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PREFÁCIO
Coordenar a Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância, nesse 

biênio 2013-2014, foi de grande alcance de conhecimentos e experiências 
para o Instituto da Infância - IFAN.

Das lições aprendidas, ficaram muitas para serem acionadas em nos-
so cotidiano de defesa das primeiras infâncias, que tomam conta neste 
diverso Brasil. Nas linhas estratégicas, o Orçamento Primeira Infância e 
o Pacto Federativo entre Estados e Municípios sobre primeira infância 
são pré-condições significativas para o Plano Nacional pela Primeira 
Infância estar nos Municípios Brasileiros em 2022.

Trabalhar em rede para o IFAN, quando se trata do nível de organização 
da coordenação da RNPI, significa sobretudo extrapolar os muros e limi-
tes da instituição. O campo institucional neste curto período de tempo de 
dois anos, se estende ao número de organizações da Rede. Não se perde 
a identidade, a missão, metas, etc.; mas novos valores são agrupados, se 
somam outras alianças, potencializa-se a responsabilidade da Instituição 
para bons resultados e produtos exequíveis.

Pensar e agir em Rede é abarcar novos desafios, ampliando as possibi-
lidades das outras organizações participarem, demandarem e agirem na 
horizontalidade. É prevalecer-se da potencialidade de cada uma, indo ao 
seu encontro e re-criando ações conjuntas. Nunca se completa, porque é 
sempre dinâmica, e a cada dia se renova mais, sucessivamente, para futu-
ras Secretarias Executivas.

Valeu a pena ter vivenciado posições profissionais que perpassam pelo 
campo pessoal. Não teria acontecido assim, se não fosse a colaboração 
intensa de Paula Tubelis, Vital Didonet, Tatiana Alves, Shaila Vieira Maia; dos 
colegas do Grupo Gestor, dos Grupos de Trabalho, dos demais colegas 
que, mesmo em sua participação silenciosa grupal, souberam ouvir e opi-
nar em momentos complexos de tomadas de decisão da SE- IFAN. 

Meus agradecimentos intensos e especiais a toda RNPI, aos apoiadores 
e financiadores, e ao Conselho do IFAN e equipe por terem estado juntos 
nestes dois anos.

Luzia Laffite

Abril 2015
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Colhendo e 
plantando

De 2007 para cá, a caminhada da Rede Nacional Primeira Infância – RNPI tem sido a pas-
sos firmes e largos. Cada gestão de Secretaria Executiva da Rede empreende esforços para 
que seja alcançada a rota traçada de articulação dos mais diferentes setores da sociedade 
civil, governo, iniciativa privada, redes e organizações multilaterais, em torno da promoção e 
da garantia dos direitos da Primeira Infância.

Já em dezembro de 2013, um outro importante momento para a RNPI: foi eleito o novo gru-
po gestor para o período de 2014/2015/2016, durante a Assembleia realizada em dezembro de 
2013, em Fortaleza, Ceará. Na ocasião, algumas organizações estavam concluindo o segundo 
mandato e, conforme o regimento, não poderiam ser reeleitas. As inscrições se deram de forma 
presencial ou por e-mail, e cada organização presente votou, representando um voto. 

Entre os inscritos, estavam nove organizações que se candidataram pela primeira vez e 
seis de primeiro mandato. Como resultado, o Grupo Gestor ficou composto por: Criança 
Segura, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Plan International, Fundação ABRINQ – Save 
the Children, OMEP Brasil, Instituto Alana, AVANTE - Educação e Mobilização Social, Centro 
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância - CIESPI,  PUC - RJ, Centro de Pesquisa 
em Psicanálise e Linguagem - CPPL, Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas e Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul. Na suplência, ficaram Pantákulo, Superintendência da Crian-
ça e Fundação das Escolas Waldorf no Brasil - FEWB.

Com o Grupo Gestor atuante, a Secretaria Executiva se propôs a avançar, com inova-
ção, nas conquistas alcançadas, lançando-se na busca de novos resultados e produtos para 
ampliar os horizontes da REDE. Para o alcance desse objetivo, seguimos com o Plano de 
Ações – 2013/2014. Os desafios foram mapeados e organizados, culminando em três linhas 
de programas e projetos: 1- RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial; 2- Comuni-

O Projeto RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial, com o propósito de 
expansão, fortalecimento dos diálogos e renovação por meios de desafios, obteve 
como resultados: a atualização da estrutura organizacional da RNPI – regimento e 
carta de princípios, missão, visão, planejamento estratégico (2015/2017), e elaboração 
do guia de ações intersetoriais.

Dentre as atividades do Projeto Comunicando a Primeira Infância, foi produzido 
um novo Plano de Comunicação para a RNPI – com base em documentos da gestão 
anterior, a exemplo do Plano de Comunicação e pesquisa sobre os meios de comu-
nicação existentes. Foram traçados objetivos, como fortalecimento da imagem insti-
tucional da Rede, e desenvolvidas peças de comunicação, Kits do brincar e violência, 
realizados colóquios, seminários e o fortalecimento da nova Secretaria Executiva.

O Projeto Observatório Nacional da Primeira Infância desenvolveu a formação do 
Comitê de Acompanhamento e Avaliação, e focou na realização dos estudos “Evitan-
do Acidentes na Primeira Infância”, “Obesidade na Primeira Infância” e “Orçamento 
Primeira Infância”. 

ASSEMBLEIA ORDINARIA DEZEMBRO DE 2012 ELEIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA IFAN

Na assembleia maio de 2013 (Salvador/Bahia) houve a apresentação e aprovação do Pla-
no de Ação do IFAN, contemplando parcerias com novas instituições, criação e viabilização 
de ações/estratégias dos grupos de trabalho, criação de novos grupos contemplando as 
13 ações finalísticas, monitoramento das ações-meio referenciadas no Plano Nacional pela 
Primeira Infância – PNPI e sustentabilidade da RNPI. Estavam incluídos, também, o compro-
misso para a implementação de um Observatório Nacional da Primeira Infância, formulação 
de um Planejamento Estratégico e refinamento do seu perfil institucional.
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cando a Primeira Infância; e 3- Observatório Nacional da Primeira Infância.

Para propagar e fixar os resultados das ações da Rede e as demandas em torno da Primei-
ra Infância, mais uma linha foi acrescida aos programas e projetos: a das ações de represen-
tação ou de Advocacy. As quatro linhas foram apoiadas por estratégias desenvolvidas pela 
RNPI, de caráter legislativo, advocacy, propositivas e de comunicação social.

O monitoramento das 13 ações finalísticas foi o leme nessa navegação pelo reconheci-
mento e atendimento dos direitos das distintas primeiras infâncias no Brasil. 

Muito se tem a comemorar em relação à expansão da RNPI. Nestes dois anos a Rede ampliou 
em 26%, sendo hoje composta por 163 organizações nas cinco regiões do País, e com repre-
sentação em 17 estados brasileiros e Distrito Federal. Além deste resultado direto de quantidade 
de organizações integrantes representativas dos estados, outros foram se somando no processo 
de efetivação das ações, visibilizados com o envolvimento de organizações-parte da RNPI. Cres-
ceu em 120% o número de estados com a elaboração e implementação de Planos Municipais 
da Primeira Infância – PMPI, passando de três estados para sete, além do Distrito Federal.

Já em nível de Rede Estadual da Primeira Infância – REPI, o aumento foi de 80%, por 
conta de mais quatro estados que se somaram aos cinco já participantes. Tomamos conhe-
cimento que dois estados – Tocantins e Maranhão – estão em processo de elaboração de 
seus Planos Estaduais para Primeira Infância, porém não conseguimos estabelecer contatos 
contínuos e precisos para maior esclarecimento sobre como está o seu desenvolvimento.

Esse crescimento, que teve forte alicerce, tanto inicial como ao longo de sua existência, 
mostra quanto a RNPI tem se destacado como referência nacional e internacional da Primeira 
Infância. A cada ano novos resultados vão surgindo, e consolidando-se avanços e desafios. 

Um dos principais resultados desse avanço foi o reconhecimento do Governo Federal, pela 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência à RNPI, por meio do Prêmio Direitos Humanos 
2014, categoria Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. O prêmio foi referenciado 
no trabalho das organizações da Rede, no advocacy em torno das crianças de zero a seis anos 
de idade e, principalmente, na evidência da importância do tema Primeira Infância. A Coor-
denadora da Secretaria Executiva, RNPI-IFAN, Luzia Laffite, representou a Rede na solenidade 
presidida pela Presidente da República, Dilma Rousseff, em dezembro de 2014. 

Outra premiação, também em 2014, aconteceu durante o 1º Seminário Nacional de Po-
líticas Públicas para a Primeira Infância – Um Tributo à Zilda Arns, em Forquilhinha (SC). Na 
solenidade, a RNPI estava representada por seu assessor para Assuntos Legislativos da Se-
cretaria Executiva, Vital Didonet, e foi reconhecida pelo trabalho em defesa e promoção dos 
direitos das crianças no país.

Ações 
Finalísticas e 
Ações Meio 
do PNPI

Ainda em 2014, durante o período eleitoral, a RNPI encaminhou a todos os candidatos à 
Presidência da República, Carta de Intenção à Primeira Infância (anexo 5). Os candidatos Aé-
cio Neves e Marina Silva, enviaram uma carta resposta à RNPI; e a candidata Dilma Rousseff 
entregou sua carta resposta em mãos (Anexo 6) diretamente à Coordenadora da Secretaria 
Executiva, por ocasião de evento conjunto com outras instituições, como Fundação Abrinq- 
Save the Children, UNICEF e CONANDA. 

Principais trechos da carta com a resposta
 da então presidenciável Dilma Rousseff

6 A garantia de direitos à Primeira Infância é uma ação estratégica que minha 
gestão assumiu com determinação, mobilizando os diferentes ministérios...

6 Seguiremos (...) para implementar o Plano Nacional Decenal de Direitos Hu-
manos de Crianças e Adolescentes, todos os planos temáticos vigentes e o Plano 
Nacional para a Primeira Infância.

6 É necessário que todos os entes federativos fortaleçam ações voltadas à pro-
moção de direitos fundamentais de crianças e suas famílias (...)

6 (...) intensificaremos a Busca Ativa para superar a situação de pobreza (...), em 
especial das crianças.

6 (...) implantaremos sistema de notificação intersetorial e de atendimento inte-
grado às crianças vítimas de violência.

6 (...) compromisso de lançar uma política nacional para a saúde da criança, 
de universalizar o atendimento pré-escolar a crianças de 4 e 5 anos até 2016 e 
fomentar a expansão de creches para crianças de zero a três anos até o final de 
2018.

6 (...) estabeleceremos o “Orçamento Criança”.

Ao longo desses dois anos de intenso trabalho para pautar e solidificar os direitos da 
Primeira Infância, foram realizadas audiências públicas, como a que discutiu o Projeto de 
Lei 227/13 da cidade de São Paulo. O documento, que estabelece diretrizes para a Po-
lítica Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira Infância, considera como 
Primeira Infância, para  efeitos da lei, as crianças entre zero a seis anos de idade.

Entre os princípios da Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira 
Infância, o Projeto destaca a universalização dos direitos das crianças na formulação e 
implantação de políticas públicas, elaboração de diagnósticos a fim de subsidiar a formu-
lação de políticas públicas, e igualdade no acesso ao atendimento. Entre as diretrizes do 
PL 227/13 estão a promoção do desenvolvimento integral de crianças, desde a gestação 
até os seis anos de idade, e a promoção da qualidade de vida na Primeira Infância, com 
a inclusão e acompanhamento de crianças em creches e na rede de educação infantil.

Dentro da proposta de dar mais visibilidade à questão da Primeira Infância, ocupando 
de forma estratégica os espaços possíveis, várias outras ações foram se somando ao 
longo dos dois últimos anos. Podem ser destacados a interação com o Plano Brasil Sem 
Miséria, a Agenda Convergência, Fórum Nacional de Convivência Familiar e Comunitá-
ria, envio de Carta aos prefeitos, Rede de Monitoramento Presidente Amigo da Criança 
e outras que serão abordadas nas próximas páginas deste relatório de gestão.
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O fortalecimento da RNPI se dá, inclusive, nos processos de transição entre as Secre-
tarias Executivas. Desde a eleição do Centro de Criação da Imagem Popular (CECIP), em 
20 de agosto de 2014, para ocupar a Secretaria Executiva da RNPI no triênio 2015-2017, 
iniciou-se o processo de transição entre a Secretaria Executiva do Ifan para a Secretaria 
Executiva do CECIP, que culminou com a transição em si, na Assembleia de dezembro 
de 2014, realizada no Costa Mar Hotel, em Fortaleza-CE.

