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Caros colegas,

Com essa bela frase começo essa narrativa, para que ela sirva de norte não só ao que 

queremos contar, mas a todas as nossas ações. 

Este relatório é o testemunho da atuação da Rede Nacional Primeira Infância no biênio 

2011-2012, período em que a Avante - Educação e Mobilização Social ocupou a Secretaria 

Executiva da RNPI. 

Foram dois anos de muito trabalho em que a RNPI continuou a trajetória de crescimento:  

38 novos membros e formação de mais quatro redes estaduais e de fortalecimento como 

um mecanismo de articulação e mobilização pela defesa e garantia dos direitos da                 

primeira infância. 

Ao longo do relatório vocês poderão apreciar os avanços obtidos, assim como a 

necessidade de continuar a articular e a mobilizar. Por mais que já tenhamos feito, ainda há 

muito a fazer para que:

todas as crianças tenham seus direitos assegurados;

nenhuma criança adoeça ou morra por causas evitáveis;

todas tenham acesso à educação infantil com a qualidade esperada;

as famílias tenham suas necessidades básicas atendidas e sejam apoiadas na sua 

função primeira de cuidar e educar seus filhos, proporcionando uma boa e saudável 

convivência;

as cidades sejam lugares seguros e acolhedores para todas as crianças e que na 

convivência diversa e plural elas construam a sua cidadania;

em diferentes espaços, cenários e paisagens geográficas e culturais as crianças sejam 

vistas ouvidas e usufruindo da cultura local possam também produzir cultura;

a sociedade se mobilize para proteger as crianças de todo e qualquer tipo de violência;

as crianças brinquem nas casas, nas ruas, nos centros de educação infantil;

e juntos formem uma grande roda tal como Thiago de Mello descreve no seu poema 

Cantiga Quase de Roda

“(...) Na roda do mundo, / mãos dadas aos homens, / lá vai o menino / rodando e 

cantando / cantigas que façam / a vida mais doce, / cantigas que façam / os homens 

mais crianças.”

“A criança precisa saber que ela 

é um milagre, e que desde o 

início dos tempos não houve, 

e até o fim do mundo não 

haverá outra criança como ela.” 

(Pablo Casals)

APRESENTAÇÃO



Muito foi feito, sem dúvida, mas o que está por fazer servirá de norte para a continuidade.

Para chegarmos até aqui foram necessários a ação e o apoio de muitos. Nesse momento 

quero expressar meu profundo agradecimento e demonstrar o respeito e admiração que 

tenho por todos e cada um.

Em primeiro lugar, agradeço a toda a equipe técnica e administrativa financeira da                    

Avante que não só me apoiou sempre como soube entender minhas faltas e ausências            

neste período.

À competente, valente e sempre presente equipe da Secretaria Executiva: Ana Oliva, Vital 

Didonet, Monica Samia, Gustavo Amora e Milla Schaun e também a nossa mais recente 

parceira, Tatiana Alves. Sem esse grupo não teríamos feito tanta coisa. Equipe enxutíssima 

cujos compromissos e militância superaram qualquer dificuldade.

Aos integrantes do Grupo Gestor, sempre prontos para o diálogo, presentes nas convo-

cações e ponderados nas observações que ajudaram a pensar a gestão estrategicamente e a 

avançar nas nossas propostas. Uma parceria construída na dedicação e no compromisso 

pela causa.

A todas as organizações que integram a Rede, nos seus diferentes perfis, com suas diversas 

possibilidades são multiplicadoras da potência da Rede e efetivas colaboradoras na 

construção de infâncias com mais visibilidade e mais direitos assegurados. Destaco algumas 

que ao longo desse período colaboraram, inclusive financeiramente, com iniciativas e 

propostas da Rede: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), Ministério de Educação 

(MEC), UNICEF, Ministério da Saúde (MS).

A diversidade que existe na Rede produz tensões e desafios que são motores para o exercício 

da escuta, do diálogo, da argumentação e da negociação. Essa é a riqueza e a potência da 

Rede. Porém, essa mesma diversidade é também fonte de contradições e de embates. Aqui 

cito Richard Sennett que, no seu livro “Juntos - os Rituais, os Prazeres e a Política da Coope-

ração”, incita a uma reflexão profunda sobre a colaboração: “A cooperação azeita a máquina 

de concretização das coisas, e a partilha é capaz de compensar aquilo que acaso nos falte 

individualmente. A cooperação está embutida em nossos genes, mas não pode ficar presa a 

comportamentos rotineiros; precisa desenvolver-se e ser aprofundada. O que se aplica 

particularmente quando lidamos com pessoas diferentes de nós, com elas a cooperação 

torna-se um grande esforço. (...) Assim é que procurei explorar a cooperação como uma 

habilidade. Ela requer a capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir em 

conjunto, mas o processo é espinhoso, cheio de dificuldades e ambiguidades (...)”.

Não posso deixar de mencionar aqueles que se dispuseram a coordenar Grupos de Trabalho 

(GT), cujos resultados são prova concreta da atuação da Rede: IFAN, FMCSV e Instituto Brasil 

Leitor, Visão Mundial. Enfim, o reconhecimento especial aos nossos apoiadores, sem os 

quais dificilmente teríamos tecido a Rede e suas realizações: Fundação Bernard Van Leer e 

Instituto C&A. 

Finalmente, devo dizer que muito cresci e aprendi nesses dois anos, que dei o melhor de 

mim e desejo à próxima organização a assumir a Secretaria Executiva muito sucesso e força e 

uso as palavras de Fernando Pessoa no poema Mar Português para dar vida a esse desejo:



“(...) Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.”

Um grande abraço

Maria Thereza Marcilio

(Mar Português | Fernando Pessoa)
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Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados, ações, conquistas e desafios da 

Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) no biênio 2011/2012. Este período corresponde ao 

exercício da Avante - Educação e Mobilização Social na Secretaria Executiva da RNPI.

Em primeiro lugar, será apresentado rápido retrato da Rede hoje, ao fim do exercício da 

Secretaria Executiva no biênio 2011-2012. Em seguida, serão apresentados os objetivos, as 

estratégias e os resultados obtidos nesses quase dois anos de caminhada, bem como um 

balanço financeiro até o presente momento.

Hoje, a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) é coordenada pela Avante - Educação e 

Mobilização Social e conta com 133 organizações membros, com atuação nas cinco 

regiões do país. O Grupo Gestor é formado por 11 membros, além da organização à frente 

da Secretaria Executiva. Tivemos também seis grupos de Trabalho.

Secretaria Executiva: Avante Educação e Mobilização Social

Coordenação Executiva: Maria Thereza Marcílio

Assessoria Técnica Geral: Ana Oliva

Assessoria Técnica Assuntos do Legislativo: Vital Didonet

Assessoria de Comunicação e Imprensa: Tatiana Alves

Assessoria Técnica (voluntária) em Educação: Mônica Samia

Assessoria Técnica (voluntária) em Comunicação: Gustavo Amora

Secretária: Milla Schaun

AELTC

ALIANÇA PELA INFÂNCIA

AVANTE

CIESPI

CRIANÇA SEGURA

IFAN

INSTITUTO C&A

IPA/BR

OMEP/BR

PIM

PLAM

UFMS

Grupo Gestor

Instituições 
por Região

A REDE HOJE

Norte 

3

Nordeste 

22

Centro-oeste

23
Sudeste

76

Sul 

9

TOTAL :133 instituições

INTRODUÇÃO 9



Realizados:

Acompanhamento do PNPI – coordenação Vital Didonet /OMEP-BR

Elaboração do Guia PMPI – coordenação Luzia Laffite e Ely Harasawa / IFAN e FMCSV 

GT em Andamento:

Saúde - coordenação Neilza Buarque / Visão Mundial

Brincar – coordenação Nayana Brettas/ Instituto Brasil Leitor

Fortalecimento da Rede: formado na Assembleia de dezembro 2012 – Ato Cidadão, 

Avante, Exército da Salvação, FEWV, UFRN, IFAN, FMCSV, PIM

GT Iniciados e sem continuidade:

Avaliação na Educação Infantil – a RNPI foi chamada a integrar o GT com objetivo 

similar instituído pelo MEC

Inclusão – dificuldade de articular o grupo

Foram realizadas duas Assembleias e quatro reuniões de Grupo Gestor.

A primeira reunião de GG foi realizada em maio de 2011 na sede da Avante em Salvador e 

contou com a presença das seguintes organizações: IFAN (Luzia Torres), PIM (Liése Serpa), 

Aliança pela Infância (Giovana Souza), AELTC (Ligia Cabral).

A segunda foi realizada no mês de setembro de 2011, em São Paulo, na sede da Fundação 

Maria Cecilia Souto Vidigal e contou com a participação do IFAN, CECIP, Aliança pela 

Infância, Instituto Zero a Seis, PIM, AELTC, Instituto C&A, IPA/BR, OMEP/BR.

A terceira reunião aconteceu em abril de 2012 na sede da Avante em Salvador. Nesta 

reunião já contamos com a presença de novos membros do GG, eleitos na Assembleia de 

2011, quando 1/3 do Grupo foi renovado. Os novos membros eleitos foram o CIESPI, 

Criança Segura, UFMS e a Plan International em substituição ao Instituto Zero a Seis, a 

UNDIME, ao Pró Crianças e jovens diabéticos, ao CECIP e à ABEBÊ. A OMEP/Brasil, que já 

participava do GG na condição de Secretaria Executiva, submeteu-se ao processo eleitoral 

para continuar membro e foi indicada a permanência. 

Para a reunião do mês de abril, compareceram todos os integrantes do GG: IFAN, Instituto 

C&A, Criança Segura, CIESPI, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Plan 

International, AELTC, OMEP/BR, Aliança pela Infância, PIM, IPA/BR.

A quarta e última reunião de GG aconteceu em outubro de 2012, na sede da Avante e 

contou com as seguintes presenças: IFAN (Luzia Torres), Instituto C&A (Patrícia Lacerda), 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Ordália Almeida), AELTC (Ligia Cabral), Plan 

International (Flávio Debique), OMEP/BR (Rodrigo Puerta), Aliança pela Infância (Renate 

Keller), Criança Segura (Alessandra Françoia) e PIM (Priscilla Lunardelli e Marília Ache).

Foram realizadas duas Assembleias Gerais nos meses de dezembro de 2011 e 2012 e a 

terceira- de transição- em maio de 2013.

A Assembleia Geral de 2011 contou com a presença das seguintes organizações: AELTC 

(Ligia Cabral), Aliança pela Infância (Giovana Barbosa), Monte Azul (Renate Keller), AEI 

(André Gustavo de Moura e Patrícia Felix), Associação de Creches Comunitárias (Maria 

Assembleias e 
Reuniões de 

Grupo Gestor:

Grupos 
de Trabalho
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Luzinete Moreira), Avante (, Monica Sâmia e), Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(Marlene Santos), CBA (Ramakrishna de Jesus, Cristina Del Rey e Osvaldo Batista), CECIP 

(Anna Rosa Amâncio), CIESPI (Maria Cristina Bó), CPPL (Valéria Aguiar), Criança Segura 

(Alessandra Françoia), Escola para Crianças Surdas Rio Branco (Sandra Maria Campos), 

FASA/ICS/UFBA (Leny Trad), FMCSV (Ely Harasawa), Instituto Accor/Equidade para a Infância 

(Célia Aguiar), UFMS (Ordália Almeida), FEWB (Ângela Lima Dias), Fundação Xuxa Meneghel 

(Angélica Goulart e Márcia Ferreira), Instituto Alana (Mônica Xavier), Instituto Brasil Leitor 

(Ivani Nacked e Nayana Brettas), IFAN (Luzia Lafitte), ), Instituto Marista de Solidariedade 

(Viviane Silva), Luz e Lápis (Isabela Guimarães), MEC/COEDI (Rita Coelho), MIEIB (Marlene 

Santos), OMEP/BR (Rodrigo Messa Puerta), Pastoral da Criança (Márcia Mamede), Plan 

Internacional (Flávio Debique), Semana do Bebê de Canela (Lesli Oliveira), SFB (Edson 

Cordeiro), UNDIME (Vilmar Klemann), UFRN (Edna Fernandes) e Visão Mundial                   

(Neilza Buarque) e pela Secretaria Executiva Maria Thereza Marcilio, Ana Oliva, Vital Didonet 

e Milla Schaun.Os temas propostos na pauta para serem discutidos eram: a retrospectiva do 

ano de 2011, apresentação dos objetivos estratégicos, fortalecimento da Rede, 

comunicação, incidência política, participação em eventos, formação de GT, apresentação 

dos candidatos a Grupo Gestor, plenária para a apresentação dos encaminhamentos dos 

grupos, plenária, eleição do Grupo Gestor e avaliação.(ver anexo)

Já a Assembleia Geral de 2012 teve a presença das organizações: AELTC (Ligia Cabral), Ágere 

(Iradj Eghrari), Apôitchá (Lilian Galvão), Ato Cidadão (Paula Tubelis), Avante (Mônica Samia), 

CAOP/IJ – REPI/MA (Naisandra Mota Silva), CENPEC (Maria Lúcia Medeiros), CIESPI (Irene 

Rizzini), EBBS (Liliana Lugariño e Maria Virgínia Peixoto), Equidade para a Infância (Catarina 

Vilanova), Exército de Salvação (Oscar Sanchez e Marilene Oliveira), FEWB (Sandra Schorn), 

FMCSV (Ely Harasawa), Fundação Xuxa Meneghel (Márcia Ferreira e Ana Paula Rodrigues), 

IFAN (Luzia Torres), Instituto Alana (Roberta Capezzuto), Instituto Accor Brasil (Milena P. 

Drigo Azal), Instituto Brasil Leitor (Nayana Brettas), Instituto C&A (Patrícia Lacerda), Instituto 

Viva Infância (Claudia Mascarenhas), MEC/COEDI (Rita Coelho), Monte Azul (Renate Keller), 

OMEP/AL (Nadeje Amorim), OMEP/BR (Maria Aparecida Salmaze), Pastoral da Criança 

(Amparo Torres), Plan International (Elaine Azevedo), Rede de Integração de Educação 

Infantil Comunitária no Rio de Janeiro e MIEIB (Maria Luzinete Moreira), Instituto Marista de 

Solidariedade (Vanderlúcia da Silva), SDH/PR (Denille Melo), Secretaria Estadual da Mulher, 

da Cidadania e dos Direitos Humanos – Alagoas: Superintendência de Políticas para a 

Criança e o Adolescente (Cláudio Soriano e Juliana Vergetti), Secretaria Executiva RNPI 

(Maria Thereza Marcilio, Ana Marcilio, Vital Didonet, Tatiana Alves e Milla Schaun), Semana 

do Bebê de Canela (Lesli de Oliveira), UFMS (Ordália Alves Almeida), UFRN (Edna Fernandes), 

UNICEF (Cristina Albuquerque) e Visão Mundial (Neilza Buarque).

Foram pautados na Assembleia os seguintes temas: caminhos percorridos, apresentação do 

relatório e prestação de contas parcial; plenária; propostas para mudança no regimento 

sugeridas pelo GG na última reunião de 30/10 seguida por votação das mesmas; 

apresentação da candidatura para o próximo termo da Secretaria Executiva; grupos de 

trabalho; eleição da nova Secretaria Executiva seguido de pronunciamento; e apresentação 

dos GT.(ver anexo)

Para a atuação no biênio 2011-2012, a Secretaria Executiva contou com o apoio financeiro 

da Fundação Bernard van Leer (FBvL) e do Instituto C&A (IC&A). Também obteve apoio e 

financiamentos pontuais de instituições como UNICEF e FMCSV, bem como o apoio físico e 

logístico de diversos outros parceiros: MEC, Avante, MS, PIM, InstitutoAccor, Equidade para 

Infância, CIESPI e da FMCSV.
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A articulação com parceiros e apoiadores permitiu:

Funcionamento da secretaria executiva;

Fortalecimento e expansão da rede;

Realização de assembleias, encontros de grupo Gestor e de GT;

Elaboração e distribuição de produtos e materiais;

Incidência política e articulação;

Mobilização social e disseminação de conhecimentos;

Fortalecimento e visibilidade da primeira infância como sujeito de direitos.

