
 

 

Car@s colegas, 

Esse relatório já deveria ter sido enviado a vocês. Ele cobre as atividades da Secretaria 
Executiva no período entre os meses de abril a julho; foram meses de muitos acontecimentos 
e vibrações, não só envolvendo a Secretaria Executiva como toda a Rede. Entusiasmo e muito 
trabalho poderiam ser o mote do período. Junto a isso, como a nos mostrar a necessidade de 
estarmos articulados e também de estarmos abertos para o inesperado, pois ele é mais 
presente na vida do que imaginamos, tive que me ausentar por um período e me manter na 
retaguarda para tratar da saúde. Nessa minha condição, recebi o apoio e o carinho de muitos, 
a quem aproveito para agradecer de todo o coração. Dessa forma, a extensa e importante 
agenda da Rede, tanto no que diz respeito a cada uma das organizações quanto, 
especificamente à Secretaria Executiva, pode ser cumprida, como se vê a seguir. 

 

1 - Incidência Política 

Mês de abril: 

 Reuniões com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) em 
Brasília: estavam presentes Maria Thereza, Vital e Iradj (Ágere) no dia 09 e no dia 11 
também Alessandra Françoia (Criança Segura) e Alexandre Cruz (Aldeia SOS).  O 
convite à participação da RNPI na reunião teve como objetivo compartilhar o Plano 
Brasil Protege suas Crianças e Adolescentes, assegurando que nele estivesse contido 
o que o PNPI recomenda para a primeira infância. 
 

 GT de Avaliação na Educação Infantil do MEC: nos dias 23 e 24 de abril aconteceu a 
primeira reunião do GT do qual a RNPI faz parte. Maria Thereza e Vital são 
respectivamente membros titular e suplente. A representação foi feita por Vital que 
socializou com toda a Rede a pauta e os encaminhamentos. 

 

Mês de maio: 

 Reunião do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA): no dia 
07 de maio, em Recife/PE, Ana Oliva e Ligia Cabral representaram a Secretaria 
Executiva e o Grupo Gestor respectivamente. Na ocasião, puderam apresentar o 
trabalho da Rede no acompanhamento do PNPI e no lançamento do Guia para 
elaboração dos PMPI, ao tempo em que convidaram o Fórum a integrar a RNPI. 
 

 No dia 10 de maio de 2012, 12 das 21 organizações situadas no Rio de Janeiro que 
compõem a RNPI, se reuniram para iniciar os trabalhos de elaboração dos Planos 
Municipais Primeira Infância no estado. CIESPI, Casa da Árvore, Fundação Xuxa 
Meneghel, Instituto Criança e CEIIAS representaram a região metropolitana do Rio, 
enquanto a Comissão Municipal de Atuação Comunitária (COMAC) de Petrópolis, 
Solidariedade França–Brasil (SFB), Organização Mundial para a Educação Pré Escolar 
(OMEP) de Resende, Rede de Integração de Educação Infantil Comunitária no Rio de 



 

 

Janeiro, Núcleo de Creches e Pré-escolas Comunitárias da Baixada Fluminense 
(NUCREP) estiveram representando as regiões Serrana e da Baixada Fluminense. Na 
reunião, decidiu-se que cada organização presente buscaria os representantes dos 
diferentes setores (conforme o item quatro do Passo a passo do Guia), com o objetivo 
de criar a Comissão do PMPI com atores chave de cada um desses municípios. 
 

 Lançamento do Programa Brasil Carinhoso: a Presidente Dilma lançou no dia 14 de 
maio em Brasília o Programa Brasil Carinhoso que prevê ações de saúde, proteção e 
educação voltadas para a população de 0 a 6 das famílias mais pobres. Vital esteve 
presente no Planalto e articulou a entrega do Deixa Eu Falar, pelo garoto Kevin, à 
Presidente. 
 

 GT de avaliação em Educação Infantil instituído pelo MEC: o Grupo de Trabalho teve a 
sua segunda reunião em Brasília, na qual foram apresentados o entendimento e as 
concepções de educação infantil e avaliação pelos diferentes integrantes do Grupo. 
Vital fez a representação da RNPI. 
 