 Na Assembleia Ordinária I, de 2014, a pauta foi iniciada no dia 4 de dezembro, com a 
apresentação dos resultados do biênio 2013/2014,nas ações desenvolvidas, resultados, 
produtos e balanço financeiro, por Luzia Laffite, Paula Tubelis e Shaila Vieira. Após a 
aprovação dos resultados da Gestão IFAN na RNPI, Vital Didonet destacou os encami-
nhamentos do Marco Legal - Ações para RNPI. Já a transmissão da Secretaria Executiva 
da RNPI do IFAN para o CECIP aconteceu no auditório do Ifan, na manhã do dia 5, quan-
do o troféu da RNPI foi passado por Luzia a Claudius Ceccon, do CECIP, na presença 
das organizaçoes integrantes da RNPI, membros da Rede Estadual da Primeira Infância 
- REPI-CE , e da presidente do IFAN,  Cybele Giorgi. Após a volta para o hotel, o CECIP 
coordenou a reunião, colocando em apresentação, discussão e aprovação o Plano de 
Ação do triênio 2015/2017 da SE/RNPI - CECIP, e as duas instituições, juntas, fizeram o 
encerramento. Estiveram presentes 42 representantes de 27 organizações integrantes. 

ENTREGA DA CARTA RESPOSTA À RNPI

Para abarcar os desafios propostos no biênio, decidiu-se como principal estratégia a 
apropriação das Organizações da RNPI, por meio da participação ativa destas em todos 
os processos executados. Nesse sentido, foram formados três novos Grupos de Tra-
balho: Proteção e Prevenção às Violências; Participação Infantil e Cultura na Primeira 
Infância. Houve, ainda, reforço para os GTs já existentes, como os de Saúde, Brincar, 
Fortalecimento, Educação Infantil e Plano Municipal da Primeira Infância – PMPI. 

Nesta estratégia, os integrantes do Grupo Gestor foram de suma importância, uma 
vez que atuaram na transversalidade da RNPI, acompanhando junto com a Secretaria 
Executiva todas as ações e projetos, seja na elaboração ou execução destes. Esta parti-
cipação ativa e contínua do Grupo Gestor reforçou a RNPI como unidade e alicerçou a 
sua sustentabilidade.

Os passos dados nos mostram que a RNPI tem navegado, bravamente, para o reco-
nhecimento, tanto nas políticas públicas, como na sociedade civil, da importância da 
Primeira Infância para o desenvolvimento infantil. A Rede, que começou em 2007 com 
um grupo de cerca de 10 organizações, em sete anos cresceu 1.500%, chegando a to-
das as regiões do Brasil com seu trabalho de articulação pela Primeira Infância. E isto foi 
reconhecido pelo PRÊMIO!

O crescimento e o aprofundamento na temática nos mostram, ao mesmo tempo, o 
horizonte dos nossos desafios. A sustentabilidade e a governança da Rede Nacional, a 
articulação entre as organizações integrantes, as redes que se formam dentro da RNPI, 
a otimização do trabalho dos comitês, e a sensibilização de gestores e comunicadores 
para as sutilezas da Primeira Infância, são pautas para o futuro da Rede Nacional Primeira 
Infância, e mostram os caminhos pela frente. 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA AGOSTO DE 2014

ASSEMBLEIA ORDINARIA DEZEMBRO 2014

Durante o processo de transferência da Secretaria Executiva foram realizadas duas 
reuniões entre as equipes do IFAN e CECIP, incluindo imersão de dois funcionários das 
instituições para alinhamento das funções de articulação, administração e comunicação 
interna; e apoio para realização da Assembleia Geral Ordinária, em dezembro de 2014.
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Pilares de navegação
Os Projetos e Ações, previstos no Plano de Ações, foram as rotas traçadas na carta de 

navegação que conduziu esta gestão. 

A imagem da RNPI nesse período é a soma dos resultados e prospecções registradas 
nessa rota. Tanto as que incidiram nas políticas públicas, como as que atuaram no detalhe, 
na firmeza de fazer valer cada direito previsto nas ações finalísticas do PNPI. Para a conquista 
desses resultados, a Secretaria Executiva – IFAN, juntamente com as organizações integran-
tes da RNPI, se fizeram valer de estratégias de advocacy na área legislativa em níveis federal, 
estadual e municipal; de planejamento e execução de ações propositivas, e de mobilização.

A seguir, destacamos os resultados e desafios de cada uma das rotas traçadas.

Rotas Traçadas
Projeto RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial

O Projeto RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial se estruturou sobre três 
eixos de desenvolvimento de ações inter-relacionadas, visando ao fortalecimento da capa-
cidade organizacional, técnica e operacional da Rede: 1) Identidade, 2) Planejamento Estra-
tégico e 3) Intersetorialidade.

Para operar a partir de eixos, foram definidos paradigmas, como foco na capacidade da 
própria Rede se expandir e estar preparada para novos desafios de forma mais autônoma e 
ágil. Outro paradigma foi proporcionar a aprendizagem nas especificidades de uma Rede, 
permitindo a ampliação e fortalecimento do diálogo com diferentes públicos, para reforçar 
a malha social na defesa da Primeira Infância.

Tendo como estratégia fortalecer a participação das organizações da RNPI, tivemos neste 
projeto o envolvimento das que integram o Grupo de Trabalho (GT) de Fortalecimento e o 
Grupo Gestor (GG), respectivamente com 8 e 11 organizações, durante todo o processo. 
Para o desenvolvimento específico de cada Eixo, foram contratados consultores (3) e, na 
elaboração do Planejamento Estratégico, somaram-se ainda outras organizações que esti-
veram presentes nas assembleias gerais de 2013 (50 participantes de 32 organizações), de 
2014 (41 participantes de 34 organizações); além de encontro presencial, com 19 participan-
tes de 13 organizações. 

Um dos grandes desafios no projeto foi a diversidade na composição da RNPI, e a pró-
pria dificuldade em contemplar as diferentes visões e objetivos específicos das organiza-
ções que a compõem, com a agilidade que requer uma Rede. Para atender a esta deman-
da, houve necessidade de congruência da agenda dos integrantes, visando à participação 
nas ações, além da conscientização dos consultores contratados sobre as diferentes di-
nâmicas de uma Rede e seu funcionamento, em comparação a uma única organização.

Os resultados concretos deste projeto podem ser conferidos abaixo:

1) Eixo Identidade: Missão, visão, valores sobre Rede e Primeira Infância

As atividades, que envolvem as próprias referências organizacionais que balizam o tra-
balho da RNPI, contaram com intensa participação das suas organizações integrantes, 
com foco para o GT Fortalecimento (Ato Cidadão, Avante, Exército da Salvação, IFAN, 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Primeira Infância Melhor - PIM e Universidade 

2) Eixo Planejamento Estratégico: Elaboração do Planejamento Estratégico da RNPI 
(2015/17)

O Planejamento Estratégico possibilitou e revelou um maior amadurecimento  e poten-
cialidade da Rede. O processo aconteceu em três fases, sendo a terceira o maior desafio: 
priorizar as temáticas a serem desenvolvidas pela RNPI, a fim de focarmos esforços direcio-
nados à causa da Primeira Infância. Ou seja, adotar em uma Rede de caráter multisetorial, 
quatro eixos programáticos que fossem de comum interesse e atuação com as 13 ações 
finalísticas do PNPI. 

Missão

Articular e mobilizar organizações e pessoas para defender e garan-
tir os direitos da Primeira Infância – criança de até seis anos de idade.

Visão

Até 2022, ter o Plano Nacional pela Primeira Infância referenciado nas 
políticas públicas das esferas federal, estaduais, distrital e municipais.

Ser reconhecida como espaço de diálogo plural e diverso e referên-
cia na defesa e promoção dos direitos da criança de até seis anos de 
idade e de sua participação nos assuntos que lhe dizem respeito.

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN), o que gerou maior apropriação dos produtos 
desenvolvidos pelas próprias organizações da Rede. Para tanto, foram necessários vários 
momentos para levantar informações, refletir e tomar decisões.

Além dos muitos encontros presenciais e virtuais entre o GT Fortalecimento, Coor-
denação do eixo e Secretaria Executiva, foi realizado, também, um seminário presencial 
em São Paulo (outubro de 2013). Neste, o consultor contratado Cassio Martinho, jorna-
lista e consultor em gestão de Redes, conduziu discussão de aprofundamento em torno 
de diferentes concepções de rede, seguido da continuidade do debate sobre os concei-
tos que vinham sendo trabalhados pelo grupo virtualmente. Neste encontro tivemos a 
presença de 14 pessoas, de representantes de 12 organizações da RNPI.

Apesar da RNPI ser uma Rede e não estar constituída formalmente como uma Or-
ganização, achamos de suma importância avaliarmos os resultados alcançados não só 
por um consultor conceitual como Cassio Martinho, mas também juridicamente. Para 
isso, foi contratada a consultoria de Eduardo Szazi, Doutor em Direito Internacional com 
ampla experiência no 3º setor, tendo assessorado empresas, fundações, institutos, orga-
nizações da sociedade civil e governos em temas e projetos de relacionamento entre o 
Estado, empresas e a sociedade civil.

Dentre os principais resultados alcançados neste Eixo, se destacam: avaliação e refor-
mulação da missão, visão, valores sobre Rede e Primeira Infância, regimento interno e 
carta de princípios. Foi elaborado um funcionograma da Secretaria Executiva, contendo 
os principais fluxos de informações demandadas e responsabilidades das organizações 
integrantes e Secretaria Executiva. E desenvolvido Banco de Dados (software), com as 
informações necessárias das organizações integrantes da RNPI (produto não previsto 
inicialmente no Projeto). Todos os produtos aqui descritos encontram disponíveis no 
site da RNPI – www.primeirainfancia.org.br – na seção de Acervo (documentos institu-
cionais), e também na seção de anexos deste relatório.
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Processo do Planejamento Estratégico

FASE 01: Ocorrida durante a Assembleia de dezembro de 2013. Contou com 51 
participantes e duração de oito horas. Nela, foi possível refletir sobre dilemas organiza-
cionais por meio de exercícios exploratórios como:

6 Ferramenta Swot para análise das Ações Meio do PNPI (Fortalezas, Fraquezas, 
Oportunidades, Ameaças);

6 Ferramenta 4 - Barreiras de Aprendizagem e Mudança (Não reconhecemos o que 
vemos, Não falamos o que pensamos, Não vemos o que fazemos, Não fazemos o que 
falamos).

FASE 02: Durante o período de abril e maio de 2014 foram realizadas 12 entrevistas 
com stakeholders, a fim de serem capturadas as linhas marcantes, tendências e de-
mandas na percepção de membros, parceiros e outros interessados sobre o trabalho 
que a RNPI vem desenvolvendo. 

FASE 03: Encontro presencial, realizado em maio de 2014, com o Grupo Gestor e 
convidados externos, para o desenho da Matriz Estratégica do Planejamento Estratégi-
co. Nas 24 horas de reflexão, os 18 participantes, juntamente com a consultora contra-
tada Rosa Kisil, refletiram sobre os resultados de vários exercícios para o desenho “final” 
da Matriz do Planejamento Estratégico da RNPI:

6 Trevo Organizacional (vitórias e fracassos da RNPI nos últimos dois anos);

6 Mapa de Relações (relações institucionais da RNPI e natureza destas);

6 Vozes do Campo (identificação ampla dos temas críticos prioritários com base 
nas entrevistas realizadas na Fase 2);

6 Sintonia com demandas sociais (identificação dos temas de maior demanda para 
a Primeira Infância).

Mais detalhes: 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/ 2011/ 09/ PLANEJAMENTO-ES-
TRATEGICO-FINAL.pdf

A Matriz Estratégica, resultado na Fase 3 do Planejamento, foi alcançada pelo Grupo 
Gestor após ampla discussão interna, consulta com outros profissionais afins (externos 
à RNPI), sendo, assim, conscientemente escolhida pelos 18 participantes. Sabedores de 
que esta escolha envolve tomadas de decisão muito focadas, o Grupo demonstrou muita 
energia em perseguir até a definição dos quatro Eixos Programáticos (Orçamento Primeira 
Infância; Mortalidade Infantil nas Populações Tradicionais; Obesidade na Primeira Infância 
e Ambiente Saudável) e nas 3 Linhas de Abordagem (Advocacy para Diferentes Públicos; 
Influência nas Políticas Públicas, e Apoio aos Planos e Redes Estaduais e Municipais).