  

Fundação Bernard van Leer

Instituto C&A

UNICEF

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Pessoal e encargos

Comunicação

Eventos (logística)

Despesa de escritório

Despesas de deslocamento

e hospedagem

Serviços postais

Transição

R$ 34.000,00

3%

R$ 114.000,00

10%

R$ 55.000,00

5%

R$ 28.427,00

3%

R$ 381.900,00

42%

R$ 148.214,01

16%

R$ 17.000,00

2%

R$ 32.280,00

3%

R$ 51.333,01

6%

R$ 100.930,62

11%

R$ 180.171,52

20%

Rede Nacional Primeira Infância

FINANCIADORES

Período 2011 a 2013

Rede Nacional Primeira Infância

DESPESAS REALIZADAS

Período 2011 a 2013
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MEC

R$ 439.724,16

41%

R$ 409.738,00

38%



1

2

3

De acordo com os objetivos definidos e aprovados na Assembleia de 2010 em consonância 

ao planejamento estratégico feito pela gestão anterior, a Avante, na coordenação da 

Secretaria Executiva da RNPI nos anos de 2011 e 2012, elaborou o seu plano de ação tendo 

como norte os seguintes compromissos:

Participar de ações pertinentes à criança de zero a seis anos no Congresso Nacional e 

Poder executivo, buscando a implementação do PNPI nas políticas públicas 

Contribuir para a elaboração de PMPI

Ampliar a atuação no Nordeste e alcançar a região Norte do país

Promover a Comunicação social em prol da primeira infância

Fortalecer a consciência na sociedade brasileira sobre o tema, ampliando a visibilidade 

acerca da situação da criança pequena, como sujeito de direitos e das diferentes 

circunstancias de vida em que estão imersas as crianças, sinalizando a existência de 

infâncias, em contraposição a ideia de uma infância única.

Contribuir para a sustentabilidade da Rede

Realizar uma gestão transparente e participativa

Três linhas estratégicas de ação foram traçadas:

Ações propositivas de acompanhamento e monitoramento junto aos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário visando a implementação do PNPI. Paralelamente, 

produção de material de orientação aos municípios para a elaboração de Planos 

Municipais pela Primeira Infância (PMPI), dando início à mobilização.

Espaços de conversa sobre a primeira infância, produção acadêmica, elaboração, 

proposição e difusão de conhecimento, produtos e eventos relacionados ao tema.

Busca ativa para o fortalecimento nas Regiões Norte e Nordeste, fomento a articulações 

estaduais, fortalecendo propostas de participação infantil.

E transversais a todas essas linhas estratégicas estão as ações de melhoria da 

comunicação, fundamentais para potencializar as estratégias traçadas, aumentar o 

impacto da Rede e melhorar a comunicação entre os próprios membros.

INCIDÊNCIA POLÍTICA 

FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA

FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA RNPI

Plano 
de Ação

INTRODUÇÃO 13





A seguir, um resumo de algumas ações e conquistas na estratégia de incidência política:

A estratégia utilizada é buscar atuar junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

com a pauta da primeira infância como sujeito de direitos. Neste sentido, participar dos 

debates, GT, comitês, fóruns, escrever cartas, assinar moções, participar de conselhos e 

conferências bem como acompanhar, não apenas o PNPI, mas outras leis, planos, projetos 

de leis, atinentes à primeira infância é parte do trabalho da Rede. O desdobramento no nível 

municipal foi a elaboração do Guia para a elaboração dos PMPI e a divulgação deste na 

mobilização pela construção dos PMPI.

 

Reunião na Secretaria de Direitos Humanos sobre a situação da primeira infância, 

particularmente das crianças que vivem em situação de extrema miséria. A reunião 

foi consequência de demanda da Presidenta Dilma Rousseff para a Secretaria de 

Direitos Humanos, trazendo a coordenação da política da Primeira Infância para 

esta Secretaria, que deveria envolver a implantação, implementação e acompanha-

mento de serviços especializados para crianças de zero a três anos. A reunião 

contou com a participação de técnicos da SEDH, do MEC, do MDS e do MS, além da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. A Secretaria Executiva foi 

representada por Maria Thereza Marcilio e por Vital Didonet. (15 de julho/2011)

Reunião com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da 

República/SDH para apresentação e apreciação do Plano Brasil Protege suas 

Crianças e Adolescentes com o objetivo de garantir que este programa esteja 

alinhado ao PNPI. Estiveram presentes na reunião Iradj Eghrari (Ágere), Alessandra 

Françoia (Criança Segura) e Alexandre Cruz (Aldeias Infantis SOS), a representação 

da Secretaria Executiva foi feita por Maria Thereza Marcilio e Vital Didonet. (09 e 11 

de abril/2012)

INCIDÊNCIA POLÍTICA1

1.1 

ESTRATÉGIA

1.2 

EXECUTIVO

No âmbito da 
Secretaria de 

Direitos Humanos 
da Presidência da 

República (SDH/PR)

O plano Nacional Primeira Infância (PNPI) foi aprovado 

pelo CONANDA em dezembro de 2010. A aprtir daí, a 

atuação da Rede se traduz pelo acompanhamento 

para que o Plano seja norteador de fato das políticas 

públicas para a primeira infância. Este integra o Plano 

Decenal de Direitos Humanos, constituindo-se como 

referência das políticas públicas nacionais para as 

crianças de zero a seis anos. Com isso, ganhamos mais 

força para o fomento à construção dos Planos 

Municipais (PMPI)

O PMPI é agora o instrumental político que estamos 

propondo para que os diversos municípios possam 

construir e implementar suas políticas para as 

crianças. Estamos mobilizando organizações e redes, 

buscando recursos e articulando ações e parcerias 

para a construção dos Planos Municipais, processo já 

iniciado em muitos municípios.
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Audiência com a Ministra Maria do Rosário sobre a Semana de Ação Mundial – 

SAM. A RNPI integrou 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. (13 de junho/2012)

9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria 

Executiva da RNPI foi convidada pelo CONANDA para participar do evento, como 

delegada nacional, com direito a voz e voto. Este convite é um demonstrativo do 

espaço conquistado pela Rede e do lugar de referência que ela ocupa na luta pela 

garantia dos direitos das crianças pequenas. Outro aspecto fundamental é que 

nesta 9ª Conferência foi discutido o Plano Decenal de Direitos, Plano este que, a 

partir desta conferência, o PNPI também integra. (11 a 14 de julho/2012)

Participação na mesa de abertura do Seminário Cidadão do Futuro-Políticas para o 

desenvolvimento na primeira infância organizado pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República/SAE, realizado em Brasília/DF. O seminário 

foi um marco no fortalecimento da Rede como interlocutora nos assuntos de 

políticas e direitos da primeira infância. A RNPI foi convidada a participar como 

debatedora do Programa Único de Atenção Integral à Primeira Infância, 

apresentado por Ricardo Paes de Barros. Nesta ocasião, Maria Thereza Marcilio 

trouxe a discussão para o eixo Criança: Cidadania, Já e citou o PNPI como o 

norteador das políticas para a primeira infância. Outras organizações da RNPI 

participaram de mesas: a Pastoral da Criança (Márcia Mamede), PIM (Liése Serpa), 

FMCSV (Ely Harasawa), Aliança pela Infância (Adriana Friedmann), MEC, UNICEF e 

SEDH. A Ministra Maria do Rosário apresentou o PNPI como o norteador de políticas 

para a primeira infância e colocou-se como articuladora das políticas de direito.           

(26 e 27 de outubro/2011)

Reunião sobre Primeira Infância: Melhores Práticas Internacionais, organizada pela 

SAE em Brasília/DF com representações da Secretaria Executiva com Maria Thereza 

Marcilio e Vital Didonet e também do IFAN, EBBS e UNICEF. (14 de fevereiro/2012)

A Secretaria Executiva enviou carta em novembro de 2011 ao Ministro Fernando 

Haddad, posicionando-se quando da apresentação do instrumento de avaliação 

Ages and Stages Questionnaire, Third Edition (ASQ-3). (29 de novembro/2011) (ver 

Anexo I)

MEC indica a RNPI para compor o GT de Avaliação em Educação Infantil, instituído 

por Portaria nº 379/2011.

Encontro RNPI/MEC: cumprindo um encaminhamento da Assembleia Geral de 12 

de dezembro de 2011, realizou-se o Encontro RNPI/MEC com o objetivo de 

apresentar a política nacional de educação infantil e os diversos programas do 

Ministério voltados para o segmento. Participaram do Encontro 30 organizações 

membros da Rede e a representação da Secretaria Executiva foi feita por Maria 

Thereza Marcilio, Vital Didonet e Ana Oliva. 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)  (01 e 02 de março/2012). 

No âmbito da 
Secretaria de 

Assuntos Estratégicos 
da Presidência da 

República (SAE/PR)

No âmbito do 
Ministério 

da Educação
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O GT sobre Avaliação na Educação Infantil ao longo de 2012 realizou seis encontros 

que resultaram em documento que foi entregue ao Ministro Aloisio Mercadante 

(para visualizar, acesse o site www.primeirainfancia.org.br ).

Além disso, realizou um Seminário em parceria com a Universidade Federal do 

Paraná: Seminário Internacional: Educação e Avaliação em Contextos de Educação 

Infantil e participou do Seminário Internacional Avaliação da Educação Infantil: 

Tendências e Perspectivas, em novembro 2012, organizado pela Fundação Carlos 

Chagas. (21 e 22 de setembro; e 27 de novembro/2012)

II Encontro Temático da Pesquisa Nacional de Educação Infantil do 

Campo: aconteceu em Brasília/DF. Na mesa de abertura estiveram 

Jaqueline Moll (SEB/MEC), Macaé Evaristo (SECADI/MEC), Marlene dos 

Santos (MIEIB), Cleuza Repulho (UNDIME), José Wilson (CONTAG), Rita 

Coelho (COEDI/MEC), Maria Ieda Nogueira (UNCME) e Maria Thereza 

Marcilio (RNPI). Dentre os convidados para o eventos estavam as 

equipes de pesquisadores das 5 regiões do país e representantes dos 

municípios onde foram realizadas as imersões da pesquisa qualitativa.

A Pesquisa Nacional de Educação Infantil do Campo constitui oportunidade tanto 

para a identificação da oferta dessa etapa da educação básica na realidade diversa 

do campo brasileiro, como também apontou para a urgente e necessária 

articulação entre os movimentos sociais do campo e da educação infantil em prol de 

ações mobilizadoras do poder público para a efetivação de políticas para a 

educação básica do campo. Além disso, evidenciou-se que a fomentação de 

pesquisas sobre a educação infantil do campo depende de pesquisadores das duas 

áreas interessados em aprofundar seus conhecimentos acerca das especificidades 

que a caracterizam. (25 e 26 de setembro/2012)

RNPI participou do Lançamento do Programa Brasil Carinhoso. Vital Didonet esteve 

presente no Planalto e articulou a entrega do livro Deixa Eu Falar (publicação da 

RNPI) pelo garoto Kevin, à Presidente Dilma. (14 de maio/2012)

O diálogo com o Ministério da Saúde se fortaleceu: a RNPI integra os Comitês de 

Mobilização da Rede Cegonha e de Mobilização Social para o Desenvolvimento 

Integral da Primeira Infância. Da mesma forma, o MS integra o GT de Saúde da Rede.

Participação na mesa de abertura do Seminário Internacional de Políticas para o 

Desenvolvimento Integral na Primeira Infância promovido pelo Ministério da Saúde por 

intermédio da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, com o apoio 

da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O encontro foi realizado em Brasília.

No âmbito da 
Presidência 

da República

No âmbito 
do Ministério 

da Saúde
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O evento contou com outras organizações e especialistas do Brasil, Cuba, Holanda, 

Chile e Estados Unidos para discutir as ações que estimulem o desenvolvimento 

integral, a alimentação e nutrição das crianças brasileiras de zero a seis anos.

Maria Thereza Marcílio, ao participar da mesa de abertura do evento, salientou a 

importância do evento que qualificou como histórico, na medida em que ilustra o 

lugar que a primeira infância vem ocupando nas políticas públicas e nos programas 

governamentais e mais uma vez o PNPI é apresentado como referencia para as 

políticas. (17 e 18 de outubro/2012)

II Reunião de Mobilização da Rede Cegonha realizada em Brasília com participação 

da Assessora Técnica da Secretaria Executiva da RNPI, Ana Oliva. (28 de 

março/2012)

Plano Nacional de Educação (PNE) - A RNPI participou de reuniões, debates e 

audiências públicas da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa do 

Projeto de Lei nº 8.035 – Plano Nacional de Educação. Apresentou ao relator da 

proposta várias sugestões de emendas e alterações de redação, sendo quase               

todas acatadas. 

O fato mais memorável foi a retirada da Estratégia nº 17 da Meta 1, que propunha a 

extensão do horário de atendimento da creche e da pré-escola, para acolher e 

cuidar dos filhos dos trabalhadores e estudantes noturnos. Seria a “creche 

noturna”. A Assessoria para Assuntos do Legislativo da RNPI elaborou uma Nota 

Técnica com argumentos contrários a essa medida e visitou os deputados da 

Comissão, para explicar os argumentos. Em consequência, o Relator retirou a 

Estratégia, não sendo necessário rejeitá-la na votação.

Violação de Direitos da Infância no contexto das grandes obras: a RNPI foi convidada 

a participar da oficina para elaboração de documento cobrando do Governo maior 

controle acerca dos impactos das grandes obras no direito das crianças. A oficina foi 

uma articulação do UNICEF, FNDCA, ANCED e Rede ECPAT e contou com a presença 

de diversas articulações nacionais de militância em prol da garantia do direito de 

crianças e adolescentes. A carta escrita neste encontro foi entregue no dia 

18/05/2012 à Câmara Federal e foi seguida pela instauração da CPI sobre abuso 

sexual infantil e grandes obras, coordenado pela Dep. Erica Kokai . (ver Anexo II)

A RNPI tomou conhecimento e debateu em sua rede de e-mails (e-group) as questões 

relacionadas à atividade parlamentar com foco na primeira infância e propôs ações que lhe 

pareceram pertinentes.  

Audiência Pública na Câmara dos Deputados realizada pela Frente Parlamentar 

Mista em Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente para discutir 

aplicação de castigos corporais em crianças e adolescentes A Ministra de Direitos 

Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, esteve presente no 

debate. Para discutir o assunto, foram convidados o Comissionado e Relator da 

Infância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro; o 

Procurador aposentado do Ministério Público da Bahia e membro da Seção Brasil do 

Defence for Children International, Wanderlino Nogueira Neto; a Coordenadora do 

1.3 

LEGISLATIVO
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Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da UFSCar - Universidade Federal de 

São Carlos, Lucia Williams; a Secretária Executiva da Rede Não Bata, Eduque, 

Angélica Goulart; e a adolescente Dayane Silva, que representou as crianças e 

adolescentes brasileiras. (30 de agosto/2011)

Diversos Projetos de Lei foram apresentados ou tramitaram em 2011 e 2012. 

Altera a Lei nº 8.069/1990 - ECA, para estabelecer o direito da criança e do  adolescente  

de  serem  educados  e  cuidados  sem  o  uso  de castigos corporais ou de tratamento 

cruel ou degradante.

A ação foi conduzida pela Secretaria de Direitos Humanos/PR e a Fundação Xuxa 

Meneghel, contando, em várias ocasiões, com o apoio formal e presencial da RNPI. O 

PL foi aprovado na Comissão, requerimentos solicitaram sua tramitação pelo Plenário 

da Câmara dos Deputados, com a expectativa de reverter sua aprovação e conseguir 

que fosse rejeitado. Um intenso trabalho da relatora do projeto e da representante da 

Fundação Xuxa Meneghel obteve um êxito inédito: de que todos os requerimentos 

fossem derrubados, pela retirada das assinaturas.

Institui a Semana Nacional da Educação Infantil em homenagem à Dra. Zilda Arns, em 

torno da data de sua morte. A RNPI argumentou que a homenagem mais apropriada e 

justa à Dra. Zilda Arns seria criar a Semana Nacional da Primeira Infância, porque essa 

extraordinária médica pediatra, criadora da Pastoral da Criança dedicou sua vida às 

crianças no contexto da família e da comunidade visando sua vida plena. Ela é uma 

figura impar na defesa da criança, especialmente na saúde. Seu campo de trabalho não 

é a educação infantil, onde não é conhecida. A grande articuladora dessa ação foi a 

Fundação Xuxa Meneghel, membro da RNPI e o grupo de deputados que fizeram o 

curso em Harvard.

