelo outro. 
Começo este relatório com ela, pois é do Havaí que o faço e quero compartilhar com todos o que vimos e fizemos. Viemos até 
Honolulu para o World Forum for Early Childhood Care and Education, um Fórum que acontece a cada dois anos e reúne em média 
800 participantes de cerca de 80 países, todos envolvidos com a primeira infância. Em Honolulu estavam presentes 825 pessoas de 
74 países, do Brasil tivemos uma participação expressiva, todos apoiados pelas suas instituições ou pelo World Forum Foundation: 
Vera Melis – OMEP/SP, que é a representante nacional do World Forum no Brasil, Giovana Souza - Aliança pela Infância, Priscila 
Fernandes - Instituto C&A, Mônica Sâmia e eu - Avante e ainda Gustavo Amora. Gustavo e eu integramos o último WF, em Belfast, 
na condição de Global Leaders for Young Children e agora no Havaí apresentamos a publicação: Primeira Infância em Primeiro Lugar: 
Experiências e Estratégias de Advocacy, resultado do projeto realizado como GL. Esta publicação será distribuída para todas as 
organizações que integram a RNPI.   Além disso, Priscila, Monica e eu inscrevemos e apresentamos o projeto Paralapracá em uma 
das sessões do GT de Formação de Professores, Gustavo participou de 2 sessões no GT de Advocacy: um sobre a experiência de 
Global Leaders e outro sobre redes sociais e Vera participou de uma sessão do GT de ambientes em educação infantil. Além da 
experiência de interagirmos com pessoas de todos os continentes e compartilharmos idéias e experiências, o Fórum se constitui em 
uma vitrine para o país sede, assim tivemos oportunidade de visitar centros de educação infantil e conhecer a luta da população 
nativa para recuperar o seu idioma e, com ele, importantes aspectos da sua cultura e da vida cotidiana que haviam praticamente 
desaparecido do Havaí. O fato de todos nós integrarmos organizações membros da RNPI contribuiu para representarmos e 
divulgarmos a rede. Cada um de nós que participou vai escrever algo da experiência e colocaremos no site da RNPI.    

Com esta introdução, apresento a tod@s o primeiro relatório da Secretaria Executiva, compreendendo os dois primeiros meses 
de trabalho. 

1. Formação da equipe: a equipe da Secretaria está atuando plenamente desde o final de março e é formada por: Maria Thereza 
Marcilio, Ana Oliva, Mônica Sâmia, Vital Didonet e Milla Schaun. 

2. Projetos: Instituto C&A: elaborado e aprovado com foco na comunicação; UNICEF: elaborado e aprovado projeto para apoiar a 
elaboração do Guia de estratégias e orientações para a construção de Planos Municipais pela Primeira Infância; Fundação Bernardo 
van Leer: em negociação, foco no apoio às atividades da Rede. 

3. Participação em eventos: Seminário de Conclusão do Curso de Extensão: Desenvolvimento Integral da Primeira Infância em 
Petrolina, promovido pela Coordenação do Programa Criança com Todos os seus Direitos - Fundação Abrinq/Save the Children: Luzia, 
IFAN, representou a RNPI, por indicação da Secretaria Executiva, participando de mesa: Plano Nacional da Primeira Infância e os 
caminhos para a construção dos Planos Municipais onde apresentou o PNPI e as sugestões para elaboração dos PMPI; III Colóquio 
Estadual de Educação Infantil com o tema Política Social para a Infância - Investimento na Criança nos Primeiros anos de vida-
Prioridade Absoluta promovido pela Federação Catarinense de Educação Infantil e pela OMEP-SC: Giovana, Aliança pela Infância, 
representou a RNPI por indicação da Secretaria Executiva, tendo apresentado a RNPI e o PNPI. O evento contou com a presença de 
outras organizações da RNPI: Fundação Abrinq, Fundação Universidade do Mato Grosso do Sul, OMEP/SP e MIEIB. Neste evento foi 
lançada a Rede Estadual Primeira Infância de Santa Catarina; Seminário Internacional sobre Visitação Domiciliar-Prevenção da 
Violência e Promoção do Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância, organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP 
NEV/USP: Angélica, Fundação Xuxa Meneghel, representou a RNPI por indicação da Secretaria Executiva, estiveram presentes 
também a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal o IFAN, o PIM, o CONASS e Avante. Este evento contou com o apoio da Fundação 
Bernard van Leer e teve a presença de Leonardo Yanez; lançamento da Frente Parlamentar da Primeira Infância: Vital Didonet e eu 
ambos pela Secretaria Executiva; tivemos ainda a presença de várias organizações da RNPI: MEC, UNDIME, MIEIB, Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, Aliança pela Infância, UNICEF, CONASS e da Fundação Bernardo van Leer, um dos apoiadores da RNPI. 

 XXIV Encontro de Aprendizagem Organizacional da Avante - Por que a primeira infância é importante para o desenvolvimento 
humano? Este evento faz parte do calendário mensal da Avante e constou de uma palestra feita por mim na qual apresentei a RNPI 
e o PNPI para cerca de 100 pessoas. 