3) Eixo Intersetorialidade: Formação do Comitê Intersetorial e elaboração do Guia de 
Ações Intersetoriais

Em 2013, foi formado o Comitê  Técnico sobre Intersetorialidade nas Políticas Públicas para a 
Primeira Infância, composto pelas seguintes organizações: Avante, Educação e Mobilização So-
cial; EBBS; IC&A; IFAN; Fundação Abrinq-Save the Children; FMCSV; Mãe Coruja Pernambucana; 
MEC-COEDI; MDS-SNAS; MS-CGSCAM; PIM;São Paulo Carinhosa-PMPI; SDH-PR; UNICEF. Este 
Comitê, coordenado por Vital Didonet, programou o seu trabalho a partir de leituras referênciais 
sobre o tema e pela identificação dos principais paradigmas conceituais sobre a infância; realizou 
reuniões para discutir e elaborar o Guia Intersetorial, com o objetivo de avançar na realização das 
políticas e ações integradas para a Primeira Infância. Esses debates enriqueceram a abordagem 
sobre os direitos da Primeira Infância na sua integralidade pessoal e de suas relações sociais, 
culturais e ambientais, proporcionando uma visão holística da criança. 

A publicação,  teve, fundamentalmente, o objetivo de contribuir para a reflexão e construção  
de  políticas integrais e integradas para as crianças, fornecendo desta forma aos gestores públi-
cos municipais, executores e planejadores das políticas públicas sociais, dicas para fomentar as 
ações para esse segmento, bem como mostrar as experiências exitosas já alcançadas.
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O Plano de Ação para o Biênio 2013/2014 definiu, entre outros destaques, uma reestrutu-
ração interna para aprimorar a gestão e a comunicação junto aos membros da Rede. Nesse 
contexto, tornou-se fundamental uma revisão do Plano de Comunicação existente, com o 
objetivo de alinhar as ações de comunicação interna e externa aos novos desafios da RNPI. 
O Comitê de Comunicação - composto por Criança Segura, Fundação Abrinq - Save the 
Children, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana, Plan International e Textos e 
Ideias - foi essencial para o acompanhamento e desenvolvimento do Plano de Comunica-
ção, que teve como metas o fortalecimento institucional da Rede e a promoção do Plano 
Nacional pela Primeira Infância. 

As prioridades iniciais do Plano de Comunicação, no tocante às ações finalísticas do PNPI,  
eram relacionadas ao Brincar e à Prevenção à Violência. Assim, além do Comitê, houve partici-
pação ativa do GT Brincar (composto por Avante, Cenpec, Criança Segura, IFAN, Instituto Alana, 
Instituto Brasil Leitor, IPA Brasil, Instituto Pensi, Abbri, Rede Marista de Solidariedade, CriaCidade, 
Aliança pela Infância e Omep São Paulo), e do GT Proteção e Prevenção às Violências (formado 
por Equidade para a Infância, Fundação Xuxa Meneghel, Promundo, Plan Internacional Brasil, 
Secretaria de Desenvolvimento Social de Sorocaba, Visão Mundial Brasil e IFAN).

Para a elaboração do Plano de Comunicação foi contratada a consultora Cristina Bodas, 
da Comunicando Causas. A partir dos objetivos estratégicos do projeto - Fortalecimento da 
marca (institucional) e conteúdo (comunicação interna entre os membros e externa com 
base nas 13 ações finalísticas) -, a consultoria, o  Comitê de Comunicação e a Secretaria Exe-
cutiva (IFAN), definiram e validaram os  resultados esperados para o Plano de Comunicação. 
São eles: imagem institucional da Rede fortalecida junto aos diversos públicos – interno e 
externo; Causa Primeira Infância fortalecida na agenda nacional; RNPI como referência na-
cional sobre Primeira Infância; e Plano Nacional pela Primeira Infância fortalecido na pauta 
nacional como referência na criação de políticas públicas.

O Plano de Comunicação foi desenvolvido em quatro grandes etapas:  1- Diagnóstico, 2 
- Alinhamento Estratégico, 3 - Estruturação e 4 - Validação. O Comitê de Comunicação, jun-
tamente com a coordenação do Projeto, esteve diretamente envolvido em todas as fases, 
realizando seis reuniões presenciais, além de consultas virtuais, quando necessário, garantin-
do o alinhamento do Plano com as necessidades e estratégias da RNPI.

A etapa do Diagnóstico foi a primeira delas, pela necessidade de levantar as demandas e 
expectativas das organizações-membro. Com esse objetivo, foram avaliadas as estratégias, 
ações e ferramentas utilizadas na comunicação interna e externa da RNPI; desenvolvido e 
implementado questionário on-line com 43 organizações da Rede; e realizadas duas entre-
vistas com público externo e 10 com organizações da RNPI. A consultoria fez ainda avalia-
ção das ações e ferramentas utilizadas na comunicação da Rede, e também da cobertura 
de imprensa sobre a RNPI e o tema Primeira Infância.  O jornalista Marcelo Canelas e orga-
nizações foram convidados a avaliar e fazer recomendações sobre a comunicação da Rede.

A segunda fase constou de Alinhamento Estratégico, e foi composta pela apresentação 
dos resultados do diagnóstico para a Secretaria Executiva e o Comitê de Comunicação. Foi o 
momento para inserir as observações e recomendações recolhidas na Fase de Diagnóstico.

A Estruturação do Plano compôs a terceira fase, que constou da produção, em si, do Pla-
no de Comunicação, e da primeira revisão por parte da Secretaria Executiva. Na última fase, 
a de Validação do Plano, o texto foi enviado para as considerações finais do Grupo Gestor e 
do Comitê, gerando assim o documento final: o Plano de Comunicação.

Como resultado dessas fases de desenvolvimento, o Plano de Comunicação ficou cons-
tituído de ações interativas e complementares, que podem ser implementadas separada-
mente, de acordo com o momento estratégico da Rede e recursos disponíveis. O Plano foi 
apresentado em Assembleia Geral (dezembro/2014) e compartilhado com as Organizações 
da RNPI por meio de versões impressas e online.

Projeto Comunicando a Primeira Infância
O Projeto Comunicando a Primeira Infância teve como base, neste biênio, o desenvol-

vimento de dois produtos: criação e implementação de um novo Plano de Comunicação 
para a RNPI, e o desenvolvimento de kits temáticos: o do brincar e o da violência, a partir 
da promoção de encontros sobre os temas. Para efetivar esses produtos, o projeto utilizou 
como plataforma de atuação o envolvimento dos GTs da RNPI, e composição do Comitê 
de Comunicação, para que participassem em todo o  processo.

Mais detalhes: 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/PLANO-DE-COMUNICACAO.pdf
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Entre os resultados deste biênio do Projeto Comunicando a Primeira Infância, podem ser 
computados também a produção de peças previstas no Plano de Comunicação, como: 
clipping, boletim, folder institucional, dicas de uso e etiqueta no egroup da RNPI, Manual da 
Marca (para orientar uso da logomarca da RNPI e parceiros, e do selo “Eu faço parte”), além 
de novo layout e conteúdo para o site, onde todos os produtos podem ser acessados. 

Folder institucional

Boletim
 Rede Nacional Primeira Infância

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing Sed eu feugiat mauris.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Integer imperdiet a velit a 
auctor. Proin nec laoreet enim. Vestibulum 
sit amet mollis tellus. In sit amet vestibu-
lum metus. Etiam commodo, ante in posu-
ere egestas, urna tortor pharetra urna, eu 
congue ligula erat a eros. 

• Etiam commodo ante in posuere egestas;
• Urna tortor pharetra urna congue ligula; 
• Proin nec laoreet enim. 
• Vestibulum sit amet mollis tellus. 
• In sit amet vestibulum metus.

Proin nec laoreet enim. Vestibulum sit amet 
mollis tellus.Vestibulum metus. Confira

Etiam commodo, ante in posuere egestas, urna tortor 
pharetra urna, eu congue ligula erat a eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Integer imperdiet a velit 
a auctor. Sed eu feugiat mauris. Aliquam 
volutpat pharetra tellus ac imperdiet. Integer 
quis pulvinar lacus. Proin nec laoreet enim. 
Vestibulum sit amet mollis tellus. In sit amet 
vestibulum metus. Nam rhoncus dui vel 
iaculis vulputate. Confira

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Integer imperdiet a velit 
a auctor. Sed eu feugiat mauris. Aliquam 
volutpat pharetra tellus ac imperdiet. Integer 
quis pulvinar lacus. Proin nec laoreet enim. 
Vestibulum sit amet mollis tellus. In sit amet 
vestibulum metus. Confira

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Integer imperdiet a velit 
a auctor. Sed eu feugiat mauris. Aliquam 
volutpat pharetra tellus ac imperdiet. Integer 
quis pulvinar lacus. Proin nec laoreet enim. 
Nam rhoncus dui vel iaculis. Leia mais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. InAliquam volutpat pharetra 
tellus ac imperdiet. Integer quis pulvinar 
lacus. Proin nec laoreet enim. Vestibulum sit 
amet mollis tellus. In sit amet vestibulum 
metus. Proin nec laoreet enim. Proin nec 
laoreet enim. Leia mais

› Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur

› Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipis

› Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipis 

› Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur 

Lorem ipsum dolor 

Ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Integer imperdiet 
a velit a auctor. Sed eu 
feugiat mauris. Aliquam 
volutpat pharetra tellus. 
ac imperdiet. 

• Integer imperdiet a 
velit a auctor
• Integer imperdiet a 
velit a auctor
• Integer imperdiet a 
velit a auctor.

Aliquam volutpat
› Sed eu feugiat mauris. Aliquam volutpat pharetra tellus 
ac imperdiet. Integer quis pulvinar lacus. 

› Vestibulum sit amet mollis tellus. In sit amet vestibulum 
metus. Nam rhoncus dui vel iaculis vulputate. 

› Sed eu feugiat mauris. Aliquam volutpat pharetra tellus 
ac imperdiet. Integer quis pulvinar lacus. 

› Vestibulum sit amet mollis tellus. In sit amet vestibulum 
metus. Nam rhoncus dui vel iaculis vulputate. 

› Se eu feugiat mauris. Aliquam volutpat pharetra tellus ac 
imperdiet. Integer quis pulvinar lacus. 

Realização

LOGO 1 LOGO 1 LOGO 3LOGO 2 LOGO 2 LOGO 4

Apoiadores

primeirainfancia.org.br

Boletim Interno RNPI | Edição 202 | Outubro 2014

Novo Layout Site

Os resultados apontam também para desafios, como a própria manutenção do Comitê 
de Comunicação, diante da importância da reflexão e da participação democrática, além 
de propor que se mantenham ativas as novas ferramentas de comunicação indicadas pelo 
Plano, como twitter e facebook. Outros desafios incluem a continuidade das ações do Plano 
e a necessidade de rubrica para  Comunicação em todos os projetos. 

Dos materiais previstos no Plano de Comunicação, também foram desenvolvidas peças 
para campanha de conscientização (cartaz, banner para mídia social e site) sobre os temas 
dos kits Brincar e Prevenção à Violência, Kit boas vindas e Banco de Dados.

Para a realização do segundo produto esperado do Comunicando a Primeira Infância, 
os GTs do Brincar e de Prevenção às Violências atuaram desenvolvendo o conteúdo de kits 
temáticos, apresentados em formato de Guia Informativo. A ação culminou na realização 
do Colóquio “Violências e seus Impactos no Desenvolvimento Infantil” e no Seminário “O 
Brincar na promoção da Saúde Integral da Criança”. Em ambos, foram produzidos Relatório 
Técnico e Carta de Recomendação, a fim de serem amplamente disseminados e encami-
nhados para os gestores de politicas públicas. 