A proposição desse PL reduz a perspectiva multissetorial do trabalho da Dra. Zilda. O 

relator do Projeto não se sensibilizou com a nossa argumentação e nossa sugestão e o 

projeto foi aprovado e sancionado tal como elaborado. Tende a ser inócuo, porque os 

profissionais da educação infantil, em geral, desconhecem a Dra. Zilda e não 

encontram na sua trajetória profissional um conteúdo de estudo, debate e ampliação 

de conhecimento sobre educação infantil.

A ação da RNPI foi perdida, mas também perdeu a Dra. Zilda Arns, perdeu a primeira 

infância em não tê-la como patrona e perdeu a educação infantil, que recebeu uma 

pessoa que não é de sua área como patrona. 

Regulamenta a publicidade dirigida à criança. Esse PL introduz novas situações e 

aumenta a pena, constantes da Lei 8078/1990. A RNPI apoiou, embora não de forma 

intensa e organizada, a iniciativa de proibir a publicidade voltada ao público infantil 

nos meios de comunicação, em especial televisão e radiodifusão, nos horários 

compreendidos entre 8 horas e 18 horas. 

O projeto inclui uma nova hipótese de propaganda abusiva e estabelece pena para sua 

infração (“Fazer, promover ou divulgar publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz 

PL 7672/2010 (em tramitação na câmara)

PL 170/2010 (aprovado)

PL 4315/2008 (em tramitação)
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de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde 

ou segurança”). O Instituto Alana é um dos mais fortes defensores desta causa e tem 

buscado apoio da Secretaria Executiva e do conjunto da Rede sempre que organiza 

algum tipo de ação em prol da aprovação, cujo apoio é sempre assegurado.

A proposta encontra resistência, sob o argumento de que fere a liberdade de imprensa. 

Por mais que se exemplifique com legislação de outros países, a resistência à sua 

aprovação é poderosa, conseguindo segurar a tramitação.

Projeto proíbe publicidade enganosa dirigida a crianças e adolescentes. O PLS entrou 

na pauta em janeiro de 2013 e aguarda a análise da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH). O texto tem o objetivo de regulamentar a publicidade 

dirigida a menores, proibindo anúncios caracterizados como abusivos, que se 

aproveitam da dificuldade de julgamento e da falta de experiência da criança.

De acordo com o autor, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), há uma lacuna no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), que, apesar de vedar a veiculação de 

publicidade enganosa e abusiva, não traz orientações detalhadas sobre as mensagens 

destinadas ao público infantil. “Consideramos o texto do Código muito aberto a 

interpretações, tanto para negar quanto para autorizar a veiculação da publicidade 

nessa matéria”, justificou.

Para resolver o problema, o senador sugere a inclusão, no CDC, de doze proibições na 

publicidade destinada a crianças e adolescente. Entre elas está a sugestão de que o 

consumo do produto ou serviço proporcione superioridade ou que, na sua falta, leve a 

criança ao sentimento de inferioridade. O texto prevê, ainda, cinco recomendações 

sobre o conteúdo desse tipo de publicidade.

A redação do projeto foi feita com base no que recomenda o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, elaborado pelo Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Se aprovado na CDH, o PLS 360/2012 seguirá para a Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa de Fiscalização e Controle (CMA), onde será analisado em decisão terminativa. 

A RNPI participou do 1º SEMINÁRIO INFÂNCIA LIVRE DE CONSUMISMO - "Por uma 

proteção legislativa da criança frente aos apelos mercadológicos", promovido pela  

Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com apoio técnico do Instituto Alana para 

debater a necessidade de regulamentação da publicidade de alimentos para as 

crianças. A RNPI ofereceu à Comissão e ao Relator sua capacidade de mobilização social 

e de pressão para que o Projeto de Lei prossiga em sua tramitação e alcance aprovação.

Proíbe a venda de álcool líquido ao consumidor. O objetivo é diminuir os acidentes 

domésticos. O álcool é a causa mais frequente de acidentes domésticos no País: 45 mil 

crianças foram queimadas por álcool líquido, em dez anos, dentre as 150 mil pessoas 

que sofreram esse acidente. O PL foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e 

Família em 2011. A ONG Criança Segura, membro da RNPI, comanda as ações da 

sociedade civil em favor da regulamentação sobre a venda de álcool, e a RNPI apoiou a 

campanha de assinaturas, na Petição Pública, que visa pressionar a Comissão de 

Constituição e Justiça a concluir o processo de aprovação desse Projeto.

PLS 360/2012 (entrou na pauta )

PL 692/2007 (aprovado)
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PL 75/2011 (rejeitado)

Estimula a criação de creches domiciliares para crianças de até 3 anos que morem nas 

áreas vizinhas, com atendimento  preferencial a filhos de mães trabalhadoras. A creche 

domiciliar é uma iniciativa das famílias e comunidades desatendidas pelo poder 

público, para cuidar de crianças pequenas enquanto seus pais estão no trabalho. 

Progressivamente foi sendo apoiada pelo poder público, ora como forma de melhorar 

a qualidade do atendimento das crianças naquelas casas de família, ora como forma 

substitutiva da creche pública. A evolução conceitual, política, legislativa e pedagógica 

da educação infantil como direito da criança do nascimento à entrada no ensino 

fundamental já não comporta ações desse tipo com o nome de uma instituição que é 

tipicamente educacional (desde a Constituição Federal de 1988 ela figura no capítulo 

da educação e com a LDB, em 1996, é um estabelecimento educacional, devendo, 

inclusive, ser transferida para o âmbito dos sistemas de ensino). Por isso, a RNPI foi 

contrária a esse projeto de lei.

Em Fortaleza/CE, 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.

Na ocasião foi apresentado o Plano Nacional pela Primeira Infância e o Guia para elaboração 

dos Planos Municipais. 

Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Salvador/BA, como parte do programa Roda 

Gigante, uma iniciativa da Avante para celebrar o mês da criança e abordar os direitos da 

primeira infância.  O tema da Audiência foram os direitos da primeira infância à creche e à 

pré-escola, o déficit de oferta no município e as reivindicações dos movimentos de 

mulheres. (Outubro, 2011)

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 com o tema: A 

Rede Nacional da Primeira Infância: Plano Nacional e Planos Municipais.

Participaram ainda outras organizações da Rede: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 

Instituto C&A e Prodiabéticos. (16 a 19 de maio/2012)

O Ministério Público da Bahia (MP/BA) realizou o Seminário Infância em Primeiro Lugar: 

estratégias para execução, e a Avante – Educação e Mobilização Social esteve presente 

representando a Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI). O foco 

de sua participação foi sobre as falhas do sistema de garantia de direitos. O tema foi 

trazido a partir do caso de adoção irregular de cinco crianças de uma mesma família, no 

município de Monte Santo, que havia sido divulgado no dia anterior pelo programa 

Fantástico, da Rede Globo. (15 de outubro/2012)

Outras ações
da RNPI

1.4 

JUDICIÁRIO
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O maior exemplo de incremento do Orçamento federal à primeira infância é o Programa 

Brasil Carinhoso. Entretanto, para além da progressão orçamentária, o grande valor desse 

programa é simbólico: atende a um chamado da Presidente da República para que os 

Ministérios formulem, de maneira articulada e em caráter de urgência, um Programa 

Nacional pela Primeira Infância. Mesmo sendo um programa focal e não uma política 

universal, o Brasil Carinhoso é uma demonstração de quanta visibilidade a Primeira Infância 

ganhou no panorama político nacional e em importância na superação da miséria e da 

exclusão: O Programa aumentou os recursos do Bolsa Família para as famílias com crianças 

de 0 a 6 anos, multiplicando o valor que antes era único para a família toda pelo número de 

crianças nessa faixa etária. Além disso, aumentou o recurso disponível para o Proinfância, 

garantiu o custeio do primeiro ano de funcionamento, prazo necessário para que as 

matrículas sejam inseridas no censo, assegurando o recebimento dos recursos do FUNDEB. 

Por fim, ampliou o número de remédios e suplementações a serem fornecidos às famílias.

O Plano Nacional pela Primeira Infância/PNPI Integra o Plano Decenal de Direitos do Governo 

Federal e é o norteador das Políticas para a Primeira Infância. No entanto, para que os 

direitos cheguem, de fato, para cada criança é necessário além do acompanhamento à 

implementação do PNPI a pactuação com municípios em prol da Primeira Infância. A 

estratégia, portanto é fomentar a construção de PMPI.

Ao longo de 2011, o GT para construção do Guia para Elaboração dos PMPI produziu o 

conteúdo para a publicação. A Secretaria Executiva, com o apoio do UNICEF, editou e publi-

cou 800 exemplares. O Instituto C&A e a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal publicaram 

mais tres mil exemplares que foram distribuídos ao longo do período. (ver Anexo V).

1.5 

O CRESCIMENTO 
DA PAUTA 

DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA NO 
ORÇAMENTO 

FEDERAL

1.6 

PLANOS 
MUNICIPAIS 

PELA PRIMEIRA 
INFÂNCIA 

(PMPI)
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Brasil Carinhoso disponibilizará 
entre 2012 -2014 o montante 

de 10 bilhões de reais, 
beneficiando 2 milhões de 

famílias e cerca de 2,7 milhões 
de crianças de até seis anos.

O Brasil Sem Miséria repassará
50% a amis de recursos por vaga
destinada às crianças benecifiárias

do Bolsa Família em creches
públicas ou conveniadas.

Outra medida anunciada pelo 
Ministério da Saúde é a 

distribuição graituita
de remédios contra a asma.

O Programa Saúde na Escola (PSE)
será extendido às creches

e às pré-escolas.

O Governo Federal ampliará
em 66% o valor repassado para 
alimentação escolar de todas as

crianças matriculadas em creches
públicas e conveniadas.

O Ministério da Saúde expandirá
a distribuição de vitamina A para 

crianças entre 6 meses e 5 anos nas
Unidades Básicas de Saúde e 

campanhas de vacinação.



A movimentação para a elaboração dos PMPI depende muito da presença de organizações 

que mobilizem a comunidade local e o poder público municipal. Várias organizações 

integrantes da Rede tem assumido a frente desse trabalho em diferentes estados. Quando há 

Rede Estadual, esta é uma das responsáveis pela mobilização local. A seguir alguns exemplos:

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 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 semiárido.

A Secretaria Executiva foi convidada a participar do encontro e apresentar a proposta 

do Guia para a construção dos PMPI.

12 das organizações situadas no Rio de Janeiro que compõem a RNPI se reuniram para 

iniciar os trabalhos de elaboração dos Planos Municipais pela 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.

Na Bahia, a Avante, a partir de um trabalho de formação articulada de Conselhos 

Municipais de Direito, Setoriais (educação, saúde e assistência social) e Tutelares 

voltada para a atuação com a primeira infância e a construção de plano articulado de 

ações, trabalha em 10 municípios sensibilizando para a construção de PMPI. O projeto 

tem apoio do Banco Santander e abrange os municípios de Antônio Cardoso, Cardeal 

da Silva, Candeias, Eunápolis, Irará, Jacobina, Pindobaçu, Porto Seguro e Santa Cruz 

Cabrália e Senhor do Bonfim.

Já são muitos os municípios que iniciaram o processo de construção do PMPI, entre     

os quais:

Rio de Janeiro

Nova Iguaçu

Pancas

Colatina

Inicial

Inicial

Inicial

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Maceió

Arapiraca

São Miguel dos Campos

Santana do Ipanema

Junqueiro

Taquarana

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

RIO DE JANEIRO

ESTADO

ESPÍRITO SANTO

ALAGOAS

MUNICÍPIO SITUAÇÃO
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Finalizado

Inicial

SÃO PAULO

ESTADO MUNICÍPIO SITUAÇÃO

PERNAMBUCO

Votuporanga

Penápolis

 Jundiaí

 Jarinú

Campo Limpo Paulista

São Carlos

Cabreúva

Louveira

Itatiba

Itupeva

Varzea Paulista

Morungaba

Dormentes

Santa Cruz

Parnamirim

Afrânio

Granito

Ipubi

Moreilândia

Orocó

Salgueiro

Santa Maria da Boa Vista

Cabrobró

Bodocó

Santa Filomena

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Inicial

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamentoDISTRITO FEDERAL
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A estratégia compreende ações com públicos diversos. O objetivo é expandir e fortalecer a 

pauta da primeira infância de forma abrangente, entre distintos segmentos sociais, 

políticos, econômicos e culturais.

O trabalho de formação de opinião pública é realizado tanto pela Secretaria Executiva, como 

pelas instituições per si. Nesses dois anos, o esforço conjunto e coletivo concentrou-se na 

proposição e realização de seminários, colóquios, rodas de diálogo, a produção de guias, 

vídeos e, até, programas de rádio, entre outras ações. Essa estratégia visa fomentar a 

discussão e a construção conjunta de conhecimentos que possam implicar em hábitos mais 

saudáveis e melhor qualidade de vida para as crianças pequenas. É uma estratégia 

particularmente característica de atividade em rede, pela diversidade, capilaridade e 

possibilidade de atuação.

A experiência e o conhecimento da RNPI sobre a defesa e promoção dos direitos da criança 

de até seis anos são compartilhados pela instituição durante seminários, palestras, e outros 

eventos públicos.

A presença da Rede em eventos é estratégica na formação de parcerias, na construção do 

conhecimento, na ampliação da visibilidade acerca da primeira infância, na inserção em 

diversos espaços de diálogo, na comunicação com um público diverso e na sensibilização de 

diferentes atores sociais.

Ao todo foram 63 eventos em que a Rede participou nesses dois anos de gestão da Avante. 

Na maioria das vezes, compondo mesas, mediando debates ou apresentando o Plano 

Nacional Primeira Infância (PNPI) e a própria Rede. A participação em eventos é um dos 

indicadores de que o tema começa a sair da invisibilidade, assim como da possibilidade de 

incidir em políticas públicas.

 Confira todos os eventos nos quais a RNPI participou ao longo de 2011 e 2012:

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 Barbosa da 

Aliança pela Infância, representou a RNPI por indicação da Secretaria Executiva, tendo 

apresentado a RNPI e apresentou o PNPI. O evento contou com a presença de outras 

organizações da RNPI: Fundação Abrinq, Fundação Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul, OMEP/SP e MIEIB. (abril/2011)

Lançamento da Frente Parlamentar da Primeira Infância: Vital Didonet e Maria Thereza 

Marcilio participaram pela Secretaria Executiva, com 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. (abril/2011)

XXIV Encontro de Aprendizagem Organizacional da Avante - Por que a primeira 

infância é importante para o desenvolvimento humano? Salvador/BA. Na ocasião, 

Maria Thereza Marcilio apresentou a RNPI e o PNPI. (abril/2011)

Seminário de Conclusão do Curso de Extensão: Desenvolvimento Integral da Primeira 

Infância em Petrolina, promovido pela Coordenação do Programa Criança com Todos 
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os seus Direitos - Fundação Abrinq/Save the Children. Luzia Laffite- 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. (maio/2011)

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 Goulart- 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. (maio/2011)

I Colóquio sobre Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes no marco dos Direitos 

Humanos na PUC/Rio realizado pela Childhood, ABMP, PUC/Rio e com apoio de diversas 

instituições. Ana Oliva fez a representação da Secretaria Executiva. (junho/2011)

Diálogo sobre violência Urbana no Rio de Janeiro e Caracas: Perspectivas, alternativas e 

contribuições da União Europeia, realizado na UERJ com representação de Ana Oliva. 