 Semana do Bebê e I Mostra Internacional das Semanas do Bebê nos dias 16,17 e 18 de 
maio em Canela (RS): a Rede foi convidada para estar em duas mesas: a de abertura, 
em seguida a Cristina Albuquerque do UNICEF, com o tema do PNPI e o Guia para 
elaboração dos PMPI. A outra mesa foi a do primeiro dia de encontro na qual estava 
também como expositor o Dr. Ricardo Paes de Barros, da SAE\PR. Em uma terceira 
mesa, a participação prevista era como coordenação. Vital Didonet fez a 
representação e várias organizações da Rede estavam presentes além da própria 
Semana do Bebê, o UNICEF, o PIM, a AELTC, a SAE. 
 

 XXIV Congresso Nacional da ABMP em Natal (RN): Com o apoio do Instituto C&A, 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e da própria ABMP, foi organizada uma mesa 
temática "A Atuação da Justiça em Prol do Desenvolvimento Infantil: o Plano Nacional 
da Primeira Infância”. A representação da RNPI foi feita por Luzia Laffite (IFAN e 
membro do Grupo Gestor) com o tema: A Rede Nacional da Primeira Infância: Plano 
Nacional e Planos Municipais. 

A relevância da participação da RNPI neste evento vai além das apresentações acima 
mencionadas. É sem dúvida uma contribuição significativa ao maior entendimento 
e conhecimento para todos estes atores presentes: procuradores, promotores, 
defensores públicos, juízes, desembargadores, conselheiros e presidentes de 
conselhos da criança e adolescentes e demais ONG, sobre as potencialidades e 
necessidades que a Primeira Infância traz ao mundo que a cerca, que cuida dela e que 
a protege. A demanda das instituições presentes para obter o Plano Nacional e o Guia 
dos Planos Municipais, denotou um excelente indicador de interesse e 
reconhecimento da importância da temática. 

Participaram ainda outras organizações da Rede: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 
Instituto C&A e Prodiabéticos. 



 

 

 No dia 24 em Fortaleza, Luzia Laffite também representou a RNPI no II Encontro de 
Presidentes das Comissões Legislativas Estaduais de  Promoção e Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, organizado e promovido pela Assembleia Legislativa do 
Ceará em parceria com a Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e 
Adolescente e com o Instituto da Infância (Ifan), reunindo deputados estaduais e 
federais de todo o País. 

A apresentação de Luzia ensejou o lançamento no âmbito estadual  do Plano Nacional 
da Primeira Infância e o Guia para elaboração dos Planos Municipais. Além da palestra 
de Luzia, houve um ciclo de conferências, destaques para o tema “Primeira Infância: 
Ações Políticas e de Direitos”, ministrada pelo médico Saul Cypel, da Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal (SP); e “Brasil Carinhoso e Outros Programas de Abrangência à 
Primeira Infância”, a ser ministrada por Luciana Alves de Oliveira, da coordenadoria de 
Assuntos Federativos da Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza, 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ambos integrantes da 
RNPI. 

 

Mês de junho: 

 Audiência com a Ministra Maria do Rosário sobre a Semana de Ação Mundial – SAM, 
no dia 13 de junho. O Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial que fez um relato 
das atividades realizadas no país durante a SAM e entregou o documento de análise e 
propostas sobre educação infantil. 

A RNPI fez parte do Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial - SAM, coordenada 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tendo várias organizações que 
integram a RNPI promovido atividades sobre o tema da Ação Mundial, que neste ano 
elegeu a educação infantil. A SAM coincidiu com a Semana Mundial do Brincar, na qual 
a Aliança pela Infância (também membro da RNPI) desenvolveu uma ação de liderança, 
amplamente divulgada na Rede. A coincidência foi proveitosa, dado que Educação 
Infantil e Brincar estão intrinsecamente ligados. 

Resultante dessa Ação foi elaborado um documento de análise e proposições sobre a 
educação infantil no Brasil, que foi entregue à Ministra, com o pedido de que a 
Secretaria de Direitos Humanos, no seu papel de coordenação intersetorial, apoie o 
que foi proposto, em síntese, o enfoque do direito à educação infantil: (a) que esse 
enfoque prevaleça sobre outras demandas, necessidades e argumentos e (b) 
determine a qualidade da oferta. 