Mais detalhes:
1. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/RNPI_CARTA-Recomendacoes.pdf

2. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/RNPI_RELATORIOeCAR-
TA_Seminario-Saude-Integral.pdf

Modelo do Boletim
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Projeto Observatório Nacional  
Primeira Infância – PONPI

O Projeto Observatório Nacional da Primeira Infância se desenvolveu em torno de dois 
eixos: mapeamento e investigação. Para o Módulo I, nesta gestão 2013/2014, ficou definido 
que seriam desenvolvidas as atividades de realização de estudos sobre “Evitando Acidentes 
na Primeira Infância”, “Obesidade na Primeira Infância” e “Orçamento Primeira Infância”. Para 
que se chegasse a essa definição, foi realizado levantamento detalhado sobre as ações fina-
lísticas do PNPI nas políticas públicas existentes. Em seguida, realizada seleção de consulto-
rias para execução do mapeamento.

O debate para o desenvolvimento do Projeto Observatório Nacional da Primeira Infân-
cia aconteceu junto às organizações integrantes do Grupo Gestor. Isso resultou na forma-
ção de Comitê de Acompanhamento e Avaliação do Projeto, ampliado de cinco para seis 
organizações da RNPI: Fundação Abrinq -  Save the Children; Fundação Jose Luiz E. Setu-
bal; Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal; Instituto Alana; Aliança para Infância e Avante, 
além do IFAN como Secretaria Executiva.

A atuação do Comitê envolveu sugestões de estratégias, técnicas, sustentabilidade finan-
ceira e conteúdo para o Observatório, realinhamento do projeto quando necessário, cessão 
de insumos técnicos, análise de resultados dos eixos, revisão de resultados alcançados pelo 
Módulo I e sugestão de novos parâmetros para o Módulo II. Incluiu ainda participação em 
reuniões durante o processo de desenvolvimento do Projeto junto a outras instâncias da 
RNPI, como assembleias, Grupo Gestor e GTs.

Os estudos sugeridos foram realizados e passaram a compor o sistema de dados que 
a Rede Nacional Primeira Infância disponibiliza em seu site (http://primeirainfancia.org.br), 
com o objetivo de disseminar os temas mais sensíveis para a causa da Primeira Infância.

Entre os desafios encontrados para a realização do Projeto Observatório Nacional Pri-
meira Infância – PONPI, destacam-se a compatibilização da agenda dos envolvidos, princi-
palmente do Comitê de Acompanhamento e Avaliação e Grupo Gestor; reorganização das 
ações do Projeto em função do tempo de aprovação do mesmo por todas as fundações 
envolvidas, e adequação entre previsão e realização do projeto. Importante ainda a dissemi-
nação e conexão dos mapeamentos desenvolvidos no Planejamento Estratégico aprovado, 
além de um plano de continuidade do Observatório.

Relatório Evitando Acidentes na Primeira Infância
O estudo, realizado pela ONG Criança Segura, utilizou informações de 2012, do sistema 

de dados do Ministério da Saúde - Datasus, a partir da subdivisão de faixa etária: menor de 
1 ano, 1 a 4 anos e 5 a 9 anos. O sistema não possibilita estratificar somente a faixa etária 
de zero a seis anos, assim foram considerados os dados de zero a nove anos para repre-
sentar a Primeira Infância.

Além dos dados sobre mortalidade e hospitalização relacionados aos principais acidentes 
na Primeira Infância, o mapeamento traz informações sobre programas, projetos e ações 
políticas na prevenção de acidentes na Primeira Infância; instituições com programas de 
prevenção; leis normativas relacionadas ao tema; investimento público na prevenção; como 
acontecem os acidentes na Primeira Infância; como manter a criança segura (dicas por fase 
de desenvolvimento da criança e nos ambientes), além de recomendações.

O lançamento do Relatório Prevenção de Acidentes na Primeira Infância aconteceu de 
forma virtual, envolvendo a ONG Criança Segura e a RNPI. A estimativa é que a divulgação 
tenha alcançado cerca de 20 mil pessoas. 

O documento e release podem ser acessados no site da Rede, pelo link:

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/RELATORIO-DE-MAPEAMEN-

TO-EVITANDO-ACIDENTES-versao-4-solteiras.pdf
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Relatório Obesidade na Primeira Infância

O estudo foi realizado em parceria com a Nutrociência Assessoria em Nutrologia e a 
Equibrium Consultoria. O mapeamento incluiu o levantamento sobre a situação da obesida-
de no Brasil, para o qual foram observados dados sobre prevalência, fatores de risco e asso-
ciados, e consequências do excesso de peso em crianças de zero a seis anos de idade. Foi 
desenvolvido, também, o rastreamento de programas e políticas públicas afins já existentes.

A publicação está organizada em: conceito de obesidade/sobrepeso; critérios de diag-
nóstico; fatores de risco e associados ao excesso de peso na Primeira Infância; prejuízos 
para a saúde; programas, projetos e ações e/ou políticas públicas em execução; institutos, 
organizações (públicas, privadas ou não governamentais) especializadas em programas de 
prevenção, curativos e informativos; leis normativas sobre o tema (esfera federal) e outras 
específicas (estaduais); além de conclusões. 

O lançamento aconteceu em 10 de novembro de 2014, na cidade de São Paulo, no Insti-
tuto PENSI, para um público presente de 40 pessoas, entre especialistas na área de Nutrição, 
Medicina, jornalistas, blogueiros e organizações da RNPI. A mesa de lançamento do Rela-
tório Obesidade na Primeira Infância foi composta por: José Luiz Egydio Setúbal, Pediatra e 
Presidente do Instituto PENSI; Luzia Laffite, Coordenadora da Secretaria Executiva da RNPI 
na gestão 2013/2014 e Superintendente do Instituto da Infância – IFAN; Amélia Bampi, da 
Fundação ABRINQ e Ana Cláudia Leite, do Instituto ALANA.

O relatório e release podem ser acessados no link: 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Obesidade-Infantil-v6.pdf
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Ações de representação
As ações de representação e mobilização, que foram desenvolvidas pela RNPI em 2013 

e 2014, tiveram caráter abrangente, para fazer face à missão da RNPI e ao Plano Nacional 
pela Primeira Infância, considerando o leme, ou seja, o norte que orienta o desenvolvimento 
da RNPI. Por esse motivo, as ações procuraram incidir o mais profundamente possível nas 
políticas públicas e/ou programas afins. Segue relato de algumas dessas ações: 

Prêmio Direitos Humanos
Reconhecimento do Governo brasileiro à RNPI, com a concessão do Prêmio Direitos Huma-

nos 2014, na categoria Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, em dezembro de 2014.

Carta aos Presidenciáveis
A RNPI entregou aos presidenciáveis um documento (Anexo 5) elencando os principais 

itens que deveriam ser objeto de atenção pelo novo governo. No documento, foi expressa 
a disposição de cooperar com a administração federal nas políticas, programas e ações vol-
tados às crianças de até seis anos de idade, visando promover a universalização e a melhoria 
da qualidade do seu atendimento. 

Brasil sem Miséria
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) participou, em setembro de 2013, da 4a edição 

dos ‘Diálogos Governo – Sociedade Civil: Brasil Sem Miséria’, no Palácio do Planalto, quando 
foi debatido o processo de participação social em torno do plano de superação da extrema 
pobreza. O diálogo, entre o governo e a sociedade civil, possibilitou trocas de experiências 
e análises conjuntas para aperfeiçoamento das ações. Prioritariamente, a RNPI focou suas 
observações nas ações do Brasil Carinhoso, no repasse para a prioridade na Rede Pública 
de Creches e no atendimento das crianças de zero a três anos nos rincões mais afastados 
e mais distantes, de forma a contemplar as diversidades das primeiras infâncias brasileiras.

Agenda Convergência
Em março de 2014, a RNPI tomou conhecimento da Iniciativa da SDH – PR sobre a 

Agenda de Convergência, que tem como meta principal garantir a prevenção e proteção 
de direitos de crianças e adolescentes em grandes eventos. Dada a importância da Primeira 
Infância ser considerada presente nessa agenda, foi solicitado às organizações membro a 
participação da RNPI. A PLAN International foi indicada como representação da Rede.

Fórum Nacional de Convivência Familiar e Comunitária
Em agosto de 2013, a RNPI participou do Seminário de Articulação do Fórum Nacio-

nal de Convivência Familiar e Comunitária. Entre as metas do seminário, a articulação da 
sociedade civil, promoção do debate nas cinco regiões brasileiras, estabelecer o diálogo 
entre as Redes e articular o Fórum Nacional. 

Word Forum
Um vídeo de conversas com crianças em uma comunidade ribeirinha do Amazonas foi 

exibido por Ana Oliva, consultora associada da Avante, integrante da RNPI, durante a 10ª 
edição do World Forum on Early Childhood Care and Education, em maio de 2014, em 
San Juan, Porto Rico. Participaram da RNPI as seguintes organizações integrantes, com as 
respectivas representações: Aliança para Infância (Giovana Barbosa de Souza); Avante (Ana 

 
Relatório Orçamento Primeira Infância

Este terceiro mapeamento foi definido a partir da realização do Planejamento Estratégico da 
RNPI, e ficou sob a responsabilidade da Associação Contas Abertas. Como principal objetivo, 
focou no orçamento da Primeira Infância em âmbito público federal, identificando programas, 
ações e iniciativas que correspondam ao Plano Nacional e à Rede Nacional Primeira Infância.

A expectativa é de que, apesar da dificuldade do tema para informações precisas e deter-
minadas na Primeira Infância, os parâmetros estimados colaborem para ações de incidência 
política da RNPI. O relatório pode ser acessado pelo link:

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/03/orcamento-primeira-infancia.pdf
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Oliva Marcilio e Maria Thereza Marcilio); CriaCidade (Nayana Brettas); IDIS (Paula Fabiani); 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (Gabriela Pluciennik).

Meta 5
A RNPI enviou carta (Anexo 7) sobre a Meta 5 ao relator do PL 8035/2010, e do PLC 

103/2012- PNE aos senadores membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A 
carta solicitava a manutenção da redação da Meta 5 para garantir a alfabetização de todas as 
crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi de manter 
o conceito de alfabetização adotado pela política nacional de educação, consubstanciada 
no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

Comitê de DI Ministério da Saúde 
Em sistema integrado governo e sociedade civil, o Comitê de Desenvolvimento Infantil 

foi criado em 2013, no intuito de fomentar ações de saúde, em prisma intersetorial, para a 
Primeira Infância. A RNPI é representada, por indicação do Ministério da Saúde, por Maria 
Thereza Marcilio e Luzia Laffite. Em 2014, foi realizado seminário com o respectivo Comitê, 
para apresentação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), 
aprovada pelo Conselho Nacional da Saúde. Além do IFAN, Avante e CECIP, outras organi-
zações da RNPI fazem-se presentes neste Comitê, proporcionando à Rede uma maior inci-
dência nas políticas de Saúde da Criança com foco na Primeira Infância.

Programa em Liderança Executiva em DPI (NCPI) 
Este programa é uma iniciativa do Núcleo Ciência pela Primeira Infância – Fundação Maria 

Cecilia Souto Vidigal (FCSV), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), INSPER, 
Universidade de Harvard e Hospital Infantil Sabará/Instituto PENSI. Visa envolver formuladores de 
políticas públicas, gestores públicos e líderes da sociedade civil no diálogo a respeito da ciência 
em desenvolvimento infantil e sua aplicação prática para a resolução dos principais problemas 
das primeiras infâncias brasileiras. A RNPI esteve presente nos anos 2013/2014 em Harvard, não 
somente na sua apresentação, por parte da coordenadora da Secretaria Executiva – Luzia Laffite, 
como na participação de distintos representantes das organizações parte da Rede. 

Audiência Pública PL 227/2013
A Audiência Pública PL 227/13, na Câmara de Vereadores da Cidade de São Paulo, teve 

como objetivo central a apresentação e discussão do Projeto 227/2013, de autoria do vere-
ador Floriano Pesaro. O referido Projeto tem como foco principal, ações e atividades neces-
sárias à proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. O objetivo é promover o desenvolvimento integral das crian-
ças desde a gestação até os seis anos de idade, a qualidade de vida na Primeira Infância e o 
atendimento integral e integrado às crianças e suas famílias.

Após a audiência, as organizações com sede em São Paulo, integrantes da RNPI, en-
caminharam sugestões e recomendações sobre o PL 227/2013 à luz do Plano Nacional 
pela Primeira Infância.

Carta aos Prefeitos
A RNPI desenvolveu e enviou carta no início dos mandados dos atuais prefeitos dos mu-

nicípios brasileiros, apresentando a Rede, o trabalho pela Primeira Infância, o PNPI e o Guia 
dos Planos Municipais Primeira Infância. A ideia foi incentivar os novos prefeitos a priorizar a 
atenção integral e integrada à primeira infância e apoiar para a identificação de prioridades 
relativas à Primeira Infância.