(junho/2011)

Oficina de Comunicação aberta ao público, coordenada por Gustavo Amora, dando 

continuidade à programação de comunicação organizada pela Secretaria Executiva 

anterior. Salvador/BA. (junho/2011)

Presença da Secretaria Executiva no debate promovido pelo Instituto Alana a partir da 

exibição do filme Criança, a Alma do Negócio. O debate aconteceu no auditório da 

Livraria Cultura em Salvador/BA e contou com a representação de Ana Oliva. (julho/2011)

Participação no Fórum do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SPID/IBGE) 

realizado pelo IBGE. A Secretaria Executiva foi representada por Anna Rosa Amâncio- 

CECIP. Segundo Anna Rosa, seria importante a continuidade das discussões neste 

Fórum, sobretudo no que tange as idades de corte do PNAD, já que, como hoje está os 

cortes não facilitam o conhecimento acerca da primeira infância pois o corte etário se 

dá entre 0-4 anos e 5-9. (agosto/2011)

Colóquio Políticas de Segurança e Direitos Humanos: Enfocando a Primeira Infância, 

Infância e Adolescência: uma promoção conjunta da iniciativa Equidad para La 

Infancia, RNPI e o Instituto Accor, com apoio do Instituto C&A e do CIESPI na Faculdade 

de Direito da USP. A participação da RNPI garantiu o espaço e o tempo necessários para 

trazer a primeira infância para o centro das discussões em consonância com a 

observação que já havia sido feita sobre a invisibilidade deste segmento e da ausência 

de uma reflexão sobre como a violência atinge as crianças pequenas. O Colóquio teve a 

presença de organizações da RNPI: IFAN, CECIP, AELTC, Matraca da REPI/Maranhão, 

UFMS, OMEP/BR. (setembro/2011)

Seminário sobre Educação e Cuidados na Primeira Infância – O que estamos fazendo de 

melhor pela Primeira Infância, em São José do Rio Preto/SP, organizado pelo Instituto 

Zero a Seis, Banco Mundial e Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. O evento 

contou com a participação de diversos municípios. Neste evento foi apresentada uma 

pesquisa feita pelo Banco Mundial em parceria com o Instituto Zero a Seis. Como 

resultado foi redigida uma Carta Compromisso com a infância local. Giovana Barbosa, 

Aliança pela Infância, representou a Secretaria Executiva no evento, tendo feito a 

apresentação do PNPI. (setembro/2011)
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Encontro do Instituto C&A em Atibaia: ao celebrar 20 anos de existência, o Instituto 

convidou todos os parceiros para dois dias de imersão. Com conferências e grupos de 

trabalho, foi feita uma retrospectiva dos últimos 20 anos, delineando-se perspectivas 

para o futuro. Foi um encontro alimentador e provocativo. Maria Thereza Marcilio 

esteve representando a RNPI, além de outras organizações da Rede que são também 

parceiros do Instituto, ele próprio um integrante da RNPI. Estavam lá: a Avante, o 

MIEIB, a UNDIME, o CIESPI. (setembro/2011)

Roda Gigante – primeira infância em movimento: com o objetivo de chamar atenção 

para a primeira infância e mobilizar instituições para articulação da Rede Estadual na 

Bahia, durante o mês das crianças, a Avante convocou instituições a realizarem 

atividades focadas nos direitos da primeira infância em Salvador. A mobilização contou 

com mais de 20 instituições e foram realizadas 10 rodas de diálogos nos eixos: direito a 

brincar, a proteção e a atenção integral e integrada; cinco rodas de brincadeiras e uma 

Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Salvador, uma plenária mirim com 

crianças da rede municipal de ensino; e a co-realização com o Ministério Público 

Estadual de um Seminário sobre Atenção Integral e Integrada: Educar sem Castigos 

Físicos e participação na reunião do Fórum Baiano de Educação Infantil. Além da 

participação nos programas Conexão Futura e TVE Revista, houve também inserção na 

imprensa local e em diversas mídias. (outubro/2011)

Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância: promovido pela 

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, realizado em São Paulo/SP. A Secretaria Executiva 

esteve presente no painel sobre Políticas Públicas e Marco Legal para a Primeira 

Infância, quando Maria Thereza Marcilio apresentou a Rede, o PNPI e a proposta para 

os PMPI, junto com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e do 

Adolescente da SDH/PR, o Deputado Federal e Coordenador da Frente Parlamentar pela 

Primeira Infância - Osmar Terra e da Presidente da Associação Brasileira de Magistrados, 

Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP) - Helen 

Chrystine Correa Sanches.

Vital Didonet, Assessor Parlamentar da Secretaria Executiva da Rede, participou 

também como comentarista da palestra A Primeira Infância no Orçamento Federal 

proferida pelo Secretário Geral da ONG Contas Abertas, Francisco Gil Castello Branco 

Neto. Várias organizações da RNPI participaram do Simpósio. (outubro/2011)

IV Semana de Valorização da Infância e Cultura de Paz no Senado Federal: foi uma 

oportunidade para evidenciar as questões relacionadas à primeira infância no Senado, 

dentro da Semana Nacional de Prevenção à Violência contra a Primeira Infância. A RNPI 

participou desde a primeira edição e não foi diferente desta vez. A Secretaria Executiva 

coordenou uma mesa quando foi representada por Gustavo Amora; Vital Didonet foi 

palestrante. Outras organizações também participaram. (outubro/2011)

I Semana de Valorização da Mulher, da Primeira Infância e da Cultura de Paz em João 

Pessoa/PB: este evento foi promovido pela Secretaria da Mulher e da Diversidade 

Humana do Estado da Paraíba. A RNPI foi convidada a participar do painel Macroações 

de Promoção dos Direitos da Mulher e da Criança com o tema Um Plano Global para os 

Direitos da Criança - Proposta da Rede Nacional Primeira Infância. Luzia Laffite- do 

IFAN, representou a Secretaria Executiva neste evento. (outubro/2011)
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XXVII Encontro Nacional do MIEIB realizado em Salvador/BA com a temática de 

Educação Infantil - direito e justiça social: a RNPI esteve na mesa de abertura e 

participou do Encontro que teve palestras e painéis analisando a situação da Educação 

Infantil hoje. (novembro/2011)

VIII Seminário Internacional da Primeira Infância, em Porto Alegre, promovido pelo 

Primeira Infância Melhor/PIM. O Seminário contou com a presença de palestrantes 

internacionais e nacionais entre os quais estava Maria Thereza Marcilio, representando 

a Secretaria Executiva, que na ocasião apresentou a Rede e o PNPI. Os painelistas vieram 

da Espanha, Uruguai, Estados Unidos, Colômbia, Equador, Holanda, Peru, Brasília, 

Salvador e do próprio Rio Grande do Sul. Na plateia, formada maciçamente por 

representantes municipais de inúmeras localidades gaúchas, contou ainda com 

visitantes do Ceará, Alagoas e Minas Gerais.

Foram apresentadas diferentes experiências do Primeira Infância Melhor no Estado, 

programa já incorporado como política pública, em oito anos de existência e três 

administrações estaduais de diferentes colorações partidárias. Destacamos três para 

ilustrar a validade e perspectiva do PIM: no município de Santana da Boa Vista em um 

quilombo, em São Miguel das Missões em uma aldeia guarani, no município de 

Manoel Viana e em Rio Grande onde atua em parceria com a UTI neo-natal, dando 

continuidade à assistência prestada aos prematuros assim que chegam em casa. Em 

todos os municípios onde atua, o PIM é gerido tal, como na esfera estadual, por uma 

equipe formada por representantes da Saúde, Educação e Assistência Social, 

responsáveis conjuntamente pela formação dos visitadores. (novembro/2011)

Redes em Conexão pela Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, em Belo 

Horizonte/MG, promovido pela Rede Andi e pelo Instituto C&A. Neste evento estiveram 

presentes diversas redes e coletivos de advocacy para infância como: Rede Não Bata 

Eduque, ANCED, ECPAT, ABMP, entre outros. O evento visava o intercâmbio o 

fortalecimento entre as redes pela discussão de temas relevantes, trocas de experiência 

e apresentação de tecnologias e instrumentos que podem apoiar e fortalecer redes. 

(novembro/2011)

Encontro Primeira Infância Indígena - Um Diálogo entre Culturas: a Rede Maranhense 

Primeira Infância realizou um encontro 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 REPI/MA 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. (março/2012)

7º Encontro do GIFE (organizado pelo Grupo de Institutos Fundações e Empresas) em 

São Paulo. 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?” 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. (março/2012)
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Semana do Bebê e I Mostra Internacional das Semanas do Bebê em Canela/RS: a Rede 

participou de algumas mesas: na abertura, com o tema do PNPI e o Guia para 

elaboração dos PMPI. Em seguida na mesa junto ao Dr. Ricardo Paes de Barros, da 

SAE/PR. Por fim, coordenando uma terceira mesa. Vital Didonet fez a representação e 

várias organizações da Rede estavam presentes. (maio/2012)

Reunião do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA): 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, ressaltando a importância em 

somar esforços na luta pela garantia de Direitos. (maio/2012)

Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial – SAM, coordenado pela Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação Várias organizações que integram a RNPI 

promoveram 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 desenvolveu uma ação de liderança, amplamente divulgada na 

Rede. A coincidência foi proveitosa, dado que Educação Infantil e Brincar estão 

intrinsecamente ligados. (maio/2012)

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 

Didonet e Ana Oliva representaram a Secretaria Executiva, apresentando respecti-

vamente 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. 

(maio/2012)

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 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. (maio/2012)

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. O PNPI foi 

apresentado ressaltando os aspectos ligados ao direito á saúde. (junho/2012)

VII Oficina Ampliada EBBS aconteceu 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. A Secretaria Executiva foi representada por Ana Oliva. 

(julho/2012)
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XII Encontro Nacional de Aleitamento Materno – ENAM e II Encontro Nacional de 

Alimentação Complementar Saudável – ENACS. O evento ocorreu em Fortaleza/CE e foi 

realizado pelo IBFAN Brasil e em parceria com o Centro de Nutrição do Conjunto 

Palmeiras (CE), contou com um público estimado em 1.500 pessoas. O Plano Nacional 

da Primeira Infância e o Guia dos Planos Municipais foram apresentados. A represen-

tação da Secretaria Executiva foi feita pelo IFAN, que teve também a oportunidade de 

participar em dois Temas Livres – A Semana do Bebe: um novo olhar as mães presi-

diárias; Projeto 0 a 3 anos: Atenção Integral a Criança Pequena; e na Mesa Redonda: 

Fortalecimento de Vínculos Afetivos – Mãe Presidiária e Criança. (agosto/2012) 

Fórum Gaúcho de Educação Infantil: O tema das  articulações entre educação, saúde e 

assistência foi o centro do debate em Porto Alegre/RS. Na plenária aconteceu o 

Lançamento do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), foram distribuídos 

exemplares do Plano e do Guia para a elaboração dos Planos Municipais pela Primeira 

Infância. Liese Serpa representou a RNPI por indicação da Secretaria Executiva, 

contribuindo para o debate sobre Políticas intersetoriais para as crianças pequenas. 

(setembro/2012)

Campanha Brincadeira Solidária: Doe um Brinquedo no Mês da Criança. A ação, durou 

todo o mês de outubro e fez parte do I Festival de Economia Solidária Florescer, 

realizado pela Avante. A campanha arrecadou brinquedos para as atividades 

intramuros realizadas pelo Quilombo X em penitenciárias baianas. Dar visibilidade às 

crianças que freqüentam a colônia penal foi o intuito da Brincadeira Solidária. 

(outubro/2012)

IV Encontro Nacional de Representantes dos Núcleos de Formação Continuada de 

Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares – Escola de Conselhos, realizado pela 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA) 

em Brasília. O trabalho foi desenvolvido em parceira com a Escola de Conselheiros de 

Pernambuco.

O encontro discutiu a política de formação continuada dos Conselheiros Tutelares e de 

Direitos, além de fazer um balanço das atividades do último ano e estabelecer metas 

para 2013, como a universalização das escolas para todos os estados e a 

implementação da matriz curricular. Vital Didonet, participou do painel de diálogo que 

contou com Redes, Movimentos e Projetos na área dos direitos da criança. 

(novembro/2012)

2ª Semana do Bebê de Codó/MA reuniu em Codó/MA profissionais de saúde, 

assistência social, educação, e representantes de outras organizações da sociedade 

civil, para debater questões relativas à primeira infância. O projeto é de iniciativa da 

Prefeitura com o apoio da Plan International, UNICEF, CMDCA e da comunidade em 

geral. Maria Thereza Marcílio fez a palestra de abertura e apresentou o Plano Nacional e 

o Guia para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. (novembro/2012)

5ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz que promoveu 

conferências e cursos ministrados por 14 especialistas do Brasil e exterior nas áreas de 

saúde materno-infantil e educação. “O desenvolvimento integral da criança — teoria e 

prática” foi o tema deste ano. Maria Thereza Marcílio falou sobre “Redes de 

organizações pela Primeira Infância: estrutura social na garantia dos direitos da 

criança”. O doutor Oscar Suriel, coordenador da Unidade Técnica de Saúde Familiar 

(OPAS/OMS) e Maria de Lourdes Magalhães, do Conselho Nacional dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente (CONANDA/SDH) também compuseram a mesa de 

especialistas. (novembro/2012)

Seminário Internacional: A Inclusão do Brincar nas Políticas Públicas, realizado pelo IPA 

Brasil em parceria com o Centro de Integração da Cidadania (CIC), da Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania. O seminário teve o objetivo de capacitar gestores 

públicos, profissionais e estudantes sobre os direitos relativos à infância e as bases do 

desenvolvimento infantil, tendo em vista a utilização do brincar como instrumento da 

construção de uma cultura de paz. Maria Thereza Marcilio representou a Rede 

apresentando o Brincar dentro do PNPI. (novembro/2012)

É preciso dar destaque aos 6 encontros internacionais em que a RNPI esteve presente:

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 em Cambridge – Massachussetts. O objetivo do Seminário foi engajar 

políticos, gestores públicos e do terceiro setor em um diálogo sobre como as lideranças 

públicas podem aplicar a ciência para minimizar alguns dos maiores problemas sociais 

brasileiros. A Secretaria Executiva foi representada por Ana Oliva e Vital Didonet. O 

seminário contou também com a presença de diversas outras instituições da RNPI. 

(março/2011)

World Forum for Early Childhood Care and Education em Honolulu (Havaí) – 

representação de Maria Thereza Marcilio. (maio /2011)

IV Encontro sobre Primeira Infância do MERCOSUL realizado em Montevidéu (Uruguai) 

– representação de Vital Didonet. (outubro/2011)

Global Initiative on Children's Right - Grupo de Trabalho em direitos da infância do 

World Fórum Foundation: em Moss na Noruega. No encontro, Ana Oliva, 

representando a Secretaria Executiva, apresentou a Rede e o PNPI. O Grupo de Trabalho 

discutiu acerca do panorama internacional da violência contra a criança pequena e os 

temas foram: avanços e desafios (locais e globais) - avanços legais e práticos em cada 

país. A violência na infância, sobretudo a violência sexual, aparece como grande 

desafio internacional. Havia representantes da Noruega, Omã, Singapura, EUA, 

Canadá, País de Gales/UK. (junho/2012)

Consulta Internacional de Expertos em Prevenção e Resposta à Violência Contra a 

Criança na Primeira Infância em Lima (Peru): O PNPI foi apresentado pela Dep. Jandira 

Feghali quando esta expunha os marcos legais para a infância brasileira. Também foi 

apresentado o Projeto de Lei contra castigos físicos e humilhantes 7672/2010 e o seu 

processo de tramitação.

A consulta, além de ter possibilitado o compartilhar de experiência e estratégias no 

combate à violência na Primeira Infância, lançou a Campanha Nacional: Infancia sin 

Castigo, Infancia sin Violência. Além da Deputada, estiveram presentes, representando 

o país: Eduardo Queiroz (Fundação Maria Cecília Souto Vidigal), Suzana Varjão (Rede 

ANDI), Martha Silva (Ministério da Saúde), Alessandra Schneider (CONASS) e Ana Oliva 

(Avante/RNPI). Tanto o PNPI quanto o árduo trabalho de militância da Rede Não Bata 

Eduque para a aprovação do PL 7672/2010, tiveram destaque. Também foram levados 

exemplares dos Guias de Elaboração para os Planos Municipais que foram requisitados 

pelos representantes dos Governos de Argentina, Colômbia e México, bem como por 

representantes de organizações sociais Peruanas. (agosto/2012)
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Para ampliar a comunicação, saindo da esfera dos diretamente envolvidos com a defesa e 

garantia dos direitos das crianças de zero a seis anos, a Secretaria Executiva procurou 

elaborar materiais que abordassem os temas centrais e dirigidos ao público em geral.  Assim 

foram produzidos:

Programa para rádio sobre o Ensino Fundamental de 9 anos e o impacto na Educação 

infantil. Com uma linguagem clara e direta, o programa gravado em CD está 

disponível no site para ser usado tanto em rádios comerciais como em rádios 

comunitárias. O objetivo é esclarecer a população em relação às mudanças e ao 

cuidado em preservar os direitos das crianças. 