Considerando que o PNE (em votação no Congresso Nacional) indica duas estratégias 
que direcionam a ação do Estado para as famílias e crianças mais pobres, que têm 
menos presença no atendimento da educação infantil, e também o Programa Brasil 
Carinhoso, recentemente lançado pela Presidenta Dilma, que enfoca as famílias e 
crianças da extrema pobreza, é importante que estejamos atentos para garantir 
serviços de qualidade. O conceito de direito à educação (infantil) centra-se na 
educação e não no acesso, na matrícula, no "estar-em-algum-estabelecimento que 



 

 

acolha crianças", ou seja, a criança tem direito a espaço em que possa ter experiências 
variadas de descoberta e criação, de interações e convivência social, de aprendizagem 
e desenvolvimento, do contrário, a educação infantil não está acontecendo e, nesse 
caso, o direito não está sendo atendido, mesmo que a criança figure numa lista de 
matrícula... 

Analisando a articulação dos diferentes Planos Nacionais, no âmbito da criança, e 
comentando como a expectativa da Semana de Ação Mundial encontra eco na atuação 
da SDH, podendo, portanto, ser aprofundada, a Dra. Carmen Oliveira, Secretária 
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, disse que “O Plano 
Nacional pela Primeira Infância é um esforço e um resultado magnífico de construção 
social, no coletivo de organizações governamentais e não governamentais que 
inaugura uma nova política para a criança.”. 
 

 Participação no Grupo de Trabalho do World Forum - Global Initiative on Children's 
Right: Entre os dias 01 e 04 de junho, a Assessora Técnica da Secretaria Executiva, Ana 
Oliva, representou a RNPI no World Forum - Global Initiative on Children's Right em 
Moss na Noruega. Havia representantes de Noruega, Omã, Singapura, EUA, Canadá, 
País de Gales/UK e nós do Brasil. No encontro, Ana apresentou a Rede e o PNPI e os 
temas discutidos foram: avanços e desafios (locais e globais) - avanços legais e na 
prática em cada país. A questão da violência e, mais ainda, da violência sexual, aparece 
como grande nó/desafio internacional. Foram compartilhados também compromissos 
na caminhada. Neste caso, a RNPI se comprometeu com ações voltadas às vozes das 
crianças, não apenas escutá-las, mas fortalecê-las, colocando em um diálogo 
internacional da primeira infância, com vozes de crianças de diversas partes do 
mundo. 
 

 GT de avaliação em Educação Infantil: foi realizado o terceiro encontro do GT, dessa 
vez em Belo Horizonte e nesse já foi apresentado a proposta de documento a ser 
encaminhado ao INEP ainda em etapa preliminar, para análise e aperfeiçoamento. 
Vital segue fazendo a representação da Secretaria Executiva. 
 

 Encerramento do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira 
Infância (DPI) em Porto Alegre/RS, no dia 22 de Junho. O programa teve a duração de 4 
meses com dois módulos, sendo prevista a construção de um plano de Ação. Ana Oliva 
participou do Programa na condição de representante da Secretaria Executiva e outras 
organizações membro da Rede também participaram, a exemplo da FMCSV, o IFAN, o 
CONASS, o PIM, a Fundação Xuxa Meneghel, o Programa Mãe Coruja Pernambucana, o 
MS, a SAE, a OMEP\SP; Vera Mélis, Alessandra Schneider e Vital Didonet atuaram 
como facilitadores.  Nesta a etapa, o objetivo foi a troca de experiências e estratégias 
construídas em torno do plano de ação. As atividades foram ricas e as trocas entre os 
participantes foram importantíssimas propiciando inclusive o fortalecimento de ações 
já existentes. 

 



 

 

Mês de julho: 

 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniu, em julho de 
2012 no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília, mais de 2000 pessoas 
entre conselheiros de direito, tutelares, adolescentes, sociedade civil e representantes 
de diversos setores governamentais. A Secretaria Executiva da RNPI foi convidada pelo 
CONANDA para participar do evento, como delegada nacional, com direito a voz e 
voto. Para a RNPI, o impacto positivo vem desde o convite: ser convidado para 
delegado nacional na conferência de direitos do CONANDA mostra que a Rede vem 
ganhando cada dia mais espaço e se tornando referência ainda mais forte na luta e 
pela garantia dos direitos das crianças pequenas. Outro aspecto fundamental é que 
nesta 9ª Conferência foi discutido o Plano Decenal de Direitos, Plano que hoje o PNPI 
também integra. Além da participação nas miniplenárias e plenárias, com direito a voz 
e voto, um outro ponto a ser destacado foram as atividades paralelas, pequenos 
encontros ocorridos nos horários de almoço, lanche e descontração. Momentos 
aproveitados para se tecer redes, ampliar e fortalecer a luta pelos direitos das 
crianças. Como destaque da participação da Secretaria Executiva estão: a reunião com 
Rosa Maria Ortiz membro do Comitê da Infância e Adolescência da ONU; o encontro 
com membros do Conselho Federal de Psicologia e a convivência no stand de 
entidades e redes sociais como FNDCA, RNPI, ANDI Brasil, Rede não Bata Eduque, 
entre outros. 
 