Esta carta foi ainda elaborada na gestão da AVANTE e assinada por ambas organizações 
– AVANTE E IFAN.

Projeto Lei 6.998/2013 
A Rede Nacional Primeira Infância estimulou e coordenou seminários e oficinas para de-

bater e dar contribuições ao Projeto de Lei nº 6.998/2013, que estabelece princípios e dire-
trizes para as políticas públicas para a Primeira Infância (zero a seis anos), em complemento 
a diretrizes constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto prevê, também, 
várias ações pontuais de interesse da gestante, pais, bebês e crianças até seis anos de idade, 
que serão, por força da aprovação deste Projeto, inseridas no Estatuto e em outras leis espe-
cíficas. O próprio Governo Federal criou um GT, composto por cinco ministérios, para dar 
contribuições à elaboração de sua análise e de um Substitutivo.

O referido projeto foi votado e aprovado em Sessão da Comissão Especial na Câmara, 
em dezembro de 2014, e encaminhado para apreciação do Senado, em 2015.

Seminário Internacional Frente Parlamentar PI
Em maio de 2014, a Câmara dos Deputados, em Brasília, sediou o II Seminário Internacio-

nal: Marco Legal da Primeira Infância. Entre as metas, o estímulo ao debate sobre políticas 
públicas voltadas para crianças de zero a seis anos, e o aperfeiçoamento do Projeto de Lei 
(PL 6.9998/2013), em análise na Comissão Especial da Primeira Infância, que objetiva ser o 
marco legal de proteção nessa faixa etária.

Seminários Fundação Abrinq OMEP, UFRN, PLAN,  
Pantakulo e Instituto Singularidades

Vários seminários e congressos, visando a aprofundar e disseminar o tema da Primeira In-
fância, foram realizados com o apoio de fundações, institutos e universidade, tanto em nível 
nacional, como internacional. A RNPI se fez presente para o debate, exposição de ideias e 
temas, bem como para apresentação de sua missão e projetos desenvolvidos.

Prêmio Zilda Arns

A Rede recebeu, em Santa Catarina, o Prêmio Zilda Arns, pelo trabalho em defesa e pro-
moção dos direitos das crianças no país, durante 1º Seminário Nacional de Políticas Públicas 
para a Primeira Infância.

Rede Monitoramento Presidente Amigo da Criança

A RNPI integra a Rede de Monitoramento Amiga da Criança, do Projeto Presidente Ami-
go da Criança. E neste biênio, além das trocas virtuais, esteve em encontro presencial em 
São Paulo por duas vezes. Os objetivos da Rede de Monitoramento Amiga da Criança são 
realizar estudos, notas técnicas, seminários e encontros para a disseminação do conhe-
cimento e informações sobre infância e adolescência; e gerar uma agenda de incidência 
política nacional a fim de influenciar a elaboração e implementação de políticas públicas 
que protejam integralmente os direitos da criança e do adolescente.
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Nossa Frota: somando  
forças em uma equipe nacional

Em dezembro de 2013, as 35 organizações da RNPI presentes na Assembleia Geral apro-
varam que apenas o Grupo Gestor pode criar o(s) Grupo(s) de Trabalho (GTs), embora a 
Assembleia ou qualquer organização possa sugerir a criação. Anteriormente, essa função 
podia ser exercida pela Assembleia Geral e Grupo Gestor. O GT é composto por, no mínimo, 
três organizações integrantes ativas. A criação pode ser feita em qualquer momento.

No biênio 2013/2014, foram criados mais três Grupos de Trabalho. Atualmente, os GTs da 
Rede Nacional Primeira Infância estão estruturados nos seguintes eixos: Brincar, Proteção e 
Prevenção às Violências, Educação Infantil, Participação Infantil, Cultura e Primeira Infância, 
Saúde, Planos Municipais Pela Primeira Infância (PMPI) e Fortalecimento Institucional.

Compete ao GT produzir conhecimento sobre a temática proposta, elaborar parecer, 
analisar, monitorar, propor à Secretaria Executiva e/ou Grupo Gestor o posicionamento da 
RNPI referente à temática específica, e representar a Rede em eventos e reuniões referentes 
ao tema do GT, quando solicitado pela Secretaria Executiva. Cada Grupo se organiza a partir 
das diretrizes e das ações finalísticas da RNPI e planeja suas ações para cada gestão. 

Um grande diferencial relacionado os GTs, que tivemos neste biênio, foi a captação de 
recursos realizada diretamente pelo GT de Saúde na realização do Colóquio “Primeira Infân-
cia e Gravidez na Adolescência” e no Colóquio “Violências e seus Impactos no Desenvol-
vimento Infantil”. Isso demonstra maturidade da RNPI no que se refere à independência e 
descentralização das ações da RNPI.

GT Brincar 
Em uma ação integrada com o Projeto Comunicando na Primeira Infância, o GT desen-

volveu o Seminário “O Brincar na Promoção da Saúde Integral da Criança”, realizado em 
setembro de 2014, na cidade de São Paulo. O principal objetivo foi divulgar a importância do 
brincar na saúde da criança, com base na ação finalística “Do Direito de Brincar ao Brincar 
de Todas as Crianças”, do Plano Nacional Primeira Infância. O seminário foi resultado de 
parceria com a Fundação José Luiz Egydio Setúbal – Instituto PENSI, e aconteceu concomi-
tantemente ao Congresso Internacional de Pediatria, em São Paulo.

Cerca de 140 pessoas, a maioria das áreas de educação e saúde, participaram do seminá-
rio, debatendo temas como: A criança e seu brincar – desenvolvimento de competências; O 
brincar para a saúde integral da criança, A brinquedoteca hospitalar – legislação e realidade; 
e O brincar na prevenção à violência. 

O Guia O Direito de Brincar de Todas as Crianças, resultado do trabalho do GT Brincar, 
foi lançado durante o seminário, que culminou com a entrega da Carta de Recomendação 
às autoridades presentes. O material serviu como base para desenvolvimento de campanha, 
cujas peças de comunicação estão disponibilizadas no site da RNPI.

Composição do GT:  Criança Segura, IFAN, Instituto Alana, Instituto Brasil Leitor, IPA Brasil, Insti-
tuto PENSI, ABBRI, Rede Marista de Solidariedade, CriaCidade, Aliança pela Infância e OMEP.

Coordenação: IPA Brasil.

GUIA 

apoio institucional RNPI 2013/14

realização

Plano Nacional da Primeira Infância
PNPI

Secretaria Executiva - RNPI 
Bienio 2013/14
Instituto da Infância –IFAN 

o direito de brincar 
de todas as crianças
o direito de brincar 
de todas as crianças

prreção e prevenção às violências 
na primeira infância

prreção e prevenção às violências 
na primeira infância

Secretaria Executiva - RNPI 
Bienio 2013/14
Instituto da Infância –IFAN 

apoio institucional RNPI 2013/14

realização

Plano Nacional da Primeira Infância
PNPI

GUIA 

GT Proteção e Prevenção às Violências

No biênio, o GT direcionou seu trabalho para a elaboração do marco conceitual sobre 
violências, que redundou no Guia Proteção e Prevenção às Violências na Primeira Infância, 
Relatório Técnico, Carta de Recomendação e campanha no site. Os resultados foram obti-
dos com a parceria do Projeto Comunicando a Primeira infância. 
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O GT organizou o Colóquio “Violências e seus Impactos no Desenvolvimento Infantil”, 
em novembro de 2014, em Recife, Pernambuco. O colóquio fomentou o debate interse-
torial sobre as violências, suas múltiplas causas, formas e impactos na Primeira Infância, 
destacando as experiências, ações e políticas públicas voltadas à proteção das crianças e à 
prevenção da violência contra elas.

Um público de 175 participantes, a maioria profissionais que trabalham com crianças e/ou 
pelos direitos das crianças e adolescentes, participou do evento, estruturado em palestras e 
debates focados na troca de experiências entre palestrantes e participantes. Relatório técni-
co e Carta de Recomendação foram produtos ampliados do colóquio.

Composição do GT: Equidade para a Infância, Fundação Xuxa Meneghel, Promundo, Plan In-
ternational Brasil, Secretaria de Desenvolvimento Social de Sorocaba, Visão Mundial Brasil e IFAN.

Coordenaçao: Visão Mundial e Promundo.

GT Educação Infantil
Em 2013, este Grupo de Trabalho centrou suas ações na defesa da META 5, mobilizando 

a RNPI, enviando carta ao relator da PL 8035/2010, em junho de 2013, e carta para os sena-
dores, sobre a emenda modificativa da Meta 5, em novembro de 2013.

Em relação à Avaliação da Educação Infantil, a RNPI teve representação em GT do INEP, 
com a missão de inserir a reflexão que a Rede tem sobre a questão. Houve participação em 
dois Seminários sobre o tema.

O Seminário “Avaliação da Educação Básica e Formação dos Profissionais de Educação: 
tensões, dilemas e perspectivas”, realizado em 2013, em Joinville, Santa Catarina, foi um dos 
espaços que a Rede selecionou para discutir a formação dos profissionais.

O tema da creche também foi objeto de participação da RNPI no Seminário Internacional: 
Políticas ou Ações e Promoção Continuada no Contexto da Creche e Pré-Escola, promovi-
do pelo Pantákulo, em Curitiba, Paraná, e no II Seminário de Creche da UFRN – I Semana do 
Bebê Potiguar, que constituiu a Rede Estadual da Primeira Infância do Rio Grande do Norte. 
Em São Paulo, a reflexão se deu no Seminário “Primeira Infância: direito à creche e desafios 
à ampliação do acesso com equidade e qualidade”.

Composição do GT: Associação Comunitária Monte Azul, Avante, Avisa-lá, Cenpec, Luz e 
Lápis, Pantakulo, OMEP-BRASIL, UFMG e UFMS.

Coordenação: Pantakulo, em 2013 e Avisa-la, em 2014.

GT Participação Infantil 
Este Grupo de Trabalho, criado em 2014, focou inicialmente na elaboração dos princi-

pais paradigmas que envolvem a participação infantil nos processos sociais. Entre as ações, 
se destacaram a definição de conceitos, referenciais teóricos e práticas já existentes, bem 
como a interlocução necessária com os demais GTs. Essa articulação foi fundamental, uma 
vez que a Participação Infantil é um dos princípios do próprio Plano Nacional pela Primeira 
Infância, e cenário das ações finalísticas.

Composição do GT: Avante, Aliança para Infância, Cecip, CriaCidade, Fundação Xuxa 
Meneghel, IFAN e  Nepsid.

Coordenação: Aliança para Infância.

GT Cultura e Infância 
A Rede Nacional Primeira Infância criou, em agosto de 2014, o Grupo de Trabalho de 

Cultura e Primeira Infância. Foram definidos como objetivos do GT, o acompanhamento das 
políticas públicas da Primeira Infância; a mobilização da Rede sobre o tema; a definição de 
estratégias de articulação nacional e a coordenação de ações que visem à sustentabilidade 
técnica, política e econômica da Rede.

Recém-formado, este GT vem trabalhando na criação de um marco referencial dos para-
digmas da Primeira Infância e na definição de um Plano de Ação.

Composição do GT: La Casa Incierta, IPA e Aliança para Infância.

Coordenação: La Casa Incierta.

GT Saúde
Este Grupo de Trabalho, ao longo da gestão, teve três grandes focos: o Seminário Pri-

meira Infância e Gravidez na Adolescência, realizado em novembro de 2013, em Fortaleza, 
Ceará; um relatório técnico, elaborado a partir das definições geradas no Seminário; e uma 
Cartilha Primeira Infância e Gravidez na Adolescência, em 2014, que foi potencializada por 
meio de cinco cartazes. O Seminário teve como principais parceiros e apoiadores, o UNI-
CEF, Plan International, CEIIAS, OPAS, Ministério da Saúde, Instituto Zero a Seis, Instituto da 
Infância e Secretaria da Saúde do Ceará.

A partir desses produtos, foi iniciada, em 2014, uma articulação para o desenvolvimento de 
um Curso à Distância (EAD) sobre o tema Primeira infância e Gravidez na Adolescência, para 
profissionais de saúde e áreas afins da adolescência. A plataforma do curso ficaria com a Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro. A RNPI, promotora do curso, por meio do GT Saúde, chegou, 
inclusive, a articular parceria com o Ministério da Saúde. Não foi possível efetivá-lo em 2014, mas 
o propósito segue para 2015.