O direito ao brincar: vídeo que coloca em dialogo as perspectivas de adultos 

especialistas e de crianças sobre o brincar.

Reedição da publicação Deixa eu Falar, com o apoio do MEC que apoiou a tiragem de 

1500 exemplares a serem distribuídos para os centros de educação infantil públicos 

do país.

Publicação Primeira Infância em Primeiro Lugar - Experiências e Estratégias de Advocacy

 Animação do PNPI

PRODUÇÃO 
DE MATERIAIS

2.3 
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A Estratégia de Fortalecimento da RNPI implica no aumento de sua visibilidade, na maior 

incidência nas políticas públicas, no fortalecimento do diálogo com a sociedade e o poder 

público e na contribuição para a garantia dos direitos da criança pequena. Além disso, deve 

fomentar a participação infantil; alcançar as cinco regiões do País e saber lidar com a 

diversidade e a grandeza do país. Alguns indicadores de como a Rede se fortaleceu nesses 

dois anos são:

aumento das instituições membros

entrada de parceiros estratégicos

maior capilaridade e presença nas cinco regiões do País

articulações de Redes Estaduais (REPI)

reconhecimento da RNPI como interlocutora no que tange às políticas e direitos da 

primeira infância e ser convidada a participar de GT, comitês, comissões, fóruns, 

debates, discussões, entrevistas, escrever documentos e outras ações

criação de um Selo Eu faço parte para quem trabalha de acordo com os princípios da 

Rede. Diversos membros da RNPI já têm o selo na página da instituição.

35 novas instituições aderiram à Rede nesse período :

AEI, Aldeias Infantis SOS Brasil, Apôitchá, Associação de Moradores do Conjunto 

Santa Luzia, BEMFAM, Casa da Árvore, CEIIAS, CENPEC, EBBS, Instituto Accor, Entre 

Laços – Núcleo de Atenção à Primeira Infância, Equidade para a Infância América 

Latina, Escola Criativa, Espaço Imaginário Oficinas Artísticas, FNDCA, FORPEDI, 

Fundação Arte de Educar Cogente, Fundação Hospital Infantil Sabará, Instituto 

Associação Fazendo História, Instituto Avisa Lá, NEIUFMA, NEPSID, NUCREP, 

NUMPEC, OMEP/AL, OMEP/Resende, OMEP/Cuiabá, Prisma, SAE, SEMEC- 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, SEDH Paraíba, 

Textos e Ideias – Consultoria e Comunicação, UNIR, United Way Brasil, UFPA.

Incorporação de membros estratégicos entre os quais destacamos: Secretária de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) pelo fato de esta Secretaria ter 

se engajado no debate acerca da primeira infância promovendo e articulando evento 

de espectro nacional e internacional; Fórum Nacional DCA, por ser uma articulação 

nacional de defesa de direitos da infância; integrando a Rede, o olhar para a primeira 

infância dentro do Fórum se fortalece. Universidade Federal de Rondônia, por ser a 

primeira instituição da Região Norte a ingressar na Rede.

6 Redes Estaduais formadas:Ceará; (33 organizações afiliadas), Maranhão (25 organi-

zações afiliadas).

No biênio 2011-2012 foram formadas:

- REPI/Mato Grosso do Sul (46 afiliadas)

- REPI/Pernambuco (23 afiliadas)

- REPI/Alagoas (23 afiliadas)

- REPI/Tocantins

FORTALECIMENTO DA REDE3

3.1 

A REDE
NO BRASIL

33



Lançamento oficial da Rede Estadual Primeira Infância/Pernambuco, no auditório da 

Fundação Joaquim Nabuco em Recife/PE. A Secretaria Executiva esteve presente 

representada por Maria Thereza Marcilio, fazendo uma apresentação sobre a RNPI e 

com Vital Didonet que abordou o tema do desenvolvimento infantil. As organizações 

integrantes da Rede, presentes à cerimônia, assinaram um termo de compromisso com 

a REPI/PE.

Em Campo Grande/MS a Rede Estadual Primeira Infância/Mato Grosso do Sul em 

audiência pública apresentou a Carta Compromisso com a Primeira Infância no Mato 

Grosso do Sul que foi aprovada. A Carta destaca os compromissos de (a) promover, 

expandir e consolidar a REPI/MS, com a participação das organizações governamentais 

e não governamentais e (b) desencadear e coordenar o processo de elaboração do 

plano estadual e dos planos municipais pela primeira infância em consonância com o 

PNPI. Vital Didonet esteve presente representando a Secretaria Executiva.

Redes Estaduais em formação: Bahia (8 instituições), Mato Grosso e Pará.

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Não temos instituições

3 + REPI

Não temos instituições

Não temos instituições

8

1+ REPI

17

Não temos instituições

Não temos instituições

2 + REPI

1

5 + REPI

2

2

2

3

6 + REPI

Não temos instituições

22

1

5

1

Não temos instituições

Não temos instituições

52

Não temos instituições

Não temos instituições

REPI

INSTITUIÇÕES POR ESTADO
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O fortalecimento da Rede no Nordeste se materializa na articulação de Redes Estaduais e nas 

propostas de construção dos Planos Municipais.

Já a chegada na região Norte ainda é um grande desafio. O difícil acesso, a amplitude da 

região, as dimensões continentais do País, a complexa logística, infraestrutura precária além 

da ausência de organizações membro da RNPI na região Norte são alguns dos obstáculos. 

Desta forma, a estratégia utilizada foi a de buscar identificar instituições que atuam ou tem 

parcerias nos estados da região e promover:

Busca ativa por instituições que atuam na Região

Busca por parceiros com atuação Nacional

Incentivar a articulação local

Para os próximos anos, o desafio permanece, mas já com alguns avanços. Existe uma 

mobilização para articular a REPI Pará. Já temos uma instituição em Rondônia e, alguns dos 

membros da Rede com atuação nacional chegam à Região Norte. 

Após a Assembleia de dezembro de 2012 quando houve a eleição para a nova Secretaria 

Executiva da RNPI, o IFAN foi eleito por aclamação por ser o único candidato. Durante os 

meses de janeiro e fevereiro foram realizadas uma reunião presencial e duas virtuais para 

transmitir todas as informações necessárias ao início da nova gestão.

Foi entregue uma pasta a virtual contendo a papelaria com todas as peças gráficas criadas, 

documentos da Rede como súmulas, relatórios. Além disso, foi preparada uma pasta física 

com manual de uso do site da RNPI, ensinando como atualizá-lo, inserir instituições e suas 

logomarcas, inserir pessoas no e-group, inserir documentos e slides no ISSUU para aparecer 

na biblioteca de acervo, fotos no Flickr para aparecer na Galeria, vídeos no Youtube para 

aparecer na Galeria, senhas e logins de todos os acessos da RNPI (twitter, facebook, ISSUU, 

Youtube, Gmail, site). Finalmente, foi entregue um exemplar de cada uma das publicações 

impressas, CD de Guias, troféu da RNPI, pen drive, com o objetivo de preservar a memória     

da Rede. 

Outras providências tomadas para apoiar a nova Secretaria enquanto esta encaminhava 

projetos para possíveis apoiadores, foram:

Viagem de Milla Schaun ao Ceará com duração de três dias para fazer a passagem de 

toda a parte administrativa e de comunicação interna para a nova secretária. 

Manutenção do vinculo de Milla Schaun até 31 de março, visando o apoio para                          

a transição.

Manutenção do vínculo do Assessor para assuntos do Legislativo, Vital Didonet, até 

junho de 2013;

Manutenção do clipping RNPI, feito pela Cipó- Comunicação Interativa até o mês de 

junho de 2013.

Realização da 1ª Assembleia de 2013.

3.2 

AMPLIAÇÃO 
PARA O NORTE 

E NORDESTE

3.3

A TRANSIÇÃO
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O Plano de Comunicação da Rede foi realizado pela Cipó - Comunicação Interativa, ONG 

sediada em Salvador (BA) e membro da Rede ANDI. O Plano foi construído com a 

participação das organizações da Rede e foi apresentado na Assembleia de 2011, sendo 

aprovado.

Ao longo do biênio, a Secretaria Executiva procurou colocar o plano em ação: reestruturou o 

portal, entrou nas redes sociais, contratou jornalista e seguiu outras recomendações 

explicitadas nele. A seguir o resumo:

A reestruturação do portal (veja site antigo: http://primeirainfancia.org.br/antigo_wp/) 

resultou no aumento de visitas, tendo triplicado logo no primeiro trimestre; e na melhoria da 

comunicação entre os membros da Rede. Em janeiro/fevereiro o número de usuários era de 

58.951 mil. Em maio/junho o acesso cresceu e alcançou os 171.487, o que demonstra uma 

grande mobilização.

Além de ser um local de informações e divulgação de temas de interesse para a primeira 

infância e das atividades das organizações membro, o site é também um local para a 

memória da Rede com fotos, documentos produzidos, publicações, teses. As publicações 

no site da RNPI  podem ser baixadas pelo  ISSUU, recurso que transforma publicações 

impressas em publicações virtuais, mantendo as características da ação de "folhear" só que 

utilizando o mouse. Ele utiliza arquivos em formato pdf e passa-os para flash (swf).

O site é atualizado diariamente e na seção “Lembranças” são publicadas com frequência 

opiniões favoráveis e elogiosas tanto em relação à forma, quanto ao seu conteúdo.

Além da logomarca da RNPI, utilizada em todos os materiais e publicações, a papelaria da Rede 

- pastas, papéis - além do slide padrão, tiveram novo design a partir da utilização de desenhos 

infantis. Com isso, procuramos evidenciar e  fortalecer a presença da criança na Rede. 

Tem o objetivo de articular campanhas, ações, projetos e programas para a Primeira 

Infância, além de informações sobre eventos e temas relacionados à área.

Antes do Plano de Comunicação ser posto em prática, a ferramenta era demasiadamente 

usada, a exemplo de mensagens pessoais, sobrecarga de envios diários ou semanais e 

comunicações superficiais.

As mensagens de cunho pessoal no e-grupo foram extintas graças a uma política de uso 

para a ferramenta o que veio ao encontro do que muitos expressaram como excesso de 

informação.

Relações internas pelo e-grupo tem por objetivo:

1. Favorecer a interação,

2. Mobilizar parceiros e recursos, e

3. Aprimorar os produtos e estratégias comunicativas já existentes.

COMUNICAÇÃO4

4.1 

PLANO DE
COMUNICAÇÃO
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O boletim ultrapassou a 140ª edição e tem contado com a colaboração cada vez maior das 

organizações. Ao longo do biênio foram produzidas 85 edições.

Em parceria com a Cipó, também mantém a regularidade trazendo notícias publicadas em 

diferentes veículos cobrindo todas as regiões.

Tem tido sucesso, pois das 133 organizações membros, somente 13 ainda não atualizaram 

os seus dados cadastrais. 

Outro elemento foi a criação de um selo com a logomarca da Rede e a frase “Eu faço parte”. 

Este selo foi encaminhado para todas as organizações participantes da Rede com o pedido 

para que fosse colocado em lugar visível do site de cada uma e com um link para o endereço 

da RNPI.

Quanto à comunicação externa, a RNPI tem sido usada como referência para a temática 

Primeira Infância por diversas instituições. O objetivo é o de pautar a primeira infância na 

sociedade como um todo.

Neste período, a RNPI criou novas ferramentas de comunicação: o Facebook e o Twitter. O 

Facebook abriu a comunicação para um público bem diverso. No final de 2011, passou a ter 

mais de 2.700 seguidores.

O acesso no Facebook foi tão grande que a Rede lançou em novembro de 2012 a fan page 

para permitir maior interação e divulgar os trabalhos realizados pelos seus parceiros. Hoje 

mais de 5 mil pessoas seguem a página da rede social.

O Twitter também teve uma grande adesão e serve de veículo de mobilização e de 

fortalecimento político, no momento temos 1.682 seguidores.

Para uma maior visibilidade do tema na mídia de massa e junto aos atores estratégicos 

(advocacy), a Rede mantém um mailing com os endereços dos principais meios de 

comunicação. Este mailing é utilizado na divulgação de conteúdos variados de interesse da 

RNPI ou de parceiros.

Boletim

Guia para a Construção dos Planos Municipais pela Primeira Infância

Clipping

Relatórios trimestrais

- Relatórios de Assembleias

- Álbum de fotos

Vídeo World Forum

Vídeo Assembleia/2011

Boletim 
Interno

Clipping

Atualização
Cadastral

Selo
Eu faço Parte

Novas Mídias

4.2 
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Entrevista com Maria Thereza pelo CENPEC.

Roda Gigante em Salvador: participação nos programas Conexão Futura e TVE Revista, 

houve inserção na imprensa local e em diversas mídias. Entrevista concedida por Ana 

Oliva a TVE por ocasião do Roda Gigante: http://www.youtube.com/watch?feature= 

player_embedded&v=HCYGyhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embe

dded&amp;v=HCYGy7XkFAQX kFAQ

Entrevista concedida por Maria Thereza ao Conexão Futura http://www.youtube.com/ 

watch?feature=player_embedded&v=yfHzYTgNh JA

Entrevista concedida por Maria Thereza à BBC http://www.bbc.co.uk/news/world-

radio-and-tv-14734441

Entrevista concedida por Maria Thereza e Vital Didonet à TV Senado 

http://www.youtube.com/watch?v=xWGCW6rgzb8&feature=youtu.be

4.3 

MÍDIA
Principais 

Participações 
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Na carta para os colegas da Rede que abre este relatório, está dito que o muito que 

caminhamos revela o quanto ainda temos que fazer. Sobre isso encontramos em Eduardo 

Galeano uma síntese perfeita: “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela 

se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe 

de caminhar.”Tal como a linha do horizonte que se move sempre que nos aproximamos 

dela, assim é a lida de quem busca o respeito, a justiça, a garantia dos direitos e persegue a 

iniquidade, o descaso e a violência. Não poderia ser diferente para os que militam pela 

garantia dos direitos da primeira infância. Assim, este relatório não estaria completo se não 

assinalássemos os desafios que se colocam para a Rede, ao final deste biênio, tal como nós 

os vemos. São eles: 

Crescer na diversidade, na potencia, porém organicamente.

Responder às diferentes demandas da sociedade, assegurando a sua relevância, 

considerando a diversidade de organizações que a integram.

Manter a dinâmica e a plasticidade características do formato de articulação e 

preservar o seu ordenamento.

Assegurar recursos para sua manutenção e sustentabilidade.

Ser produtora e disseminadora de conhecimento, mantendo-se como referencia.

Contribuir para a qualificação da demanda, mobilizando a sociedade brasileira pela 

primeira infância.

Assegurar que todas as infâncias brasileiras sejam visíveis e tenham seus direitos 

respeitados e garantidos.

Fortalecer a atuação na Região Norte.

Com isto, considero encerrado o trabalho da Avante enquanto Secretaria Executiva da Rede 

Nacional Primeira Infância, permanecendo como integrante do Grupo Gestor e militante 

desta causa.

“... Vim pelo caminho difícil,

a linha que nunca termina,

a linha bate na pedra,

a palavra quebra uma esquina,

mínima linha vazia,

a linha, uma vida inteira,

palavra, palavra minha.”

Paulo Leminsky
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29 de novembro, Salvador/BA

Exmo Sr. Fernando Haddad

Ministro da Educação

A Rede Nacional  Primeira  Infância  (RNPI),  pelas  diversas  organizações  que  a integram, vem 

participando do debate sobre o uso do teste ASQ3 como instrumento de avaliação em larga escala 

nas instituições de educação infantil do município do Rio de Janeiro. O apoio e a chancela que a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos vem oferecendo a tal ação provocam questionamentos e 

inquietações que não podem ser ignorados. Por estes motivos, na condição de Coordenadora da 

Secretaria Executiva da RNPI, apresento o nosso posicionamento.