 VII Oficina Ampliada EBBS aconteceu no dia 04 de julho no Rio de Janeiro/RJ com a 
apresentação de pesquisa acerca do andamento da Estratégia nos cinco municípios 
onde está presente, com o objetivo de construir a atenção à saúde para a primeira 
infância levando em conta a realidade local. 
O público era bastante diverso: articuladores locais, integrantes do programa, do MDS, 
bem como representantes da sociedade civil. A RNPI esteve presente Ana Oliva 
representou a Secretaria Executiva, estando presentes, além da própria EBBS, o PIM  e 
o UNICEF. 

 

2 - Produtos: 

Mês de abril: 

 Foram finalizados os programas de rádio sobre o Ensino Fundamental de 9 anos, 
produto do GT do mesmo nome. O conteúdo do programa foi colocado no site e para 
os que solicitaram foi enviado um CD. 

 

3 - Participação em mídia: 

Mês de abril: 

 Entrevista com Maria Thereza pelo CENPEC. 



 

 

Mês de junho: 

 No dia 28 de junho, Ana Oliva representou a RNPI em encontro virtual da Rede RUTE 
(Rede Universitária de Telemedicina) com foco na Primeira Infância (Salvador/BA). A 
atividade foi realizada com a presença de instituições da Bahia, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte e Ceará. O expositor foi o Dr. Álvaro da Universidade Federal do 
Ceará e a debatedora foi Ana Oliva pela RNPI, direto da Bahia. Este foi um momento 
interessante para uma conversa próxima com membros e estudantes da área da 
Saúde. 

 

4 - Gestão e fortalecimento da Rede: 

Mês de abril: 

 Reunião do Grupo Gestor: no dia 14 de abril, em Salvador, na sede da Avante. Estavam 
presentes: Patricia Lacerda (IC&A), Ordália Almeida (UFMS), Aparecida Salmaze 
(OMEP\BR), Marilena Flores Martins (IPA\BR), Liese Serpa, Carolina Drugg e Marilia 
Ache (PIM\RS), Luzia Laffite (IFAN), Ligia Cabral Barbosa (AELTC), Flavio Debique (PLAN 
International). Giovana Barbosa (Aliança pela Infância), Cristina Bó (CIESPI) e 
Alessandra Françoia (Criança Segura) justificaram a ausência.  

A reunião teve uma pauta extensa, onde se discutiu desde a necessidade de 
formalização dos processos de adesão até a sustentabilidade. A súmula da reunião foi 
compartilhada com toda a Rede. 

 

Novos membros: 

 Textos e Ideias – Consultoria e Comunicação em 18 de abril 

 

Mês de maio: 

 Visita de Leonardo Yanez - Fundação Bernardo van Leer a Avante - Educação e Mobilização 
Social: no dia 22 de maio realizou-se uma visita técnica com o objetivo de apresentação do 
trabalho realizado no primeiro ano de apoio da Fundação à Avante - Educação e 
Mobilização Social na função de Secretaria Executiva da RNPI. Nessa ocasião houve a 
análise e prospecção de perspectivas futuras para o funcionamento da Rede e os pontos 
levantados na reunião de abril do Grupo Gestor foram abordados. 
 

 Parte dos objetivos estratégicos da RNPI para o biênio 2011/2012 é o fomento à articulação 
de Redes Estaduais, com este intuito a Assessora Técnica da Secretaria Executiva, Ana Oliva, 
esteve em Cuiabá/MT no dia 25 de maio representando a RNPI. A Rede fora convidada a 
participar de um encontro para lançamento da proposta da Rede Estadual Mato Grosso 
com palestra para Secretários e Gestores de organizações e instituições públicas e privadas: 
A Primeira Infância em Foco – Ações Matogrossenses. 