Dentre os temas da cartilha estão gravidez na adolescência como problema de saúde públi-
ca, violência sexual e gravidez na adolescência em menores de 15 anos, importância do aten-
dimento e cuidados diferenciados, importância do acompanhamento nutricional, parto, acom-
panhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, saúde, educação e assistência social.

Já o Relatório Técnico traz o processo de elaboração e execução do Colóquio Primeira In-
fância e Gravidez na Adolescência – Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas 
Públicas, visando a fomentar o debate e o fortalecimento de novos conhecimentos sobre a 
gravidez na adolescência e suas implicações na Primeira Infância.

Uma série de cinco cartazes (Anexo 8), disponibilizados no site da Rede, trata de nutrição, 
direitos sexuais e reprodutivos, participação do pai, início do pré-natal e prevenção da gravidez. 
Toda a Campanha está disponível no site da RNPI para download.

Composição do GT: Centro de Estudos Integrados Infância, Adolescência e Saúde - CEIIAS, 
Instituto Zero a Seis, Instituto da Infância-IFAN, Plan International e Visão Mundial - VM.

Coordenação: Visão Mundial.
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GT Planos Municipais pela Primeira Infância- PMPI
Esse Grupo de Trabalho busca contribuir e incentivar para que mais municípios brasileiros 

desenvolvam seus Planos Municipais pela Primeira Infância. Ao longo do biênio 2013/2014, pelo 
menos 55 municípios iniciaram a elaboração de seu Plano Municipal Primeira Infância. Esses 
municípios estão distribuídos geograficamente em quatro estados das regiões Sudeste, Centro 
Oeste e Nordeste do Brasil.

Com base no PMPI – Guia para Elaboração de Planos Municipais pela Primeira Infância, o GT 
levantou estratégias para que mais municípios aderissem. A publicação aponta ser fundamental 
que todos - poder local, sociedade civil organizada, empresários, famílias e representantes das 
comunidades - se organizem, trabalhem juntos e elaborem um Plano pela Primeira Infância de 
seu município.

Composição do GT: Solidariedade Brasil - França, Associação Espírita Lar Transitório de Chris-
tie – AELTC, Avante - Educação e Mobilização Social, Fundação Abrinq - Save the Children, 

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto da Infância – IFAN e OMEP Brasil.

Coordenação: Solidariedade Brasil-França.

GT Fortalecimento Institucional
A Constituição deste Grupo de Trabalho se deu a partir da necessidade de revisão documental 

da RNPI e teve sua criação aprovada na Assembleia Geral de 13 de dezembro de 2012. Neste 
biênio, o Grupo redobrou os esforços e subsidiou o Projeto RNPI: Desenvolvimento Institucional 
e Intersetorial. Juntamente com o Grupo Gestor, realizou a revisão do Regimento Interno, bem 
como os valores sobre Rede e Primeira Infância, missão e visão.

Composição do GT: Ato Cidadão, Avante, Exército da Salvação, IFAN, Fundação Maria 
Cecilia Souto Vidigal, Primeira Infância Melhor - PIM e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN.

Coordenação: Ato Cidadão – até julho/2014. A partir deste período passou a ser coor-
denado pelo IFAN.
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6 O estreitamento das relações com as distintas instâncias do Governo Federal, estaduais e 
municipais, é um fator colaborador para a atuação da RNPI na incidência de políticas públicas 
para a Primeira Infância; 

6 A alteração de mandato da Secretaria Executiva, de dois para três anos, no Regimento Inter-
no, trará um bom resultado na sustentabilidade da RNPI.  O período de dois anos é insuficiente 
para que se conheça o funcionamento da Secretaria Executiva, elaborar projetos, captar recur-
sos, executar ações e obter resultados, o que acabava conduzindo para ações mais pontuais.

Muito já foi feito, muito ainda temos por fazer. Fazer valer os direitos da Primeira Infân-
cia, no contexto de todas as infâncias brasileiras, significa promover a intersetorialidade 
das 13 ações finalísticas nos projetos da Rede e monitorar o atendimento das suas singu-
laridades mais profundas.

Para fazer o mapeamento dos próximos passos da Rede se faz fundamental visualizar 
os avanços, demandas, desafios e lições aprendidas por todas as Secretarias Executivas 
anteriores. Necessita-se de um olhar contínuo e permanente para que a gestão termine 
em seu tempo, mas a RNPI continue sua evolução. 

Nesse sentido, a Secretaria Executiva – IFAN levanta propostas para o horizonte próximo 
e futuro da Rede. O Projeto Observatório Nacional Primeira Infância, por ser uma das por 
estratégias de monitoramento do Plano Nacional pela Primeira Infância, tem 
como desafio constante uma maior produção e disseminação pela informações, tanto da 
Rede, como da sociedade. Em relação às políticas públicas, é necessário estar antenado e 
desenvolver ações de advocacy pela Primeira Infância.

Ainda em relação ao Projeto Observatório Nacional Primeira Infância, nossa indicação 
é pela manutenção do Comitê de acompanhamento do Observatório. E, junto a este Co-
mitê, acompanhar os encaminhamentos necessários para efetivar ações previstas, assim 
como um plano de continuidade na atenção aos temas mapeados: Orçamento Primeira 
Infância, Obesidade na Primeira Infância e Evitando Acidentes na Primeira Infância.

A estratégia de fortalecer a participação das organizações da RNPI, para que a Rede 
fosse apropriada como unidade e com pertencimento, utilizada também no Projeto 
RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial gerou otimização em vários níveis de 
recursos. Esse resultado leva a que a Secretaria Executiva contextualize suas indicações 
futuras em três pontos: 

6 Aprimorar e desenvolver os projetos/ações de cada eixo e em cada linha de aborda-
gem da matriz estratégica do Planejamento Estratégico;

6  Formar grupos para o desenvolvimento da governança, comunicação e sustentabili-
dade da RNPI, conforme Planejamento Estratégico; e

6 Aprimorar o fluxo de Informações, para contemplar a realidade da Secretaria Executiva.

Quanto ao Projeto Comunicando a Primeira Infância, este tem, entre os seus principais 
desafios para os próximos anos, a manutenção, ou mesmo transformação, do Comitê de 
Comunicação em GT Comunicação, diante da intensidade de suas ações. 

Faz-se necessário, nessa mesma linha de intensificar a disseminação da informação 
sobre a Primeira Infância, manter ativas as ferramentas de comunicação existentes - 
como site, boletim e clipping -, assim como dar continuidade às ações previstas no Pla-
no de Comunicação. E, ainda, possibilitar que a comunicação seja percebida como uma 
ferramenta a ser utilizada em todos os projetos e, para isso, tenha recursos assegurados 
em cada um deles. 

Afinal, é com a comunicação que informamos sobre as atividades e demandas que 
contribuem para a efetivação dos direitos previstos nas ações finalísticas, e que são objeto 
das linhas de ação e projetos. Por este motivo, não pode ser vista como ação pontual.

Nossos desafios são do tamanho do nosso compromisso e devem estar sempre aliados 

De olho na linha do horizonte 

A caminhada de dois anos, que se junta a todos os passos dados pela Rede Nacional Primeira 
Infância de 2007 para cá, descortina à nossa frente um horizonte de possibilidades. Nele se proje-
ta o que vem sendo feito, e o que ainda deve ser efetivado, para que sejam alcançadas as 13 ações 
finalísticas e as ações-meio, até 2022, quando o Brasil celebra o bicentenário da independência. 
Esta é a previsão do Plano Nacional pela Primeira Infância e está inserida na visão da RNPI.

As realizações e demandas vivenciadas por esta Secretaria Executiva - IFAN, Grupo Ges-
tor, Grupos de Trabalho e por toda a RNPI nesse período, representam uma bússola nos 
apontando o norte e mostrando os caminhos a seguir. Os aprendizados foram substan-
ciais e passam a fazer parte da história da Rede. Os verbos pensar e agir foram conjugados 
em equipe pelas instituições integrantes da Rede e permitiram vários aprendizados, como:

6 Coordenação compartilhada por conhecedores da RNPI facilita a efetivação das ações;

6 Participação contínua e marcante do Grupo Gestor e das organizações da RNPI durante 
o processo gera maior assertividade: Grupo Gestor ativo e envolvido é um dos alicerces para o 
fortalecimento da Rede;

6 Integração de pessoas de outras áreas ou departamentos das organizações da RNPI acres-
centa visão para o público e fortalece a Rede junto às próprias organizações;

6 Participação de organizações externas à Rede, em alguns momentos de debate e elabora-
ção de conceitos, traz visão ampliada, permitindo novos insumos;

6 Otimizar as organizações dos GTs é encurtar caminhos para alcançar os objetivos 
ligados aos temas específicos. É preciso fomentar sempre a interação constante com a 
Secretaria Executiva;

6 Os Comitês, como estratégia nos projetos, demonstraram funcionar como importante 
ferramenta de suporte técnico para o desenvolvimento dos mesmos;

38  39  

RELATÓ
RIO

 FIN
AL 2015

RELATÓ
RIO

 FIN
AL 2015



a sugestões, que contribuem para refletir sobre os caminhos possíveis. Alguns desses de-
safios e sugestões foram mapeados ao longo desse biênio, e descritos a seguir:

6 Analisar o contexto na perspectiva de 2022, para que possa ser pautado o ritmo da nos-
sa caminhada;

6 Fazer reflexões em conjunto, que permitam aprofundar sobre governança e sustentabi-
lidade da RNPI;

6 Intensificar esforços para ampliar a representatividade da RNPI para todas as regiões do 
Brasil;

6 Promover reflexões sobre como as organizações se articulam entre si nos seus próprios 
estados, até mesmo para considerar a possibilidade de ter ou não ter redes;

6 Realizar a revisão das ações finalísticas e das temáticas transversais do Plano Nacional 
pela Primeira Infância;

6 Incrementar o processo de transição da próxima Secretaria Executiva, utilizando mais 
recursos, inclusive financeiros;

6 Aprofundar a discussão sobre as formas de expressão da RNPI frente às violações de 
direitos e a pareceres sobre o tema. É importante que se tenha grupo de suporte para tal, 
como previsto no Plano de Comunicação.

Nessa rota traçada para 2013/2014, tivemos como objetivo atender aos preceitos do 
Plano Nacional pela Primeira Infância. Nosso Plano de Ação foi calcado em estratégias 
para estimular o debate sobre a Primeira Infância, incluir um maior número de pessoas 
e instituições nesse debate, promover advocacy para ações efetivas, voltadas à Primeira 
Infância, e fortalecer a Rede Nacional Primeira Infância.

A Secretaria Executiva incorporou lições já aprendidas pela Rede e assimilou outras 
tantas. A Rede Nacional Primeira Infância navega em águas desafiadoras, mas, ao mes-
mo tempo, promissoras para a promoção de uma melhor qualidade de vida para a Pri-
meira Infância. Na bússola, um caminho se faz claro como o Norte: uma Rede forte, 
formada por um grupo de organizações coesas e compromissadas por todos os direitos 
da criança pequena.
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5. Anexos: O mapa dos avanços

Anexo 1
Missão

Articular e mobilizar organizações e pessoas para defender e garantir os direitos da Pri-
meira Infância – criança de até seis anos de idade.

http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/

Anexo 2
Visão

Até 2022, ter o Plano Nacional pela Primeira Infância referenciado nas políticas públicas 
das esferas federal, estaduais, distrital e municipais.

Ser reconhecida como espaço de diálogo plural e diverso e referência na defesa e pro-
moção dos direitos da criança de até seis anos de idade e de sua participação nos assuntos 
que lhe dizem respeito.

http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/

Anexo 3

Carta de Princípios: Princípios sobre a Primeira Infância
- A primeira infância é fundamental no desenvolvimento humano. As vivências da 
criança nesta fase têm impacto sobre toda a vida posterior da pessoa.

- A criança é um sujeito de direitos (não objeto de atenção), indivíduo (não massa 
ou número), único e com valor em si mesmo.

- Toda criança deve ser respeitada e valorizada como pessoa na sua condição 
peculiar de desenvolvimento, na sua identidade e subjetividade.

- As políticas públicas, os planos e as ações de dirigidas à criança devem conside-
rá-la como sujeito integral e atendê-la na sua globalidade. 

