
Grupo de Trabalho

PARTICIPAÇÃO INFANTIL 



“Aqui é muito 
bagunçado, tem 
muito lixo, aqui é 
muito sujo, só a
biblioteca é 
legal!”

“Tem muita moto, os 
carros param onde não 
podem!”. 

“A gente precisa de parquinho agora, não é 
pouco parquinho não, é muito parquinho!”

“Eu acho que a cidade tinha que ter mais flores.”

“Eu queria que aqui tivesse um tobogã!”

“Se governasse o mundo ia salvar o mundo!”. 

“Eu gosto muito de fazer arte e pintar!”

“Aqui eu vi que as crianças tem 
o direito de dar a sua opinião, 
de ser ouvida, de brincar e não 
pode apanhar.”



Objetivos:

• Dar visibilidade ao tema de maneira nacional;

• Incluir de maneira qualificada a participação das 

crianças pequenas nas políticas públicas e nos 

demais espaços de sua convivência;

• Promover sistematização e 

disseminação de metodologias.

Aldeias Infantis



• Está previsto, desde 1989, na Convenção 

dos Direitos das Crianças da ONU, do qual o 

Brasil é signatário.

• No artigo 16 do ECA, define-se como 

direitos: “opinião e expressão”; “participar 

da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação” e “participar da vida 

política, na forma da lei”.

Direito à Participação

IFAN



• Parte-se do princípio que as crianças, desde 

bem pequenas, são sujeitos políticos, com 

opiniões relevantes que devem ser  levadas 

em conta nas tomadas de decisão.

• O processo para essa participação deve ser 

feito de forma ética e com metodologias 

adequadas, respeitando as diferentes faixas-

etárias e demais singularidades.

Princípios da Participação Infantil 

CECIP



Princípios da Participação Infantil 
• Atividade desenvolvidas com e para as crianças

devem contemplar alguns princípios éticos.

• A participação é compreendida como uma

forma das crianças expressarem sua

identidade, crenças, valores e fazerem

reivindicações.

• Participar significa expressar livremente

necessidades, interesses, pensamentos e

sentimentos.
Mapa da Infância Brasileira



• Escuta para Plano Nacional Primeira 

Infância - Publicação Deixa eu Falar; 

• Escuta para Planos Municipais da 

Primeira Infância;

• Escuta e Participação em Conselhos 

de Direitos das Crianças e 

Adolescentes.

Algumas iniciativas feitas em articulação por 
integrantes da RNPI

COMOVA, Secretaria da Criança do DF e Criacidade. 



Integrantes:

•Aldeias Infantis
•Avante 
•CECIP
•COMOVA
•Criacidade
•Espaço Imaginário
•Fundação Xuxa Meneghel
• Instituto da Infância 
•Mapa da Infância Brasileira 

Avante



Ações Realizadas - 2015

• Mapeamento projetos; 

• Artigo sobre Direito à Participação 
Infantil; 

• Articulação com Conanda;

• Agenda Compartilhada;

• Articulação para Acampamento; 

• Articulação para captação; 

• Entrada de novos integrantes. CriaCidade



35 Projetos com 
Participação Infantil que 
incluem a Primeira 
Infância* 

*Com base no 1º Prêmio Nacional de Projetos com 
Participação Infantil (2014).

Mapeamento:



Projetos: 
123 Alô! (RJ)

Agora é nossa vez (PR)

Antuak – para que a terra possa continuar sua história (SC)

Aprender a ler é um prazer (CE)

Cante e conte outra vez (RJ)

Centro Cultura da Criança - CCCria (RJ)

Colatina com um novo olhar, um projeto de visão (ES)

Comissão de salas (SP)

Conselhinho em ação (PR)

Conselho mirim: é de pequeno que se começa (PR)

Criança na Rio+20 (RJ)

De criança para criança (RJ)

E se eu fosse o autor? (GO)

Escola da comunicação da meninada do sertão (CE)

Escola de ser  (GO)

Escuta das crianças (SP)

Escuta para elaboração do plano distrital pela primeira infância (DF)

Espaço da imaginação (RJ)

Espetáculo (RJ)

Eu e meus avós, aprendendo com a terceira idade (TO)

Exercícios do olhar (RJ)

Formação de agentes ambientais mirins (SP)

Infâncias em rede – Calabar (BA)

Memórias do futuro. Olhares da infância brasileira (MS)

Meu direito, nossos deveres (RJ)

O olhar da criança sobre o mundo (RJ)

Obax e suas múltiplas linguagens (RS)

Programa de Parques Infantis (CE)

Projeto da Universidade Estadual de Maringá (PR)

Próprio para menores (RJ)

Quarta super (SP)

Revitalização do pátio: pluralidade e singularidades (RS)

Ser criança (MG)

Trilhando uma educação pública de qualidade (SP)

Vozes  (SP)



Desafios do GT:

• Incluir a participação infantil na agenda 

política;

• Captar recursos;

• Tempo dos integrantes; 

• Trabalhar com participação de 0 a 6 anos;

• Promover ações Inter GTs.
Espaço Imaginário



Plano de Trabalho - 2016

• Sistematização de metodologias -

caderno do GT;

• Acampamento de crianças 

transformadoras;

• Um encontro do GT - Troca de 

experiências;

• Participação qualificada das crianças 

na Conferência do Conanda.
Fundação Xuxa Meneghel