 

 

 

 13º Seminário Estadual de Educação Infantil com o tema Primeira Infância no Século XXI: 
Direito das crianças de viver, brincar, explorar e conhecer o mundo,  promovido pela 
OMEP/AL em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos 
Humanos por meio da Superintendência de Políticas para a Criança e o Adolescente e do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vital e Ana Oliva 
representaram a RNPI apresentando respectivamente os seguintes temas: Primeira 
Infância no Séc. XXI: direito das crianças de viver, brincar, explorar e conhecer o mundo e 
A RNPI, o Guia para elaboração dos Planos Municipais e a importância da Atenção Integral 
e Integrada à Primeira Infância. 

Neste mesmo encontro aconteceu também a articulação da Rede Estadual de Alagoas. 

 

Novos membros: 

 Apôitchá em 02 de maio. 

 

Mês de junho: 

Novos membros: 

 Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA) em 01 de junho 

 

Mês de julho: 

Novos membros: 

 BEMFAM em 10 de julho 

 

Outras atividades desenvolvidas nesse período e que fazem parte ou da rotina ou das 
obrigações da Secretaria Executiva são a publicação semanal do boletim informativo da Rede, 
o clipping de notícias também semanal e a manutenção do site. Foram elaborados dois 
relatórios finais com a prestação de contas dos apoios recebidos nesse primeiro ano do 
Instituto C&A e da Fundação Bernard van Leer. Ambos serão colocados no site. Foram 
elaborados dois Projetos a serem analisados: 1 - Observatório para a Primeira Infância para 
análise e possível apoio da própria Fundação Bernard van Leer e 2 - Fortalecimento e apoio à 
Rede Nacional Primeira Infância e à construção de Planos Municipais, no edital do CONANDA. 

Ademais, a Secretaria Executiva procurou apoiar e facilitar o desenvolvimento de Grupos de 
Trabalho. No momento o GT de Saúde com foco nas mães adolescentes e seus bebês, 
coordenado por Neilza Buarque (Visão Mundial) e com a participação da Plan International, do 
IFAN, do CEIIAS, do Instituto Zero a Seis, da FASA/ISC/UFBA tem se reunido virtualmente e 
trabalham para concretizar o plano de trabalho que elaboraram. Nele estão previstas a 
publicação de artigos sobre a temática e a realização de um Colóquio. A Secretaria Executiva 



 

 

está articulando um encontro do GT com o Ministério da Saúde, por meio de Paulo Bonilha, 
com vistas a um alinhamento de ideias e proposições. 

O Instituto Marista solicitou o apoio da Secretaria Executiva para uma Campanha sobre o 
Direito de Brincar e esse apoio se transformou em uma provocação para a formação de um GT 
do tema. Esse grupo está com 21 adesões e no processo de eleger coordenador e definir o 
plano de trabalho. 

O GT de avaliação em educação infantil deve ser mais ativo agora que está quase finalizado o 
trabalho do GT instituído pelo MEC para o assunto no qual a RNPI teve assento. O documento 
resultante desse trabalho será apresentado em setembro em um Seminário Internacional 
coordenado pela UFPR e apoiado pelo MEC. 

Como se pode constatar, a Rede continua tecendo e acontecendo, multiplicando nós e criando 
novas linhas, temos testemunhado o esforço e compromisso de tantos. Procuramos com o 
nosso boletim semanal dar voz e tornar mais visível a atuação de tod@s que formam essa 
Rede e com esse relatório compartilhar o trabalho desenvolvido no âmbito da Secretaria 
Executiva. O nosso grupo virtual também continua sendo palco e cenário de compartilhamento 
de ideias, de provocações e convocações e principalmente do saudável hábito de diálogo, 
procurando entender e acolher assim como problematizar e contrapor. 

Para finalizar, vou trazer uma frase de Adélia Prado que me chegou pela voz de Anna Rosa - 
CECIP e que traduz um sentimento atual: 

“Cantiga triste, pode com ela quem não perdeu a alegria.”  

 

 

 

 

___________________________________ 

Um grande abraço, 

Maria Thereza Marcilio 

30 de agostos de 2012 – Salvador/BA 