- O atendimento à Primeira Infância deve ser prioridade absoluta e realizado  por 
políticas públicas articuladas que garantam a atenção integral de qualidade.

- Os vínculos afetivos e sociais são fundamentais para o desenvolvimento da crian-
ça. A família, prioritariamente, a comunidade e a rede de atendimento e cuidados 
(governamental ou não) são instancias privilegiadas para tal.

- A criança deve ser protegida de todas as formas de violência ou violação de 
seus direitos.

http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/

Anexo 4

Carta de Princípios: Princípios da RNPI
Respeito à autonomia – Cada organização integrante mantém sua independência 
em relação à RNPI. A ação em rede se sustenta na autonomia de cada organização 
participante. A rede deve respeitar e potencializar a autonomia, pois nela reside o 
potencial da própria rede.

Respeito a diversidade – A diversidade cria as condições favoráveis para a ino-
vação e a criatividade coletiva, a compreensão sistêmica da realidade e aumenta a 
possibilidade de incidir sobre ela de forma plural e mais efetiva. A diversidade ins-
titucional, das regiões geográficas, de gênero, etnia e raça, entre outros, deve ser 
valorizada.

Democracia – A RNPI é um espaço de convivência democrática, sem qualquer 
conotação político-partidária. O modo democrático de analisar as questões, decidir 
e agir valoriza a liberdade de opinião, a negociação e a construção coletiva de con-
sensos. A participação e a tomada de decisão na Rede devem respeitar o espírito 
democrático em sua essência e realizá-lo.

Horizontalidade – Todos são pares dentro da RNPI. A rede deve buscar ao máximo 
horizontalizar as relações, os processos de trabalho e as formas de gestão, evitando 
ao mesmo tempo a cristalização das lideranças e a concentração do poder.

Compromisso com a participação – Uma rede só existe quando há participação. 
Participar significa atuar, apoiar e promover a atuação na e pela rede. A participação 
é uma expressão forte do engajamento nas causas que a RNPI defende.

Colaboração – A colaboração é um valor e uma atitude que qualificam o estar-jun-
to na Rede; ela fornece as condições para a coordenação das habilidades e com-
petências, para a superação dos conflitos e para o exercício da ação coletiva. A 
cooperação é a base do agir com o outro. A participação em rede não requer outra 
habilidade especial senão a predisposição em colaborar.

Conectividade – A rede busca a articulação, a convergência e a construção de di-
ferentes processos de diálogo entre os atores. Atuar em rede requer a prática cons-
tante da conexão, do relacionamento e da interlocução. 

Compartilhamento – A RNPI é de cada um e de todos que a integram. Participar 
da rede implica comungar dos mesmos propósitos e dos mesmos valores e tam-
bém exercitar a prática de compartilhar as informações, os recursos, as responsabi-
lidades, os êxitos e os desafios entre os parceiros de projeto.

Disseminação de conhecimento – A rede se propõe a democratizar o conheci-
mento e a sensibilizar e envolver o maior número de Organizações e pessoas pos-
sível na causa da Primeira Infância. 

http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/
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Anexo 5
Carta aos Presidenciáveis

“Ilmo. Sr.Candidato à Presidência do Brasil

A REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA – RNPI (www.primeirainfancia.org.br) tem a 
honra de cumprimentar V. Sa. e manifestar seu desejo de que os próximos quatro anos 
da Administração Federal imprima uma marca histórica de inovações e progresso na 
área da Primeira Infância.

A RNPI é composta por 157 organizações de diferentes âmbitos – governamentais, 
não governamentais (ONGs), organismos das Nações Unidas, setor privado, fundações, 
redes de instituições, universidades, Conselhos, com a missão de articular e mobilizar 
Organizações e pessoas para defender e garantir os direitos da Criança na Primeira In-
fância – crianças de até 06 anos de idade. Integram-na, também, 11 redes estaduais, 
agregando um expressivo número de organizações locais (estaduais e municipais), am-
pliando dessa forma sua capilaridade.

Esta Rede expressa a disposição de cooperar com a administração federal nas políticas, 
programas e ações voltados às crianças de até seis anos de idade, visando promover a uni-
versalização e a melhoria da qualidade do seu atendimento. A atenção integral à Primeira 
Infância adquiriu importância política nas últimas décadas, em decorrência do crescimen-
to da consciência social sobre a criança como cidadã, sujeito de direitos, das evidências 
científicas e dos resultados de estudos sobre o impacto das primeiras experiências sobre o 
desenvolvimento humano.

Hoje está claro para cientistas, economistas, políticos e profissionais da área que os pri-
meiros anos de vida são decisivos para a construção da inteligência, a socialização e a afe-
tividade, bem como para a apropriação de valores, que formam a base das capacidades da 
pessoa e definem grande parte do seu futuro. Investir na infância é a estratégia comprova-
damente mais eficaz de promover o desenvolvimento da pessoa, da sociedade e do país.

Nas últimas décadas, o Brasil realizou um grande progresso no marco legal, nas políticas 
públicas e nos planos e programas para crianças e adolescentes. A legislação brasileira sobre 
seus direitos é considerada internacionalmente uma das mais avançadas; temos um conjun-
to de políticas públicas, planos e programas bem desenhados, com estratégias adequadas 
e investimentos financeiros expressivos, embora ainda muito aquém da necessidade e das 
possibilidades de nosso País.

Porém, ainda somos reféns de problemas graves que excluem milhões de crianças de 
uma infância feliz e das oportunidades de desenvolvimento de suas capacidades. Na medida 
em que se avança, mais se percebe quanto falta para garantir a inclusão de todas as crianças 
de todas as infâncias (negra, quilombola, indígena, ribeirinha, urbana, do campo e grupos de 
segmentos) nas distintas formas de viver suas identidades. Entre os desafios que podemos 
enfrentar com planejamento e uso inteligente dos recursos financeiros disponíveis e dos 
novos que deverão ser aportados estão:

1. Articular os planos e programas setoriais, visando a um atendimento integral e integra-
do, potencializando seus resultados; 

2. Complementar a legislação e elaborar planos e programas em áreas, setores e direitos 
que não estão recebendo a devida atenção;

 3. Garantir maior capilaridade das ações, chegando aos rincões mais distantes dos cen-
tros urbanos, e dotar as políticas e os planos de maior sensibilidade às diversidades das crian-
ças e das infâncias brasileiras, especialmente daquelas que ainda estão na “invisibilidade”.

Com o objetivo de transformar esses desafios em oportunidades para as crianças e para 

o Brasil, a RNPI elaborou o Plano Nacional pela Primeira Infância, num amplo processo par-
ticipativo, que envolveu governo e sociedade civil durante dois anos. O Plano foi aprovado 
pelo CONANDA – Conselho Nacional pelos Direitos da Criança, em dezembro de 2010, e 
acolhido pela SDH – Secretaria de Direitos Humanos – PR, como um plano integral – que 
engloba todos os direitos da criança de até seis anos, com metas de longo prazo – até 
2022, e integrado – que articula os diferentes planos e setores da administração pública e 
complementa as lacunas nas iniciativas atuais. Com essas características, ele integra o Plano 
Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O PNPI prevê também a elaboração de Planos Estaduais e Municipais pela Primeira In-
fância, os quais definirão, nos seus respectivos âmbitos, objetivos e metas em cada um dos 
direitos das crianças. Esses Planos estão sendo elaborados, sob a coordenação da RNPI.

Reiteramos à V. Sa. a disposição e o interesse da Rede Nacional Primeira Infância em 
cooperar com o governo federal para que a Primeira Infância ocupe o lugar estratégico 
que lhe cabe no desenvolvimento do País e seus direitos sejam assegurados com absoluta 
prioridade, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Para tanto, indicamos três itens 
de fundamental relevância:

1. Plena implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância;

 2. Criação do Orçamento Criança, com recursos que assegurem o cumprimento das 
metas dos diferentes planos setoriais e do PNPI; e

 3. Construção de um Pacto Federativo entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios para o atendimento pleno e integral dos direitos da criança na Primeira Infância.

“Que as crianças desta Nação sejam plenas e felizes” possa ser um lema que marque na 
História do Governo de V. Sa.

Atenciosamente,

Rede Nacional Primeira Infância”

http://primeirainfancia.org.br/rede-nacional-primeira-infancia-envia-carta-aos-presidenciaveis/
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Anexo 6

Resposta da presidenciável eleita Dilma Rousseff - A resposta foi enviada para a RNPI 
em 12 de outubro de 2014.

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Carta%20Resposta%20a%20RNPI-%20Candidata%20DR.pdf

Anexo 7
Carta Meta 5 Aos Senadores

Exmo. Sr Cyro Miranda

 Presidente da Comissão de Educação Cultura e Esporte

 Prezado Senador, 

Vimos solicitar a atenção de Vossa Excelência para as razões apresentadas pela Rede Na-
cional Primeira Infância na Carta da RNPI- META 5 ( anexo), que nos levam a propor a essa Co-
missão a manutenção da redação da Meta 5, tal como aprovada pela Câmara dos Deputados. 

No aguardo de vosso apoio , apresentamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Luzia Laffite 

Coordenadora Executiva da Secretaria Executiva Rede Nacional Primeira Infância

Anexo 8
Principais publicações da SE-IFAN/RNPI que se somam ao acervo no site

Regimento – O Regimento foi aprovado pela Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 2013 
e fixa regras complementares à Carta de Princípios da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI). 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/04/regimento-interno-2015.pdf

Orçamento Primeira Infância - O documento permite o monitoramento do Plano 
Nacional pela Primeira Infância. É um instrumento de observação, análise e planificação de 
estratégias, a curto e médio prazos, das 13 ações finalísticas da RNPI. http://primeirainfan-
cia.org.br/wp-content/uploads/2015/03/orcamento-primeira-infancia.pdf

Guia O Direito de brincar de todas as crianças – Documento produzido pela RNPI 
com o objetivo de ampliar o entendimento sobre a importância do brincar e da partici-
pação em atividades culturais e artísticas, para o desenvolvimento integral das crianças. 
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/20141104_KIT-Brincar.pdf

Campanha O Direito de Brincar – kit composto por artes gráficas de banners para 
eventos, site e facebook, além de cartazes. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uplo-
ads/2015/02/o-direito-de-brincar.zip

Guia Prevenção e Proteção às Violências – Guia oferece informações e sugestões de 
ações para promover, apoiar e garantir o direito das crianças de proteção às violências. http://
primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/20141107_KIT-Violencia.pdf

Campanha Prevenção às Violências na Primeira Infância - kit composto por artes 
gráficas de banners para eventos, site e facebook, além de cartazes. http://primeirainfancia.
org.br/category/acervo/

Plano de Comunicação para a RPNI – Documento contendo a revisão do Plano de 
Comunicação, com o objetivo de alinhar as ações de comunicação interna e externa aos 
novos desafios da RNPI. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/PLA-
NO-DE-COMUNICACAO.pdf

Manual da marca – Guia para orientar o uso da logomarca da Rede Nacional Primeira 
Infância e parceiros, e do selo Eu faço parte, contribuindo para a unidade da Rede. http://
primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/manual_selo_LO_08.pdf

Folder institucional – Peça de comunicação que explica o que é a Rede Nacional Primei-
ra Infância - RNPI, destaca suas ações, missão e visão, além de enfatizar porque se deve 
cuidar da Primeira Infância. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/
rnpi_arte-final-folder_em-baixa.pdf

Dicas para uso do egroup – Um conjunto de sugestões sobre como usar essa ferra-
menta de troca de informações, incluindo itens como saudações, assinatura, resposta a 
e-mails, mensagens pessoais, entre outras. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uplo-
ads/2015/02/dica_uso_egroup.pdf

Funcionograma da RNPI – Powerpoint com explicações gráficas sobre como funciona 
a RNPI, incluindo fluxo de informações, as organizações ativas e a Secretaria Executiva, 
incluindo gestão e comunicação. http://primeirainfancia.org.br/category/acervo/

Boletim – O Boletim é um produto consolidado que traz informações sobre as ações das 
entidades membro da RNPI, veiculando notícias sobre temas diversos da Primeira Infância, 
para manter todos os integrantes da Rede informados sobre os acontecimentos envolven-
do a temática. http://primeirainfancia.org.br/search/boletim
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Clipping – Conjunto de informações divulgadas na imprensa, como o “Saiu na Imprensa”, 
com as principais notícias de interesse da Rede Nacional Primeira Infância. http://primei-
rainfancia.org.br/search/clipping

