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RELATÓRIO TRIMESTRAL JANEIRO-MARÇO 2012 
 

 

Car@s colegas, 

O início do ano dá sempre a impressão de ser um tempo mais calmo. Férias escolares, verão, 
como se a vida desse um tempo. Esse ano foi diferente: o ano já começou com muita 
movimentação e assim, ao final desse primeiro trimestre, já temos um caminho trilhado. 

 

Para começar:  

1 - Ampliação da RNPI: algumas organizações manifestaram o desejo de participar da Rede e 
submeteram-se à avaliação. Já aprovadas e regularizando a entrada mediante o envio de 
dados, da logomarca e da colocação do selo Eu faço parte, temos as seguintes organizações: 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), CENPEC, Instituto 
Avisa Lá, ONG Casa da Árvore, Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, 
OMEP/MT/Cuiabá. 

Milla Schaun, secretária da RNPI, continua atualizando o cadastro de organizações e a 
situação hoje é a seguinte: 

Total de organizações: 122 

Total por estado: AC – 0, AL – 1, AP – 0, AM – 0, BA – 8, CE – 1, DF – 19, ES – 0, GO – 0, MA – 
1, MT – 1, MS – 5, MG – 1, PA – 0, PB – 0, PR – 1, PE – 5, PI – 0, RJ – 21, RN – 1, RS – 4, RO – 
0, RR – 0, SC – 1, SP – 56, SE – 0 e TO – 0. É necessário destacar que nos Estados onde temos 
Redes Estaduais há um número maior de organizações ligadas a essas Redes e não à RNPI, 
esse é o caso do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. 

Organizações que não responderam à solicitação de atualização de dados ou que faltam 
enviar alguma informação: ANUUFEI, Casa da Árvore, CONANDA, FORPEDI, MIEIB, MS, 
OAB/SP, Rede Estadual Primeira Infância/MA, UNESCO e UNICEF. 

Organizações com as quais não foi possível manter contato: FPMDCA, Instituto da Criança, 
Instituto de Vivências em Valores Humanos para um Mundo Melhor, ISCAL, MDS e Portal 
Cultura Infância. 

Organizações que tem o selo: NEPEI (s/ link), Rede Cooperação Criança e Paz – Primeira 
Infância, Rede de Integração de Educação Infantil Comunitária no Rio de Janeiro, Rede 
Marista de Solidariedade, Instituto Avisa Lá, Inclusive, FEWB, Espaço Imaginário, Cia. Viva – 



 

 

Associação Centro Cultural Viva (s/ link), Centro de Educação para Surdos Rio Branco – 
Fundação de Rotarianos de São Paulo (s/ link), CENPEC (modificado), CEIIAS, CECIP, ATEAL, 
Monte Azul, Exército de Salvação e ABBRI. 

 

2 - Encontros, seminários, reuniões:  

2.1 – Reunião sobre Primeira Infância: Melhores Práticas Internacionais (SAE, dia 14 de 
fevereiro em Brasília/DF com representação de Maria Thereza Marcilio. 

 2.2 - Encontro RNPI/MEC: cumprindo um encaminhamento da Assembleia Geral de 12 de 
dezembro passado, realizou-se nos dias 01 e 02 de março o Encontro RNPI/MEC com o 
objetivo de apresentar a política nacional de educação infantil e os diversos programas 
voltados para o segmento. Além do Encontro, houve também audiências com a SAE, a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) e o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS). A súmula com o resultado desses acontecimentos já foi 
enviada para tod@s e está disponível no nosso site, bem como todas as apresentações 
feitas. 

2.3 – Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância: uma 
realização da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da PUC/RS e da Universidade de Harvard 
na semana de 11 a 16 de março em Cambridge-Massachussetts. O objetivo do Seminário foi 
engajar políticos, gestores públicos e do terceiro setor em um diálogo em termos da ciência 
do desenvolvimento da Primeira Infância e como as lideranças públicas podem aplicar a 
ciência para minimizar alguns dos maiores problemas sociais brasileiros. Haverá um segundo 
momento presencial em junho próximo em Porto Alegre. Além da FMCSV, organizadora, 
várias organizações da RNPI estiveram representadas no curso, assim como uma 
representação da Secretaria Executiva. Foram elas: o IFAN, a Fundação Xuxa Meneghel, o 
CONASS, o Mãe Coruja Pernambucana, o PIM, o IDIS, a SAE, o MS, Estratégia Brasileirinhas e 
Brasileirinhos Saudáveis. Ana Oliva e Vital Didonet da Secretaria Executiva. Vital foi inclusive 
um dos coordenadores de grupo. 