4. Contatos na Bahia: agendamos contatos com as organizações que integram a RNPI no estado com o objetivo de viabilizar a 
formação de uma Rede estadual bem como de incentivar uma participação mais ativa de todos na RNPI e da construção do Plano 
Municipal pela Primeira Infância. Já estivemos com a CBA e a FASA/ICS e como resultado já foram divulgados atividades no site e 
tivemos a participação de ambas no Encontro de Aprendizagem Organizacional. Estão agendados para o mês de maio encontros com 
o Instituto Viva Infância, Instituto Roerich e Instituto Conceição Macedo. Foram visitadas também outras organizações que 
desenvolvem ações com a primeira infância e que podem contribuir para a Rede, além de fortalecerem a atuação no estado, a 
exemplo de: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador, o Fórum Baiano de Educação Infantil, o UNICEF, a Defensoria 
Pública e o Conselho Municipal de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. Os quatro primeiros manifestaram interesse em integrar 
a Rede e vamos submeter à consulta brevemente, inclusive a Dra. Maria Carmen de Albuquerque Novaes, Defensora Pública e 1 
Vice-Presidente da ABMP mostrou a importância de trazermos a ABMP para a RNPI, comprometendo-se a colaborar com este 



propósito. Participamos da Assembléia Ordinária do CMDCA onde pudemos apresentar a RNPI e o PNPI a todos os presentes, além 
de convidá-los a participar da construção do PMPI. A Secretaria Executiva do Conselho tem na sua coordenação Renildo Barbosa, 
que integra o Instituto Conceição Macedo, membro da RNPI. Esta parceria será de muita valia por ocasião da construção do PMPI.  

Vários outros contatos institucionais estão agendados para o mês de maio. 

5. Grupos de Trabalho: o GT de acompanhamento do PNPI no âmbito federal apresentou o relatório das atividades desenvolvidas e, 
no momento, aguarda a reunião que será convocada pela Ministra Maria do Rosário em continuidade à realizada no mês de março. 
Os resultados foram colocados no boletim. 

O GT para elaboração de estratégias para a construção dos PMPI, após a aprovação do projeto do UNICEF, deve se reunir nos dias 19 
e 20 de maio em Salvador para dar continuidade ao trabalho. Ely (FMCSV) e Luzia (IFAN) são as coordenadoras do GT e também tem 
enviado as noticias para o site. 

O GT sobre o Ensino Fundamental de 9 anos que se reuniu no ano passado, apresentou a proposta de uma campanha de informação 
sobre o tema dirigida às famílias e à sociedade como um todo. Inserimos uma proposta de orçamento para realizar esta campanha 
no projeto aprovado pelo Instituto C&A. 

Figueiró (Instituto Zero a Seis) tem proposto a formação de um GT focado nas questões de saúde e primeira infância. Na medida em 
que haja adesão poderemos ter mais este grupo funcionando. Creio que a RNPI pode contribuir muito a partir de diferentes olhares 
e experiências. 

6. Comunicação: Site: tem sido atualizado cotidianamente. Precisamos muito da colaboração de todos para colocar na agenda todos 
os eventos em que a Rede participa ou promove. Precisamos também que as informações sobre mudança de nomes, de pessoas, de 
endereços, telefones etc., sejam comunicados para que o site também apresente dados atuais. Temos colocado no site os artigos 
enviados por Marilda e por todos os que enviam matérias de interesse da rede. Boletim: fizemos algumas modificações na forma 
para torná-lo mais leve e mais fácil de acessar. Para que ele sirva ao propósito de divulgar e disseminar informação, é fundamental 
que todos colaborem enviando noticias. Grupo RNPI: temos procurado assegurar que todos os interessados estejam cadastrados e 
possam receber e postar. 

Esta é uma área que merece toda a atenção e cuidado, a RNPI cresceu bastante nos últimos dois anos não apenas em quantidade de 
organizações afiliadas, mas principalmente em visibilidade. Existe ainda um espaço grande a ser ocupado no sentido de dar 
visibilidade à causa da primeira infância para fora da rede.  As questões relacionadas à primeira infância precisam ser assumidas pela 
sociedade como um todo: cuidado, educação, proteção, bem estar, devem ser uma prioridade não só para os diretamente 
envolvidos como para as políticas públicas e para a sociedade como um todo. Precisamos ocupar este espaço e as ferramentas de 
comunicação são o melhor instrumento para isso. Com este objetivo, solicitei a Rede ANDI, integrante da RNPI, sugestões para um 
plano de comunicação. Pretendemos dar continuidade também às oficinas de comunicação propostas por Gustavo Amora. 

7. Grupo Gestor: É nossa intenção trabalhar em articulação permanente com o GG. Neste sentido, convocamos uma primeira 
reunião para o dia 18 de maio, a ser realizada em Salvador. Entre os itens da pauta, destaca-se a sustentabilidade da Rede.  

Por acreditarmos na força do coletivo e no poder transformador do conhecimento partilhado, enviamos este primeiro relatório. 
Aguardamos comentários ou esclarecimentos. 

Estas são as atividades da Secretaria Executiva, sabemos que muitas outras ações estão ocorrendo sob a inspiração e liderança de 
cada uma das organizações que integram a RNPI. Esperamos contribuições, sugestões, questões e proposições, pois para se tecer 
uma rede e fazê-la resistente, são necessárias muitas vozes. 

 

“Todos juntos somos fortes, 

Somos flecha e somos arco. 

Todos nós no mesmo barco 

“Não há nada a temer.” 

(Saltimbancos - versão de Chico Buarque) 

 

Salvador, 13 de maio de 2011 

Até lá e um forte abraço, 

Maria Thereza 