Planejamento Estratégico RNPI – 2015/17 – Documento que orienta os caminhos 
para esse período, incluindo matriz estratégica que destaca papéis da Rede, gestão da 
Rede, relações institucionais e demandas. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uplo-
ads/2011/09/PLANEJAMENTO-ESTRATEGICO-FINAL.pdf

Relatório de Mapeamento da ação finalística Evitando Acidentes na Primeira 
Infância – Objetiva servir de referência, informar e apresentar propostas para a RNPI, 
na disseminação da causa por meio dos PMPI, e na articulação com instituições que 
já desenvolvem ações de proteção de crianças. http://primeirainfancia.org.br/wp-con-
tent/uploads/2015/01/RELATORIO-DE-MAPEAMENTO-EVITANDO-ACIDENTES-versao-
4-solteiras.pdf

Relatório de Mapeamento da ação finalística “Criança com saúde” Obesidade 
Infantil – Mapeamento do tema da obesidade na Primeira Infância, a partir da compilação 
dos dados e informações referentes à faixa de zero a seis anos. São feitas recomendações 
e propostos planos de ação. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/
Obesidade-Infantil-v6.pdf

Cartazes Primeira Infância e Gravidez na adolescência – Série de cartazes abor-
dando os temas da nutrição, direitos sexuais e reprodutivos, participação do pai, início do 
pré-natal e prevenção da gravidez. O material, com dicas para essa faixa etária, é instru-
mental a ser utilizado por educadores. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uplo-
ads/2015/01/Cartazes-gravidez-adol-FINAL-HD.pdf

Seminário O Brincar na Promoção da Saúde Integral da Criança – Relatório téc-
nico descreve os destaques e as demandas surgidas durante as discussões do seminário, 
realizado em setembro de 2014. Documento inclui a Carta de Recomendações para que 
seja concretizado o Direito de Brincar. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uplo-
ads/2015/01/RNPI_RELATORIOeCARTA_Seminario-Saude-Integral.pdf

Carta de Recomendações para concretizar o Direito de Brincar – Destaca os 
motivos pelos quais se faz fundamental implementar políticas públicas em favor do direito 
de brincar a todas as crianças. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/
RNPI_CARTA-Recomendacoes.pdf

Primeira Infância e Gravidez na Adolescência – Cartilha estimula o olhar mais apro-
fundado para a adolescência, e incentiva estratégias de enfrentamento à gravidez nessa 
faixa etária. Documento sistematiza as falas do Colóquio Primeira Infância e Gravidez na 
Adolescência. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravide-
z-Adol-FINAL-HD.pdf

Relatório sobre o Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Adolescência - Relata 
o processo de elaboração e execução do Colóquio Primeira Infância e Gravidez na Ado-
lescência – Desafios e Repercussões Clínicas, Psicossociais e Políticas Públicas, com o 
objetivo de reunir conhecimentos sobre o tema. http://primeirainfancia.org.br/wp-content/
uploads/2015/01/25-08-Colooquio-IFAN-VERSAO-14-FINAL.pdf 
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RELATÓRIO FINANCEIRO 
FINAL DA SECRETARIA 

EXECUTIVA DA RNPI 

BIÊNIO 2013/2014

RECURSOS CAPTADOS NA SECRETARIA 
EXECUTIVA – BIÊNIO 2013/2014

Instituto C&A 
17,66%

Transição Sec. Executiva 
(AVANTE/IFAN) 

1,43%
IFAN (Contrapartida) 

11,85%

OPAS/OMS (GT Saúde) 
2,07%

Visão Mundial (GT 
Saúde) 
2,09%

Plan 
Internacional 

(GT Saúde) 0,71%

Fundação 
Abrinq   

2,14%

Bernard van Leer 
Foundation 

21,44%

Fundação José Luiz 
Egydio Setúbal 

5,00%

Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal 
17,87%

Instituto Alana 
7,15%

BvL Foundation (Apoio 
Suplementário) 
10,57%
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RECURSOS CAPTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA 
– BIÊNIO 2013/2014 – INSTITUTO DA INFÂNCIA

CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

1. TRANSIÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA (AVANTE/IFAN)Transição da Secretaria Executiva (Avante p/ IFAN)..............................................R$ 20.000,00 

Instituto C&A ....................................................................................................................R$ 247.102,60

OPAS/OMS (GT Saúde) .................................................................................................R$ 29.000,00

Visão Mundial (GT Saúde) ............................................................................................R$ 29.288,16

Plan Internacional (GT Saúde) ....................................................................................R$ 10.000,00

BvL Foundation ...............................................................................................................R$ 300.000,00

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal ......................................................................R$ 250.000,00

Fundação José Luiz Egydio Setúbal .........................................................................R$ 70.000,00

Fundação Abrinq .............................................................................................................R$ 30.000,00

Instituto Alana ..................................................................................................................R$ 100.000,00

BvL Foundation (Apoio Suplementário) ...................................................................R$ 147.816,00

IFAN (Contrapartida) ......................................................................................................R$ 165.834,00

TOTAL ...........................................................................................................R$ 1.399.040,76

CAPTADO: R$ 20.000,00

Administrativo / RH / Consultoria de Comunicação ...............................................R$ 20.000,00
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CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

2. INSTITUTO C&A
(RNPI: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL)

CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

3. GT SAÚDE: COLÓQUIO “PRIMEIRA INFÂNCIA E 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA”

CAPTADO: R$ 249.642,52

- Administrativo / RH / Consultorias .........................................................................R$ 125.794,23

- Oficinas do GT de Fortalecimento e GG ..............................................................R$  22.202,20

- Assembleia Ordinária 2013........................................................................................R$   28.208,47 

- Consultorias de Planej. Estratégico e de Rede ...................................................R$  27.016,99

- Networking ....................................................................................................................R$    9.023,58

- Reunião de Planej. Estratégico ................................................................................R$  27.934,66

- Publicação: Guia Inters. (Diagrm. e Ilustraç; Impressão) .................................R$    9.462,39

Período de: Abril/2013 a Abril/2015

CAPTADO: R$ 68.288,75

- OPAS/OMS/MS ................................................................................................................... R$ 29.000,00

- Visão Mundial ...................................................................................................................... R$ 29.288,75

- Plan Internacional .............................................................................................................. R$ 10.000,00

CONSUMIDO .....................................................................................................R$ 68.288,75

- Hosped./Tkt Aéreos/Coffee Breaks/Publicações/Alimentação ........................... R$ 29.000,00

- Gravação / Assessoria de Comunicação / Coordenação ..................................... R$ 29.288,75

- Material Gráfico (Plan) ...................................................................................................... R$ 10.000,00

Período de: Outubro/2013 a Janeiro/2014
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CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

4. BERNARD VAN LEER FOUNDATION 
(COMUNICANDO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA)

CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

5. FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL
(OBSERVATÓRIO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA)

CAPTADO: R$ 303.652,57

 

- Administrativo / RH / Consultorias ...........................................................................R$ 194.590,12

- Plano de Comunicação ...............................................................................................R$   33.915,77

- Kits Temáticos (Elaboração e publicação) ..............................................................R$  45.428,83

- * Seminário “O Brincar na Saúde Integral da Criança” .......................................R$   10.000,00

- Elaboração das Peças de Comunicação ................................................................R$   21.349,40

- Networking ......................................................................................................................R$     8.368,45 

Período de: Novembro/2013 a Abril/2015

CAPTADO: R$ 253.717,34

- Administrativo / RH / Consultorias  ...............................................................................R$ 163.843,87  

- Elaboração e Desenv. do Comitê de Avaliaç. e Acomp. ........................................R$ 21.055,33

- Mapeamento Quantitativo de 02 Ações Finalísticas ................................................R$ 36.000,00

- Networking ...........................................................................................................................R$ 8.825,05

- Informes .................................................................................................................................R$  9.967,69

- Auditoria .................................................................................................................................R$ 6.000,00

- Relatórios Finais ...................................................................................................................R$ 8.045,40

Período de: Janeiro/2014 a Abril/2015
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CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

6. FUNDAÇÃO JOSÉ LUÍZ EGYDIO SETÚBAL
(OBSERVATÓRIO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA)

CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

7. FUNDAÇÃO ABRINQ
(OBSERVATÓRIO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA)

CAPTADO: R$ 73.650,21

- Administrativo / RH / Consultorias .......................................................................... R$ 47.673,36

- Mapeamento de Ação Finalística do PNPI ............................................................ R$ 4.592,33

- Consultoria Técnica p/ Mapeam. de Ação Finalística  ..................... R$ 21.384,52

Período de: Dezembro/2013 a Abril/2015

CAPTADO: R$ 30.252,65

- Administrativo / RH / Consultorias  ...........................................................................R$ 18.000,00

- Networking .......................................................................................................................R$   1.752,65

- Publicação: Plano de Comun. e Planej. Estratégico ............................................R$ 10.500,00

Período de: Novembro/2013 a Dezembro/2014
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CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

8. INSTITUTO ALANA
(OBSERVATÓRIO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA)

CONSOLIDADO POR PROJETO
RECURSOS CAPTADOS X RECURSOS CONSUMIDOS

9. BERNARD VAN LEER FOUNDATION 
(APOIO SUPLEMENTÁRIO)

CAPTADO: R$ 106.166,72

- Administrativo / RH / Consultorias ..........................................................................R$ 32.564,00

- Mapeamento Quantit. de 02 Ações Finalísticas ..................................................R$ 50.587,22

- Reunião de Planejamento Estratégico da RNPI ..................................................R$ 754,57   

- Assembleia Extraordinária da RNPI ..........................................................................R$ 5.466,00 

- Assembleia Ordinária da RNPI  .................................................................................R$ 15.147,17

- Networking .....................................................................................................................R$ 1.665,60 

Período de: Janeiro/2014 a Março/2015

CAPTADO: R$ 147.816,00

- Administrativo / RH / Consultoria .............................................................................. R$ 11.200,00

- Colóquio “Viol. e seus Impact. no Desenv. Infantil“ ................................. R$  44.044,84

- Networking ....................................................................................................................... R$ 5.287,19

- Repasse ao CECIP .......................................................................................................... R$ 59.016,00

- Assembleia Ordinária 2014 .......................................................................................... R$ 15.484,00

- Auditoria ............................................................................................................................. R$ 6.000,00

- Publicações ...................................................................................................................... R$ 4.000,00

- Relatórios Finais ............................................................................................................... R$ 2.783,97

Período de: Outubro/2014 a Abril/2015 
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CONSOLIDADO POR RUBRICA

GRÁFICO - CONSOLIDADO POR RUBRICA

RECURSOS HUMANOS ..........................................................................................R$ 450.528,08

Coordenação Geral, Assistente de Coordenação, Assessoria  

para Assuntos Legislativos, Assistente Administrativo/Financeiro 

AUDITORIA .................................................................................................................R$ 12.000,00

Auditoria Externa

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO ......................................................................R$ 92.930,50

Plano de Comunicação e Assessorias de Comunicação

ATIVIDADES OPERACIONAIS ...............................................................................R$ 470.864,31

03 Assembleias, 07 Reuniões do Grupo Gestor, 02 Reuniões  

do Comitê de Avaliação; 02 Colóquios, 02 Seminários, Consultorias)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..............................................................................R$ 92.338,83

Despesas bancárias; Apoio Administrativo,  

Jurídico e Financeiro; Mat. Expediente 

DESPESAS NETWORKING .....................................................................................R$ 35.529,04

Participações em Reuniões, Assembleias, Seminários,  

Congressos e Mesas Redondas

TRANSIÇÃO ................................................................................................................R$ 79.016,00

AVANTE/IFAN e IFAN/CECIP

CONTRAPARTIDA IFAN ..........................................................................................R$ 165.834,00

 TOTAL: R$ 1.399.040,76

RECURSOS 
HUMANOS 

32%

AUDITORIA 
1%

ATIVIDADES DE 
COMUNICAÇÃO 

7%

ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 
34%

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 
6%

DESPESAS DE 
NETWORKING 
2%

TRANSIÇÕES DAS SEC. EXEC. 
(AVANTE/IFAN/CECIP) 
6%

CONTRAPARTIDA IFAN 
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REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL RNPI 2013/2014

SECRETARIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2013/2014
INSTITUTO DA INFÂNCIA - IFAN