2.4 – Encontro do Grupo de Assessoria Técnica do Programa Crianças com Todos os Seus 
Direitos da Fundação Abrinq/Save the Children. O encontro foi realizado em Recife nos dias 
13 e 14 de março com o grupo de organizações coordenado pela Fundação. Um dos 
objetivos do encontro era o de avaliar o processo de construção dos Planos Municipais pela 
Primeira Infância que já vem sendo implementado por esse grupo em dezenove municípios 
do semi-árido. 

A Secretaria Executiva foi convidada a participar do encontro e apresentar a proposta do 
Guia para a construção dos PMPI. Foi uma ocasião rica de trocas e reflexões sobre esse 
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processo. Os desafios, as conquistas, os mistérios foram compartilhados e para os grupos 
que vão começar a trabalhar nesse objetivo resulta em aprendizagens importantes.  

2.5 - Encontro Primeira Infância Indígena - Um Diálogo entre Culturas: a Rede Maranhense 
Primeira Infância realizou um encontro nos dias 22 e 23 de março em Imperatriz com o 
objetivo de refletir sobre as questões que afetam as populações indígenas, principalmente a 
infância. A representação da RNPI foi feita por Ligia Cabral e a presença da Rede consolida o 
propósito claro e explícito da RMPI em ter como referência o PNPI para o enfrentamento das 
violações de direitos e as incompletudes da política de Direitos Humanos local para a 
primeira infância no Estado do Maranhão. 

Para Ligia, ficou claro o desafio da questão indígena. As delegações representantes de vários 
povos foram unânimes em discorrer sobre os graves problemas de saneamento básico, água, 
saúde, educação e marginalização de uma forma geral, que afetam a vida dos povos 
indígenas no Maranhão, o que não difere do restante do país. 

Para os gestores há o desafio de implementar políticas desenvolvimentistas no Estado e 
enfrentar resistências, assegurar a preservação de modos de vida diversos e 
encaminhar/resolver as questões levantadas com propriedade pelos presentes. 

O Professor Roberto Mauro Gurgel, da OMEP/MA, representando o Conselho Estadual de 
Educação no evento, fez uma retrospectiva da trajetória da Rede Maranhense Primeira 
Infância, informando que a Rede fez a opção de construir o Plano Estadual pela Primeira 
Infância como estratégia de atendimento à criança de 0 a 6 anos tendo o PNPI como 
referência.  

2.6 - II Reunião de Mobilização da Rede Cegonha realizada em Brasília no dia 28 de março 
com participação da Assessora Técnica da Secretaria Executiva da RNPI, Ana Oliva. 

2.7 – 7º Encontro do GIFE (organizado pelo Grupo de Institutos Fundações e Empresas). 
Como atividade paralela ao Encontro, o Instituto C&A organizou e promoveu duas mesas-
redondas seguidas de debate sobre o tema: Educação Infantil, como fazer valer esse direito? 
no dia 28 de março em São Paulo, com a participação de mais de 50 pessoas. As mesas 
tiveram como apresentadores Rita Coelho da COEDI-MEC e Cleuza Repulho da UNDIME na 
primeira e na segunda Maria Thereza Marcilio pela RNPI, Marlene Santos pelo MIEIB e 
Daniel Cara pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ambas as mesas foram 
coordenadas por Vital Didonet. Foi um excelente momento para ampliar a reflexão sobre a 
educação infantil no país em uma perspectiva abrangente pela diversidade dos atores 
representados. A plenária foi muito participativa e o encontro possibilitou esclarecimentos, 
alinhamentos e validações em relação à educação infantil no país. As apresentações estão 
no site do Instituto. 