A análise da pretensão de utilizar aquele instrumento no país deve ser feita no contexto da política 

nacional de educação infantil. São evidentes os avanços nessa política desde a Constituição de 1988. 

Nela foi declarado ser a educação infantil direito de todas as crianças e dever do Estado, direito 

reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e definido pela LDB 9394/96 com 

atribuição de responsabilidades, papéis e condições.  Como direito assegurado ela integrou o PNE - 

Lei 10.172/2001, além de ser orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010 e 

compartilhar os recursos garantidos pela EC 53/96 FUNDEB. Este marco legal significa a afirmação da 

criança de zero a seis anos como sujeito de direitos e a formulação de uma política pública de 

educação infantil nacional. Sabemos que a construção dessa política é tão mais significativa por ter 

sido feita com a participação de muitos atores da sociedade: professores, gestores, pesquisadores, 

movimentos sociais, organizações comunitárias, membros dos poderes Legislativo e Executivo.

O resultado nos orgulha e em diversos fóruns internacionais em que temos oportunidade de 

apresentar o estado da arte da Educação Infantil no Brasil percebemos que estamos na vanguarda 

quanto ao marco legal e institucional.  No entanto, temos consciência que a distância entre a 

intenção e a prática ainda é imensa, sendo necessários grandes esforços para a melhoria das 

condições estruturais e do trabalho desenvolvido em creches e pré-escolas, destacando-se a 

formação e valorização dos professores e a organização dos ambientes. Os direitos assegurados pelo 

conjunto de leis e regulamentações não o são de fato para a grande maioria das crianças brasileiras, 

principalmente as que vivem na pobreza.

Há também avanços no que tange aos fundamentos teóricos que orientam a prática pedagógica de 

cuidado e educação das crianças pequenas. Estes avanços estão traduzidos no conjunto de 

documentos que orientam e apóiam a oferta educacional para este segmento da população, entre os 

quais citamos: Referenciais Curriculares Nacionais (1998), as DCNEI (2010), a Política Nacional de EI 

(2006), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a EI (2006), as orientações para o conveniamento 

entre os municípios e entidades filantrópicas de EI. Sem dúvida, este conjunto de documentos se 

constitui referência para a consolidação de práticas educacionais de maior qualidade, desde que se 

mantenham constantes e continuadamente o investimento, o acompanhamento e a proposição de 

ações que se mostrem necessárias à garantia do direto à aprendizagem e ao desenvolvimento integral 

das crianças.

Esses fundamentos partem do princípio que afirma ser a criança sujeito do presente, historicamente 

constituído, geograficamente situado, culturalmente inserido e que precisa de um ambiente onde 

possa se desenvolver plenamente. Portanto, a Educação Infantil deve ser um espaço de interação e 

desenvolvimento destas múltiplas dimensões, da forma mais integrada  possível. O desenvolvimento  

infantil, por sua vez, é compreendido  como  um processo de variabilidade especialmente acentuada 

para as crianças abaixo de 3 anos. Há, de fato, marcos do desenvolvimento que são próprios da 

infância, mas há particularidades tanto individuais quanto sociais que dão a cada criança, singulari-

dades que precisam ser consideradas e procedimentos de avaliação para essa fase, quando  aplicados 

em larga escala, não consideram esta variabilidade. Por estas razões, os estudos de Psicologia do 
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Desenvolvimento sugerem que as avaliações sejam contextuais e acompanhadas por profissionais 

qualificados, a fim de evitar que os instrumentos e procedimentos de avaliação produzam processos 

de classificação e exclusão.

Ao destinar para a educação infantil um aporte significativo de recursos, embora ainda insuficientes, é 

necessário instituir mecanismos de acompanhamento e avaliação tanto do uso quanto dos resultados 

do investimento. Também nesta área o país vem crescendo e demonstrando maturidade: já conta, nos 

diferentes segmentos da educação nacional, com instrumentos de avaliação construídos localmente 

que geram informações preciosas para a gestão e para a formulação de políticas. Na educação 

infantil, teve início um processo participativo de construção de tais instrumentos. Os Indicadores de 

Qualidade na Educação Infantil (2009) são o resultado concreto deste esforço.  Muitos foram os 

atores desta construção tanto no Grupo de Trabalho de elaboração, quanto nos diversos seminários 

organizados para análise e validação assim como na testagem piloto feita em cinco diferentes cidades 

do país. Esta metodologia participativa, que tinha na sua coordenação o MEC, constituiu-se em 

produtiva oportunidade de alinhamento de concepções sobre desenvolvimento da criança, educação 

infantil e avaliação não só dos diversos atores entre si como também com o que está preconizado nos 

documentos normativos do país. Reconhecendo que os ambientes dos centros de educação infantil 

ainda precisam de vigoroso investimento para se constituir em locais que promovam o 

desenvolvimento das crianças, adequados ao cuidado e que possibilitem a aprendizagem, 

respeitando as múltiplas linguagens das crianças, é de se perguntar qual o sentido de uma avaliação 

de “desempenho” das crianças antes de fazer esses investimentos?  Como avaliá-las sem ter oferecido 

as condições a que tem direito para seu desenvolvimento? Anterior a essa, a avaliação de contexto, 

sim, é urgente e necessária e pode gerar respostas práticas para a gestão dos sistemas de ensino. 

Ainda no campo do direito e da ética, é necessário lembrar que uma avaliação de desenvolvimento 

não tem a mesma natureza de avaliações de aprendizagem onde o que é medido é o processo de 

aprendizagem dos conteúdos escolares. O que se avalia nesta escala é o desenvolvimento das crianças 

e resulta em informações sobre competências individuais para ser. Neste caso, para preservar o direito 

das crianças, é preciso que as famílias sejam informadas e consintam com o processo.

Finalmente, a RNPI, cuja missão é a defesa e promoção dos direitos da criança de até seis anos de 

idade, elaborou o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), aprovado pelo CONANDA em 

dezembro de 2010 e que se encontra em execução, sob a coordenação da Secretaria de Direitos 

Humanos. Neste Plano, o que se apresenta em relação ao direito à educação para a primeira infância 

está em consonância com o marco legal e institucional do país. Este é o instrumento político e técnico, 

no âmbito do Governo Federal, que norteia e articula as políticas para a primeira infância, entre as 

quais a educação infantil – além do PNE, nesta área, evidentemente.

Recuperar esta trajetória é fundamental para justificar o nosso posicionamento traduzido a seguir:

1. Reconhecimento do MEC como órgão responsável pela elaboração de políticas para a educa-

ção nacional, por consequência dos instrumentos, das formas e dos processos de avaliação;

2. Reconhecimento da Secretaria de Direitos Humanos como órgão responsável pela articulação 

de políticas de direitos;

3. Reconhecimento de que é fundamental o alinhamento entre concepções de desenvolvimento 

infantil, de educação infantil e de avaliação tomando como referência a produção teórica do 

país e os documentos norteadores da EI.

Certa de contar com a atenção de V. Excia e de representar a RNPI neste debate, contribuindo para o 

bom encaminhamento das questões que afetam a primeira infância, despeço-me cordialmente,

Maria Thereza Marcilio

Coordenadora da Secretaria Executiva da RNPI
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As Redes Nacionais em Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (Comitê Nacional de 

Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; ANCED- Associação Nacional dos 

Centros de Defesa; Fórum Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente; Fórum de Erradicação do 

Trabalho Infantil, Rede ECPAT Brasil - Pelo Fim da Exploração, Abuso Sexual e Tráfico de Crianças e 

Rede Nacional Primeira Infância) bem como as demais organizações participantes da Oficina 

“Impacto das Grandes Obras na Violação de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, realizada 

em Brasília no dia 17 de maio de 2012, por ocasião deste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, vem a público com as seguintes 

preocupações e reivindicações:

A sociedade brasileira vem se confrontando com um modelo econômico que tem produzido 

inequívocos impactos socioambientais negativos. Estudos mostram que a atual agenda de 

obras de infraestrutura, incluindo aquelas realizadas no contexto dos megaeventos esportivos 

(Copa do Mundo e Olimpíadas) tem promovido e agravado inúmeras violações aos direitos 

humanos de crianças e adolescentes;

Comunidades locais e organizações de direitos humanos tem se empenhado na compreensão, 

registro e denúncia destas violações. Destacamos a ocorrência de grandes fluxos migratórios 

não planejados, rápida urbanização irregular e precária, vulnerabilização de assentamentos já 

consolidados, destruição de cadeias produtivas tradicionais. Estes processos concorrem para o 

aumento dos casos de homicídios, estupro, exploração sexual, trabalho infantil, subnotificação 

do registro de nascimento, paternidade não reconhecida e irresponsável, gravidez não 

planejada, doenças sexualmente transmissíveis, drogadição, precarização do trabalho, 

ampliação de transtornos mentais;

Com preocupação, constatamos que estas obras de infraestrutura são financiadas, sobretudo, 

por recursos públicos gerenciados por agentes de financiamento estatais, a exemplo do BNDES, 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras ou parcerias publico privadas;

Em razão dos impactos diretos e indiretos desta agenda sobre a população infantojuvenil, 

notadamente, os segmentos indígenas, quilombolas, de comunidades rurais tradicionais, 

realizou-se em agosto de 2011, por iniciativa do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Porto Velho, Rondônia o Encontro Nacional “O 

impacto das grandes obras e a violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes – 

desafios para prevenção da violência sexual”.

Reunindo mais de 80 organizações de todo o Brasil, foi aprovada a Carta de Porto Velho, que 

anexamos ao presente documento, com a síntese dos debates sobre modelo de desenvolvimento 

econômico e o impacto sobre a vida de crianças e adolescentes. Subscrevemos e reafirmamos o teor 

daquela Carta, pelo que fazemos os seguintes compromissos e demandas:

Ao Congresso Nacional,

Entendemos que os parlamentos devem cumprir papel imprescindível no monitoramento dos 

grandes empreendimentos financiados pelo Poder Público, especialmente pelo PAC (Programa              

de Aceleração do Crescimento). Assim, consideramos relevante que as casas parlamentares                

criem painéis ou comissões especiais independentes e plurais, com a participação da sociedade              

civil brasileira, para monitoramento dos grandes empreendimentos de infraestrutura e referentes    

aos megaeventos:

ANEXO II

1.

2.

3.

4.

Pela plena realização dos direitos humanos da infância.

Por uma sociedade justa, democrática, equitativa e sustentável.
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Ao Governo Federal,

Demandamos que os processos de licenciamento destes empreendimentos incorporem, na análise 

dos impactos sobre o meio socioeconômico, o princípio constitucional da absoluta prioridade à 

proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes (art.227, Constituição da República e 

Resolução 001/86 do CONAMA), com o fito de não permitir que tais empreendimentos sejam 

licenciados sem a análise devida dos impactos sociais negativos e que, em sendo licenciados, o plano 

de mitigação ressalte a prioridade dos direitos da criança e do adolescente;

Da mesma forma, reivindicamos que as agências de financiamento (BNDES, BB, CEF) criem regras              

e protocolos específicos, com a participação da sociedade civil e comunidade, para assegurar                 

por meio de condicionalidades contratuais os direitos humanos das comunidades atingidas, a fim de 

que os empreendimentos não venham causar danos a essas populações, especialmente crianças               

e adolescentes;

Reafirmamos a necessidade de que as instâncias da política de direitos humanos, criem proces-            

sos e mecanismos sistemáticos, plurais e periódicos de monitoramento das ações de desenvol-

vimento econômico em conformidade com a recomendação do Comitê das Nações Unidas para os 

Direitos da Criança.

Ressaltamos a importância do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA liderar processos de debate público e monitoramento da relação entre opções 
1econômicas e direitos humanos da criança ;

Ao Ministério Público,

Demandamos imediata adoção de iniciativas de responsabilização e reparação dos direitos violados, 

chamando ao processo de reparação os atores públicos e privados responsáveis por tais violações, 

incluindo a responsabilidade civil coletiva dos envolvidos;

Às organizações da sociedade civil e agências de cooperação,

Convocamos e nos comprometemos a criar grupo de trabalho permanente para ampliar a reflexão e 

iniciativas de monitoramento conjunto dos impactos das grandes obras, buscar estratégias perma-

nentes de responsabilização e reparação de violações, bem como de fortalecimento dos sujeitos sociais 

diretamente alcançados por esse modelo de desenvolvimento. Comprometemos-nos a, em conjunto 

com demais redes da sociedade civil, envidar esforços de defesa de uma sociedade democrática, 

equitativa e justa e que esteja centrada na dignidade humana e na sustentabilidade ambiental.

Organizações que subescrevem o documento:

Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;

ANCED- Associação Nacional dos Centros de Defesa;

Fórum Nacional DCA - Fórum Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente;

FNPETI- Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil;

Rede ECPAT Brasil- Pelo Fim da Exploração, Abuso Sexual e Tráfico de Crianças;

Rede Nacional da Primeira Infância; CFP - Conselho Federal de Psicologia;

IBISS/CO – Instituto Brasileiro de Inovação pró Sociedade Saudável

Instituto Aliança; CENDHEC- Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social

Childhood Brasil; Plataforma DHESC; Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância

Brasília – DF, 18 de maio de 2012.

1. Recomendações oriundas do Dia de Discussão Geral, realizado pelo Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, 
em 21/09/2007, com o tema “Recursos para os Direitos das Crianças – Responsabilidades dos Estados. Ver itens 31 e 52
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Assembleia Geral RNPI

Data: 12 e 13 de dezembro de 2011

Local: Quinta Portuguesa - Simões Filho/BA

A primeira atividade foi a apresentação dos resultados dos Grupos de Trabalho relacionados aos 

objetivos estratégicos da RNPI: 

acompanhamento do PNPI no âmbito do Poder Executivo Federal; 

elaboração do Guia para a construção dos PMPI; 

fortalecimento da rede e incidência política; 

comunicação. 

Às apresentações, seguiu-se uma roda de diálogo com questões de esclarecimento, validações, 

inquietações e sugestões.

Após a Roda, Luzia Laffite, IFAN, falou à plenária sobre o papel do Grupo Gestor, segundo o 

Regimento da Rede e, neste momento, as organizações que integraram o Grupo declararam sua 

intenção de continuar ou não. Foram três as organizações que afirmaram não ser possível continuar: 

a UNDIME, o CECIP, o Instituto Zero a Seis (havia mandado a posição por email); a ABEBÊ e o Pró-

Diabéticos haviam sinalizado dificuldade em estar presente nos eventos. As outras: Aliança pela 

Infância, IPA, OMEP/BR, IFAN e a AELTC confirmaram o desejo de continuar no Grupo. O Instituto C&A 

e o PIM, embora não tivessem podido comparecer à reunião enviaram por escrito uma manifestação 

de desejo de permanecer, justificando-a. Ficou definido que as organizações que desejassem se 

candidatar se apresentariam no segundo dia, quando procederíamos às eleições.

Em seguida, Maria Thereza abordou a forma de trabalho da Rede, destacando o GT como o 

instrumento principal. A formação dos GT se dá na medida em que surge na Rede uma demanda de 

posicionamento ou de aprofundamento sobre temas que estão mobilizando a sociedade 

relacionados aos direitos da primeira infância, ou que sejam visto como estratégicos pela Rede. 

Assim, no momento existem os seguintes GT: acompanhamento do PNPI, elaboração do Guia para 

implementação dos PMPI, Ensino Fundamental de 9 anos, Inclusão, Saúde. Houve uma mobilização 

sobre as questões relacionadas à educação infantil: creches domiciliares, avaliação mas não chegou a 

se constituir um grupo. Cada um destes Grupos está em um momento de desenvolvimento e de 

produção. A idéia agora é trabalhar nos temas em que a RNPI deseja incidir politicamente e naqueles 

que dizem respeito ao melhor funcionamento da Rede e, caso seja consenso, criar GT para dar 

continuidade à proposta. Desta forma, sugere-se para a Assembléia a organização de grupos sobre 

os seguintes temas: educação, inclusão, proteção, saúde, comunicação e sustentabilidade da Rede. 

Os GT em funcionamento - PNPI, PMPI e EF de 9 anos permanecem com os mesmos membros até a 

finalização das ações.  