 



 

 

3 – Publicações: Guia para a elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância: 
ainda nesse primeiro trimestre conseguimos publicar o Guia para construção dos 
Planos Municipais pela Primeira Infância com o apoio do UNICEF, da FMCSV e do 
Instituto C&A. Foram publicados 4000 Guias na versão impressa e 3000 CD. Todas as 
organizações da RNPI já receberam um exemplar. O GT PMPI enviou um informe sobre 
a estratégia para lançamento, entrega e acompanhamento dos trabalhos no âmbito 
estadual que deverá ter início no mês de abril. Lembrando que 2012 é ano eleitoral, 
será necessário o comprometimento de tod@s para alcançarmos nossos objetivos. A 
estratégia proposta é a seguinte: 

1 - O Plano de Ação, deve ser elaborado pelos associados da RNPI, em cada Estado 
onde haja representação, podendo ser formado um Comitê de Liderança par o 
lançamento e a implementação;  

2- Cada Estado, poderá também buscar novas impressões do GUIA, com outras 
instituições patrocinadoras. Somente solicitamos que, antes da impressão é 
necessário manter contato com a Secretaria Executiva para solicitação da matriz e 
esclarecimentos formais de logo e outras condições necessárias para a impressão, 
etc. (o mesmo vale para reprodução em CDs) 
  
3- É muito importante e valioso que os GUIAS sejam distribuídos, amplamente 
divulgados, etc. Mas  a distribuição deve ser sempre acompanhada de um Plano de 
Ação para sua implementação. Assim, novamente sugerimos que as instituições que 
tem eventos onde o GUIA possa ser distribuído, que se mantenham em contato com 
os demais associados da RNPI para elaborarem juntos o Plano de Ação; 

 

Programa de rádio sobre o Ensino Fundamental de 9 anos: O GT do Ensino Fundamental de 
9 anos concluiu o trabalho com a recomendação de elaborar dois programas de rádio sobre 
o tema para serem veiculados em rádios comerciais e comunitárias.O objetivo é traduzir 
para a população leiga o que está previsto em lei, diretrizes e orientações institucionais. O 
roteiro dos referidos programas foi submetido a apreciação dos integrantes do GT, à 
Coordenação de Ensino Fundamental do MEC e, feitos os ajustes, procedeu-se à gravação. 
Os programas estão no site e a idéia é que todos os integrantes da Rede se mobilizem para 
que eles sejam reproduzidos em suas localidades.  
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4 - Comunicação: Nosso Boletim interno chegou a 100 edição e tem contado com a 
colaboração cada vez maior das organizações, ele tem saído com uma média de sete noticias 
semanais. O clipping também mantém a regularidade trazendo notícias de diferentes 
localidades. O site é atualizado diariamente e na seção Lembranças temos recebido opiniões 
favoráveis e elogiosas tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. Em nosso Twitter 
temos 1.274 seguidores e no Facebook já temos 4.319 amizades. 

 

5-Formação de redes locais: Uma nova rede deve se formalizar em maio, a Rede Alagoana 
Primeira Infância. A OMEP local está capitaneando essa mobilização e em maio deverá ser 
formalizada. Na Bahia, o grupo que se mobilizou pela Roda Gigante em outubro passado já 
voltou a se reunir e Ana Oliva da Secretaria Executiva da RNPI considera que o embrião da 
Rede está se formando.  

 

Enfim, temos caminhado e nesse caminho temos crescido e alargado, na verdade o que se 
alarga é o horizonte dos direitos das crianças de 0 a 6 no Brasil e o que se fortalece é o nosso 
ânimo de continuar buscando a plenitude desses direitos. O que nos anima? Encontrei uma 
possibilidade de resposta na seguinte afirmação: “Trabalhar amorosamente no mundo 
significa que estamos definindo o que nós trabalhamos por, em oposição ao que nós 
reagimos contra”. Essa frase é de Christina Baldwin, tradução livre, mas confesso que achei a 
cara da Rede. 

 

 

Um grande abraço e sigamos, 

 

 
Maria Thereza 

 