APRESENTAÇÃO DOS RELATOS DOS GRUPOS

Componentes: Angela (F.E.Waldorf), Gustavo (convidado da Secretaria Executiva). Isabela (Luz e 

Lápis), Marcia (Pastoral da Criança), Maria Luzinete (Rede de Creches Comunitárias), Maria Thereza 

(Secretaria Executiva/Avante), Marlene (MIEIB), Monica (Avante), Ordália (UFMS), Vilmar (Undime) e 

Vital (Secretaria Executiva).

Escolheu-se o sub tema Avaliação em Educação Infantil em vista do debate atual em torno da 

aplicação do ASQ para avaliar o desenvolvimento infantil na creche

Síntese das idéias apresentadas pelos participantes do Grupo:

Em vez de avaliar as crianças ou seu "desenvolvimento", o que deve ser avaliado é a oferta da 

educação infantil: a politica, as propostas curriculares e pedagógicas, os espaços, os tempos, os 

materiais, a qualificação e as condições de trabalho dos professores, a alimentação e o 

transporte escolar, etc.

ANEXO III
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O que pode ser entendido como avaliação do desenvolvimento da criança é o que diz a LDB: 

acompanhamento individual não com vistas a aprovação ou promoção, mas para atender da 

melhor forma possível suas necessidades, atendendo a individualidade ou particularidade de 

cada criança e respeitando a diversidade entre elas. Testes universais e resultados agregados se 

concentram em aspectos gerais ou comuns e são insensíveis ao particular de cada criança.

A aplicação de instrumentos de avaliação tende a estigmatizar, a rotular as crianças, com todas 

as consequências negativas para seu desenvolvimento e formação. Além disso, os resultados 

são muito usados para comparar crianças, turmas, escolas, municípios, estados, países...

Não há razão nem necessidade de adotar instrumento de avaliação estrangeiro, quando existe 

produção acadêmica e técnica de alta qualidade no Brasil adequada à nossa realidade e 

necessidade. Temos os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, para citar apenas os documentos nacionais, 

produzidos pelo MEC, com participação ampla de instituições e pessoas especialistas na área. 

Esses instrumentos visam a avaliar a oferta ou as condições de desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças nos estabelecimentos de educação infantil. E é sobre elas que se deve concentrar o 

esforço de melhoria da qualidade por parte do Poder Público.

Antes de adotar e aplicar um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil é necessário 

debater e tornar claro o próprio conceito de desenvolvimento da criança - sempre contextua-

lizado na cultura, no ambiente familiar e social e nas oportunidades que são dadas à criança."

Componentes: Sandra Maria Campos (Escola de Crianças Surdas Rio Branco), Valéria Aguiar (CPPL),

Síntese das idéias apresentadas pelos participantes:

Resgate do grupo já formado, rever a possibilidade de participação de novas instituições 

interessadas;

Retomar o Plano de Trabalho previamente apresentado por Lucio (Inclusive) já aprovado co-mo 

coordenador do GT;

Levantamento das Políticas Públicas vigentes;

Pesquisar, dentro dos segmentos representados, a princípio,  quais são os diferentes posicio-

namentos políticos que direcionam os trabalhos educativos;

Todo o trabalho deve ser direcionado pelo que orienta o PNPI.

Componentes: Márcia Ferreira (Fundação Xuxa Meneghel), Angélica Goulart (Fundação Xuxa 

Meneghel), Edson Cordeiro (SFB), Luzia Laffite (IFAN), Lesli Oliveira (Semana do Bebê), Ana Oliva 

(Secretaria Executiva RNPI/Avante).

As redes de proteção estão fragilizadas. Mesmo com boas iniciativas nas áreas de educação e 

saúde. Um exemplo são os Conselhos Tutelares – 98% dos municípios têm representação de 

conselhos tutelares; os municípios não garantem estrutura básica para o funcionamento de 

atendimento: formação continuada, instalação com telefone, computador em rede, trans-

porte. Como é o sistema de acompanhamento? Quais os encaminhamentos após as denúncias? 

Discussão sobre a Lei contra castigos físicos. Deve-se convencer a todos de que há possibilidade 

da formação de uma sociedade menos violenta, a partir de práticas educativas/positivas. A 

grande e polêmica “bandeira” da Lei: Castigo físico-corporal é violência - nenhuma criança 

poderá sofrer castigos físicos corporais e humilhantes no seu processo educativo. A Lei diz da 

relação não somente dos pais e outros familiares, mas de qualquer adulto em relação à criança.

Salienta-se a importância de ações dirigidas à família, o exemplo da Costa Rica é citado – 

trabalho importante e de sucesso com a família.
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INCLUSÃO

PROTEÇÃO
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Importante fomentar a participação infantil como prática, quando bem trabalhada, de colabo-rar 

para mudança do quadro de violência nos espaços de convivência: casa, escola, rua, comunidade. 

Síntese das idéias apresentadas pelos participantes:

Nos Planos Municipais privilegiar a abordagem preventiva na área de Proteção em todas as 

instâncias: família, comunidade, áreas urbanas, instituições;

Fomentar as redes de proteção local;

Investir na Formação de Gestores: família, educação, saúde e assistência (novas práticas - notificações);

A violação é transversal.

Sugestão: Violação de Direitos – Enfretamento da violência – Construção de uma agenda 

positiva - merece um GT na RNPI.

Componentes: Nayana Brettas (Instituto Brasil Leitor) Ivani Nacked (Instituto Brasil Leitor),  Giovana 

Souza (Aliança pela Infância),  Maria Cristina Bó (CIESPI),  Ligia Cabral (AELTC),  Milla d'Ávila Schaun 

(Secretaria Executiva RNPI/Avante)

O grupo faz as seguintes recomendações sobre o Plano de Comunicação da RNPI:

Sistematizar e divulgar os critérios das informações que serão compartilhadas por meio das 

ferramentas: agenda, calendário, boletim;

Agilizar a elaboração de um manual que indica as formas de uso do e-group;

Necessidade de um modelo de relatório institucional da Rede para que se consiga ter um olhar 

mais abrangente para a participação dos eventos;

O grupo sugere a inserção no Plano da oficialização das Assembléias. Fato que já vem sendo 

feito, mas não está no Plano;

Informações que devem constar do kit de chegada que as instituições recebem ao serem 

inseridas na Rede: a) orientação para que esta instituição saiba da necessidade de disponibilizar 

sua Assessoria de Imprensa para divulgar as notícias da RNPI; b) que sejam aperfeiçoadas as 

orientações para o uso do selo nos sites institucionais;

Necessidade de explicitar o significado de: “um documento de referência com posicionamento 

institucional”, expressão que consta do Plano;

Elaborar critérios e divulgação destes para inserção dos vídeos e fotos na galeria do site da RNPI;

Contratar uma Assessoria de Imprensa para a Rede;

Importância do mailing segmentado previsto no eixo das ações estruturantes;

O grupo indica a revisão ortográfica do relatório anual.

Eleição do Grupo Gestor 2011-2013: Foram eleitas/reeleitas as seguintes organizações:

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

COMUNICAÇÃO

INSTITUTO C&A

IFAN

AELTC

IPA

Aliança pela Infância

PIM

OMEP / BR

CIESPI

Criança Segura

UFMS

PLAN

Federação das Escolas Waldorf (suplente)

Rede Comunitária de Educação Infantil

do Rio de Janeiro (suplente)

CONCLUSÕES DA 

PLENÁRIA FINAL
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A Assembleia Final da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) em 2012 aconteceu nos dias 12 e 13 de 

dezembro, em Salvador (BA). Reuniu 42 pessoas, de 34 organizações, e teve como principais pontos: 

apresentação resumida da atuação da Rede em 2012; apresentação, para votação, das propostas 

formuladas pelo Grupo Gestor; grupos de trabalho para discutir as estratégias de ação 

implementadas pela atual Secretaria e propor ações de continuidade; plenária; eleição de nova 

Secretaria Executiva e apresentação do trabalho dos GT em andamento. 

 O primeiro ponto foi um breve balanço da Gestão RNPI 2011/2012, com a apresen-

tação da síntese das principais ações, seguida de plenária avaliativa. 

Avanços nas questões de comunicação, tanto entre os membros da Rede, como em relação ao 

público externo foram muito valorizados; 

Dinamização do site;

Melhor uso do e-group; 

Publicização de informações e difusão de conhecimento foram exemplos de melhoria e 

crescimento. As notícias veiculadas no e-group ou no site fomentaram debates, diálogos e 

posicionamentos tanto dentro da Rede como com a sociedade de maneira mais ampla;

"Postura inclusiva" e "acolhedora" da Secretaria Executiva. Dinamismo, abertura, equilíbrio, 

valorização das diferenças, respeito ao outro, capacidade de agregar novos atores e o 

acolhimento foram citados como marcas importantes e fortalecedoras da Rede, nesta gestão. 

Foi ressaltado que dinamismo, abertura e flexibilidade não impediram o posicionamento 

preciso e coerente da Secretaria nas mais diversas questões, temas ou discussões; 

Incidência política e fortalecimento da RNPI; 

Crescimento e amadurecimento da Rede; 

Credibilidade frente a atores estratégicos;

Trajetória sem interrupções ou quebras da Rede, desde o Instituto Promundo (2007 a 2009), 

passando pela OMEP/BR - Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar - (2009 a 2011) e 
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agora, mais recentemente, com a Avante – Educação e Mobilização Social- (2011 a 2012) 

demonstrando a afinidade e compromisso das diferentes organizações que ocuparam a 

Secretaria Executiva com a missão da Rede; 

Permanência de Vital Didonet como Assessor para Assuntos de Governo – Legislativo e 

Executivo - assegurando assim a continuidade das relações da RNPI com as áreas da legislação e 

das políticas públicas do governo federal;

Reconhecimento público da RNPI como referência nacional sobre assuntos da Primeira Infância,

Articulação mais próxima da Secretaria Executiva com o Grupo Gestor e os Grupos de Trabalho, 

compartilhando saberes e responsabilidades.

·

Garantia de participação efetiva de um número expressivo de membros da Rede nas discussões 

e na tomada de decisões; 

Continuidade na ação de adequação dos papéis e atribuições das estruturas da Rede: 

Assembleia, Grupo Gestor, Grupos de Trabalho e Secretaria Executiva; 

Início da revisão do regimento;

Ampliação das discussões sobre o que é uma rede, estruturas e maneiras de funcionamento e 

gestão, para enriquecer e fortalecer, ainda mais, a RNPI, preservando seu caráter múltiplo, 

dinâmico e flexível em coerência com os princípios, valores e missão da Rede;

Necessidade de acompanhamento e monitoramento do PNPI, cumprindo a função de controle 

social e monitoramento de políticas públicas, que uma Rede como esta deve exercer; 

Incidência na grande mídia,

Ocupação do lugar de fonte para as questões atinentes à primeira infância.

Em seguida aos desafios foram indicados possíveis encaminhamentos sob a forma de sugestões 

conforme relação abaixo:

Reorganização de acervos, discussões temáticas e outros itens no site da RNPI;

Monitoramento dos processos de construção dos PMPI por Estado;

Aproximação junto aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CECA) e 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), trazendo para a 

pauta destes conselhos a Primeira Infância e novas iniciativas de interação com o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda);

Proposta de criação de um curso sobre o Plano Nacional Primeira Infância (PNPI) e Plano 

Municipal Primeira Infância (PMPI) sob forma de educação a distância, curso EAD, gratuito. 

Captação de recursos para elaboração e execução do Curso EAD, por meio de plataforma da 

OMEP. Desta forma, seria possível alcançar um maior número de municípios, dando 

capilaridade ao Plano; 

Realização de um Congresso da RNPI (pago) onde diversos olhares sobre a primeira infância 

pudessem ser discutidos. Esta seria uma forma de captar recursos e crescer técnica e 

politicamente como referência na temática.

Realização de uma força-tarefa, nos meses iniciais de 2013, para ampliar a discussão sobre o 

que é e como se atua em Rede, o que é controle social, como a Rede pode exercer essa função. A 

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) pode apoiar um encontro como esse, sobretudo 

se este gerar um projeto para captar recursos junto à Secretaria de Direitos Humanos (SDH), 

Instituto C&A e outras organizações que apóiam redes;

Inquietações /

desafios

Sugestões
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Incidência no FIA (Municipal, Estadual e Federal) e junto ao CONANDA e demais Conselhos, 

fortalecendo a necessidade de editais específicos para projetos para Primeira Infância;

Campanha incentivando a doação, tanto de pessoas físicas como jurídicas, para o FIA;

Retomada do contato com a UNESCO para avaliação de impacto do PNPI;

Aumento da participação no debate das ideias, das questões e dos temas que circulam na Rede,

Fortalecimento do poder de mobilização social por meio de um compromisso das organizações 

da Rede.

 Apresentação, debate e votação das propostas de mudanças no Regimento Interno 

formuladas pelo Grupo Gestor, em sua última reunião, realizada em Salvador, no mês 

de outubro de 2012 . 

Mudança da data de eleição da Secretaria Executiva, antecipando para Julho do último ano           

de exercício – ;

Organização responsável pela Secretaria Executiva, após o encerramento de seu período           

de gestão, permanecerá no GG até a próxima eleição para renovação de 1/3 dos                

membros – ;

Alterar de dois para três anos o exercício da Secretaria Executiva - .

Apresentação das candidaturas para a  Secretaria Executiva Biênio 2013/2014

Houve, apenas, uma candidatura, a do Instituto da Infância (IFAN). Luzia Laffite apresentou as 

intenções do IFAN, nos seguintes termos:

Reforçar o PNPI como paradigma central à execução das estratégias da RNPI:

Articular junto aos setores governamentais e à sociedade civil, novas formas de práticas das 13 

ações finalísticas do PNPI;

 Monitorar e avaliar a presença das  13 ações nas políticas públicas para a primeira infância até 2022;

Ampliar o número e a atuação dos Grupos de Trabalho, no marco de cada uma das ações finalísticas;

Ampliar a participação e ação da RNPI junto a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, 

rurais, crianças em abrigos; filhos de mães/pais presidiários; filhos de pais adolescentes e 

dependentes de drogas;

Articular, com diferentes setores governamentais e sociedade civil, novas estratégias no fomen-

to da intersetorialidade das politicas públicas para a primeira infância;

Fomentar a formação de novas Redes Estaduais da Primeira Infância;

Ampliar o diálogo com Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos 

Estaduais e Municipais por meio das Redes Estaduais e/ou instituições associadas;

Fomentar junto às Redes Estaduais ou organizações associadas à RNPI a construção dos Planos 

Municipais da Primeira Infância;

Ampliar a audiência da RNPI para pais, crianças, técnicos e outras lideranças da Primeira Infância;

Ampliar o diálogo com todos os setores governamentais e sociedade civil, de forma a manter a 

pluralidade das organizações associadas à Rede,

Viabilizar formas de sustentabilidade política, social e financeira da RNPI.

2|
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APROVADA

NÃO APROVADA
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4| Grupos de Trabalho

Os Grupos de Trabalho formados na Assembleia de dezembro de 2012 tiveram o objetivo de discutir e 

apresentar propostas, nos diversos eixos temáticos que orientaram as ações na atual gestão, a partir 

do seguinte roteiro: questões/desafios, metas, insumos (existentes e necessários), estratégias e 

encaminhamentos. 

Foram formados cinco Grupos de Trabalho:

Acompanhamento dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI).

Integrantes:

Instituto Brasil Leitor / Nayana Brettas

OMEP-BR / Maria Aparecidas Salmaze

IFAN / Luzia Laffite

AELTC / Ligia Cabral

Instituto ARCOR / Milena Drigo

CENPEC / Maria Lúcia Medeiros

CIESPI / Irene Rizzini

UFMS / Ordália Almeida

Instituto Alana / Roberta Capezzuto

Semana do Bebê de Canela / Lesli de Oliveira

Fundação Xuxa Meneghel / Ana Paula Rodrigues e Marcia Ferreira

O Grupo estabeleceu, como ponto de partida para as reflexões, que o conceito de criança como 

sujeito de direitos fosse a referência para elaboração dos planos e a partir daí, mobilizar e sensi-         

bilizar a sociedade.

GRUPO A

Construção de PMPI:

propostas e

estratégias
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Dar mais visibilidade ao Plano por meio de Audiência Pública (frentes parlamentares), encontros 

estaduais (construção dos planos municipais) e mobilização dos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente;

Definir o papel da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) como apoiador dos diversos Estados 

na elaboração dos Planos municipais (incidência política);

Usar diferentes estratégias para a construção dos planos, considerando-se a diversidade e as 

especificidades locais e ainda com a possibilidade de planos intermunicipais. Foi destacada a 

necessidade de uma atenção especial aos municípios que são capitais. O grupo avaliou ainda 

que a existência de organizações membros da RNPI ou de uma Rede Estadual é importante para 

o início do processo de construção dos planos; 

Identificar e buscar apoio de articuladores municipais (comunidade, família, crianças, sistema 

de Garantia dos Direitos, a exemplo do Ministério Público, Defensoria Pública etc.) para 

construção e implementação do plano;

Buscar o apoio de diferentes mídias para divulgar e mobilizar para a construção dos PMPI;

Criar um sistema de monitoramento de elaboração dos Planos,

Reorganizar o GT responsável pela elaboração do Guia para monitorar a construção dos PMPI.

Proposta de pautas para advocacy.

Integrantes:

Rede de Integração de Educação Infantil Comunitária no Rio de Janeiro e MIEIB / Maria Luzinete Moreira

Ágere / Irad Eghrari

MEC / Rita Coelho

SDH-PR / Denille Melo

Instituto C&A / Patrícia Lacerda

FMCSV / Ely Harasawa

Avante / Mônica Samia

Secretaria Executiva RNPI / Vital Didonet

GRUPO B

Incidência política

Recomendações
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O grupo definiu o trabalho em três eixos: 

EIXO I - Sensibilização e Mobilização 

Legislativo:

Pautar o Marco Legal da Primeira Infância 

Atuar nas questões emergentes

Políticas Públicas do Governo Federal:

Analisar Planos e Programas voltados para a primeira infância

Políticas Públicas em Municípios:

Incidir politicamente junto aos gestores municipais

Mobilizar para a construção de PMPI à luz do PNPI

EIXO II - Indução de Políticas Públicas 

Posicionar-se frente às decisões e políticas que afetam à primeira infância

EIXO III - Articulação Intersetorial.

Buscar a interlocução com as diferentes áreas governamentais que atuam 

com a primeira infância, tendo em vista a atenção integral e integrada.
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Integrantes:

Iniciativa Equidad / Catarina Vilanova

EBBS / Liliana Lugariño e Maria Virgínia Peixoto

Apôitchá / Lilian Galvão

OMEP-AL / Nadéje Amorim

Secretaria Executiva RNPI / Tatiana Alves

Mobilizar a sociedade para um tema específico de interesse da Rede. Foram sugeridos os seguin-

tes temas: crianças indígenas, creches, alimentação, política de segurança pública, sustenta-

bilidade e troca geracional; 

Aproveitar o que será objeto de debate no ano e as datas comemorativas para inserir a RNPI nos 

jornais de todo o país. O assessor (a)/ jornalista da RNPI consegue um acesso mais fácil a 

imprensa quando trabalha um tema que já foi publicado em edição (ões) anterior (es) ou que 

serão destaques no ano. Entre as pautas, as Copas das Confederações e do Mundo e projetos de 

lei em votação no Congresso Nacional;

Revisar o Plano de Comunicação elaborado pelo CIPÓ - Comunicação Interativa;

Melhorar a programação visual do site;

Acrescentar um canal no site para que as pessoas se cadastrem para receber as notícias e 

informações sobre a primeira infância. Seria um cadastro voluntário e a RNPI passaria a 

incorporar em seu mailing os interessados no tema;

Estudar junto às telefonias móveis a possibilidade de enviar mensagens de celular com conteúdo 

relativo à primeira infância;

Buscar parceiros (as) em universidades para tornar o material do site acessível a deficientes 

visuais e auditivos,

Avaliar a proposta de curso EAD sobre o PNPI apresentado pela OMEP para dar mais visibi-         

lidade a RNPI. 

Objetivos e estratégia, sustentabilidade e regimento:

Integrantes:

Ato Cidadão / Paula Tubelis

Exército da Salvação / Oscar Sanches e Marilena Oliveira

UFRN / Edna Fernandes

FEWB / Sandra Schorn

Secretaria Executiva RNPI / Maria Thereza Marcilio

GRUPO C

Comunicação, 

disseminação e 

produção de 

conhecimento

GRUPO D

Fortalecimento 

da RNPI
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O Grupo definiu como pauta de trabalho a leitura, análise e sugestão de modificações tendo em vista 

a trajetória da Rede e a resposta aos novos desafios dos seguintes itens:

O resultado seria apresentado a Assembleia para análise e votação. Tendo em vista a complexidade da 

tarefa e o tempo disponível, o GT trabalhou nos três primeiros tópicos apenas, com as seguintes propostas:

Promover e defender a garantia dos direitos da criança de 0 a 6 anos. 

Ser referência nacional e internacional na promoção e defesa dos direitos da criança na 

primeira infância. 

Promover e defender a garantia dos direitos da criança de 0 a 6 anos.

Ser referência nacional e internacional na promoção e defesa dos direitos da criança na 

primeira infância.

Estratégias de mobilização, articulação e apoio:

Integrantes:

PLAN International / Elaine Azevedo

MP/MA e REPI/MA / Naisandra Mota Silva

Sec. Estadual da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos – Alagoas: Superintendência de 

Políticas para a Criança e o Adolescente / Claudio Soriano e Juliana Vergetti

Pastoral da Criança / Amparo Torres

Monte Azul / Renate Keller

Secretaria Executiva RNPI: Ana Marcilio

O grupo discutiu: possibilidades de apoio e articulação de Redes Estaduais nas perspectivas técnica, 

financeira e política; estratégias de fortalecimento das REPI; acompanhamento das REPI já existentes 

para que estas estejam consoantes com a RNPI.

MISSÃO

VISÃO

MISSÃO E VISÃO

REGIMENTO

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS

SUSTENTABILIDADE

MISSÃO

VISÃO

CARTA DE PRINCÍPIOS

GRUPO E

Redes Estaduais
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Construir estratégias de aproximação das REPI com a RNPI

Dar capilaridade às REPI garantindo a representatividade das diversidades presentes no estado;

Apoiar a implantação e implementação dos PMPI como ação articuladora local;

Buscar ativamente parceiros estratégicos governamentais e não governamentais;

Captar recursos financeiros;

Articular com Conselhos locais;

Incentivar a produção de conhecimento local e análises conjuntural e estrutural da primeira infância,

Manter uma rede ativa de informação e comunicação.

Propostas aprovadas pela plenária 

O IFAN foi eleito, por unanimidade, para exercer a Secretaria Executiva da RNPI entre 2013/2014.

Em relação às propostas de mudanças na Carta de Princípio e Regimento, a Plenária recomenda:

Não votar nesta Assembleia as propostas já elaboradas pelo GT.

Estender o prazo de trabalho desse GT e aumentar o número de seus membros, para que 

apresente o  projeto de alterações naqueles documentos.

A votação das propostas de alterações ser realizada na próxima Assembleia Geral da  RNPI.

Elaboração imediata de Carta da RNPI para os novos prefeitos, convocando-os para o 

comprometimento com a primeira infância, de maneira geral, e com a construção do Plano 

Municipal, de forma específica;

Permanência de representação da RNPI em grupos e comitês de trabalho do Governo Federal: 

a) Comitê de Mobilização da Rede Cegonha/MS 

b) Comitê de Mobilização de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância 

c) Grupo de Trabalho sobre Avaliação na Educação Infantil/INEP;

Articulação com a Frente Parlamentar da Primeira Infância na construção do Marco Legal pela 

Primeira Infância;

Acompanhamento junto às políticas públicas Federais das treze ações finalísticas do PNPI, 

DESTAQUE para as políticas voltadas à população carcerária, especificamente, no que se 

refere à educação infantil em vista da intenção de setores governamentais de criar creches em 

presídios femininos.

Fortalecimento das REPI como estratégia de fomento à elaboração de PMPI

Continuidade do GT PMPI, para o acompanhamento da elaboração de Plano.

Dar continuidade aos trabalhos, dando seguimento às propostas do Plano de Comunicação.

5| 

5.1 Eleição da nova Secretaria Executiva

5.2 Propostas do Grupo de Fortalecimento da Rede

5.3 Propostas do Grupo de Incidência Política

5.4 Proposta do Grupo para Fortalecimento de REPI

5.5 Propostas do grupo para elaboração de PMPI

5.6  Propostas do grupo para comunicação

A.

B.

C.
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Apresentação dos GT

Os coordenadores dos GT do Brincar (Nayana Brettas); Guia para PMPI (Ely Harasawa) e GT Saúde 

(Neílza Buarque) apresentaram uma síntese das propostas e trajetórias dos grupos até o momento.

Outros

O Instituto Marista de Solidariedade pediu inclusão na pauta para a apresentação da Campanha pelo 

Direito ao Brincar e convidou as organizações da Rede a aderirem à Campanha.

UNICEF pediu ponto na pauta para falar especificamente da situação da primeira infância indígena, 

convocando a todos para um olhar mais atencioso no que tange aos direitos dessa população.

Esta Assembleia marcou o final de uma gestão e sinalizou o início de um novo ciclo da Rede, para 

celebrar o momento foram entregues troféus-miniatura da Rede para os membros do Grupo Gestor, 

Rodas Gigante para os coordenadores dos GT, bem como o troféu da Secretaria Executiva que foi 

passado para a instituição eleita -IFAN.

Dentro do espírito lúdico da primeira infância, o encerramento proposto foi a realização de uma 

ciranda de tambores. 
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INSTITUIÇÃO / PESSOA
DEIXA EU

FALAR
PNPI

RESUMIDO
GUIAADVOCACY

ENTREGUE 
POR

PNPI
COMPLETO

Secretaria Municipal de Educação (SSA)

Santa Casa de Misericórdia

 E. M. Barbosa Romeo 

 Escola Via Magia

CREAR

Editora do Brasil

SESI

Escola Dorilândia

Instituto Social da Bahia

Coordenação Regional de Educação 

Gira-girou

Escola Nova Nossa Infância

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

SimSim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Casa do Sol

Faculdade Ruy Barbosa

 CMDCA 

 FBEI

ABMP

Global Leaders -WFF

Youssef Hajar (GL)

Joan Lombardi (GL)

Ellen Hall (GL)

Bonnie Neugebauer (GL)

FASA

Aliança Pela Infância

Avante

Avante

Avante

RNPI

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Avante

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (10)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Instituto C&A

Gustavo Amora

 IFAN

 ABBRI

UFMS

PIM

FMCSV

UFRN

AELTC

Avante

Avante

Reunião GG

Reunião GG

GT PMPI

GT PMPI

GT PMPI

Correio

Correio

Sim

Sim (2)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (20)

Sim (20)

Sim (5)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (20)

Sim (96)

ANEXO V Lista de entrega de publicações RNPI
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INSTITUIÇÃO / PESSOA
DEIXA EU

FALAR
PNPI

RESUMIDO
GUIAADVOCACY

ENTREGUE 
POR

PNPI
COMPLETO

OMEP/SP

OMEP/BR

 Instituto ALANA

 Inclusive

URGS

UNICEF/BR

Campanha Nacional de Educação

Instituto Marista de Solidariedade

Frente Parlamentar de Defesa da Criança 

Avante

Ordália

Ely

Liese

Liese

Reunião

Avante

Giovana

Sim

Sim (2)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim(2)

Sim

Sim

Sim

Sim (2)

Sim

Sim

SimSim

Ministério da Saúde/MS

Instituto Brasil Leitor

 Associação Monte Azul

 IPA Brasil

Rede de Educação Infantil Comunitária RJ

Rede Cooperação Criança e Paz

Ato Cidadão

Pantákulo

Creche Escola Luz e Lápis

FUNAI

Mãe Coruja Pernambucana

Instituto Roerich RNPI

RNPI

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

SimSim (2)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (4)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

MIEIB 

CPPL

 ECS - Rio Branco

 Creche UFF

COMAC

Plan Internacional Brasil

Vital Didonet

Ágere Cooperação em Advocacy

CONASS 

Consultores Avante (12) Avante

Rede de Bibliotecas Comunitárias - SSA(9)

Pro Dr. Roberto Santos 

Avante

RNPI

RNPI

RNPI

Allyson Mahler (autora)

Maria Jesus (autora)

WF

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (2)

Sim (5)

Sim

Sim (10)

Sim

Sim

Sim

Sim (2)

Sim

Sim

Sim

Supervisoras municipais de Edu. Infantil 
e Assessoras do Projeto Paralapracá em 
Teresina, Caucaia, Campina Grande, Jabo-
atão dos Guararapes e Feira de Santana

AvanteSim (11)
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INSTITUIÇÃO / PESSOA
DEIXA EU

FALAR
PNPI

RESUMIDO
GUIAADVOCACY

ENTREGUE 
POR

PNPI
COMPLETO

 Coordenadores de Educ. Infantil de SSA

UFBA/FACED (2)

UNIFACS 

FSBA 

FTC EAD 

UNEB

FEBA 

Pós Graduação Olga Metting 

Faculdade Vasco da Gama 

AvanteSim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (10)

Sim

Biblioteca UFMS

Sec. Mun. de Educação de Santo Estevão 

 Sec. Mun. de Educação Feira de Santana 

  Sec. Estadual de Justiça e DH/BA

Sec. de Saúde BA Coord. Materno Infantil

Voluntárias Sociais da Bahia

Conselho Municipal de Educação/SSA

Defensoria Pública

Min. Público/BA - Infância e Juventude 

CEDECA/BA 

Fórum DCA - São Gonçalo/RJ

Vereadora Olívia Santana/Salvador

Ordália

Reunião

Reunião

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

SimSim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Senadora Lídice da Mata

Escola Municipal. de Periperi /Salvador

Casa de Oração Mariana  

 Escola Comunitária Luiza Mahin 

Associação Criança e Família 

CECEL 

Padre E. Ramin 

Creche Escola Menino do Dedo Verde 

LBV 

Casa do Sol 

CMEI / Vovô Zezinho 

Amenaide Carvalho (Rosildo S. da Silva)

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

Colégio Reitor Edgar Santos 

CCESI (Maria Domingos Silva)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

SimSim

Sim

Sim

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

Hailton José de Brito 

APERMEV Vaízea da Roça

Sim

Sim FBEI

FBEI
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INSTITUIÇÃO / PESSOA
DEIXA EU

FALAR
PNPI

RESUMIDO
GUIAADVOCACY

ENTREGUE 
POR

PNPI
COMPLETO

 Creche UEFS - Feira de Santana 

 Escola José Arapiraca 

Escola Integral Filadelfia 

Como Educar Consultoria 

Escola Profº. Lúcia Dultra Cintra

Luciana Burlamaqui

Germán Martinelli Chuchón 

prefeito de Ayacucho - Peru

Alexandre Cruz de Oliveira - Advocacy 

Aldeias Infantis SOS 

Cipó-Comunicação Interativa

Santander Brasil - Projeto Escola Brasil

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sec. Mun. de Trabalho e Assistencia - SSA

Sec. Est. de Desenvolvimento Social e 

Combate à Pobreza (SEDES/BA)

 ACREDITE

  Eleonora Ramos / Rede Não Bata, Eduque

Instituto Zero A Seis

Congresso ABMP (Natal/RN)

OMEP/AL 

FNDCA (Recife/PE)

Centro Integrado da Criança e do Adoles-

cente / Coord. da Infância e Juventude

FGEI

Fundação Hospital Infantil Sabará

UNIR Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Correio

Sim

Sim (11)

Sim (1cx)

Sim (1cx)

Sim (20)

Sim (30)

Sim (1cx)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (1cx)

Sim (1cx)

Sim (20)

Sim (30)

Sim (2cx)

Sim 

Sim 

Sim

Sim

Sim

Sim

Projeto Tece e Acontece

Pro-Infância/FACED/MEC

 UNICEF/Bahia

Avante

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

RNPI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

FBEI

RNPI

RNPI

Sim (256)

Sim (260)

Sim (80)

Sim

Sim (48)

Sim (10)Sim
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