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- Há uma disposição dos municípios( lugar do "modus
vivendi" de nossas crianças pequenas) para planejar a vida
da primeira infância mais do que no âmbito estadual (ainda
falta trabalho de pesquisa sobre isto) porém de forma
empírica ainda sem "medir", na vivência da mobilização é o
que dá para "sentir". Em que pese todo um cenário político
partidário as vezes invasivo no campo das politicas públicas, a
precariedade do SGD - Sistema de Garantias de Direitos
(CMDCA, Conselhos Tutelares atendimento judiciário) quando
aportamos nos municípios com a proposta de planejar para
cuidar / educar com qualidade a primeira infância, hoje já
encontramos gestores com vontade politica e disposição para
os devidos enfrentamentos. Eles e elas dão-se as mãos e vão a
luta / labuta com muita vontade e descobrem o quanto é bom
fazer isto!
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- No processo dessa construção (na caminhada é que se faz o
caminho) a mobilização, articulação, leitura de
cenário(diagnóstico) é que ocorrem as mais produtivas e as
melhores interações / intersetorialidades como também a
potencialização do SDG para todas as crianças e para também
os adolescentes, pois fortalecendo uns fortalecem-se os
outros. Ocorrem também aqueles que ficam pelo caminho,
mas ainda assim, há quem se envolva e evolua para melhores
atuações. E tudo orientado pelo PNPI - RNPI e pelo passo a
passo do Guia!
- A mudança de paradigmas no "olhar para os bebês e as
crianças pequenas" a partir da escuta, do prestar atenção no
que elas dizem e fazem é gritante no comportamento de
leigos (pais, mães, parentes adultos jovens ou idosos) e no
profissionalismo de quem cuida das crianças e participa desta
construção!
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O Pós-articulação, mobilização e escrita do PMPI nos municípios tem 
ações dentro de suas especificidades que demandam desdobramentos 
para sua implementação, como sejam:
i) Planejamento Estratégico
Construção de um planejamento estratégico municipal que respeite os 
princípios inscritos e acordados no PMPI;
ii) Plano de Ação
Construção de um plano de ação municipal que atenda aos ciclos 
orçamentários (PPA e LOA) e ciclos administrativos que dê conta das 
Metas / Prazos / Investimentos nas ações previstas;
iii) Implantação de observatório municipal da Primeira Infância
Nos municípios onde atuamos, foi criada uma Comissão como 
observatório Pró PMPI composta por pelo menos dois representantes de 
cada pasta social (saúde, educação e assistência). Cabe a Comissão Pró 
PMPI as ações contínuas de articulação, de mobilização social e 
comunitária estão definidas especialmente em função das mudanças nas 
gestões municipais para a viabilização do PMPI.
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iv) Formatação por parte da RNPI e das REPIs .
Os atores construtores do PMPI nos municípios (as entidades da 
sociedade civil, as famílias, os(as) educadores, a população, enfim) 
esperam uma parceria / metodologia para monitoramento, 
avaliação e retroalimentação das ações evitando assim, que o PMPI 
seja engavetado nos municípios.

v) Investimento por parte da RNPI e das REPIs.
Os gestores sempre perguntam sobre quais investimentos da RNPI 
e/ou da REPI poderão vir para a primeira infância no município e 
como acessar ferramentas de potencialização das ações para 
implementação do que foi conjuntamente planejado para a faixa 
etária de 0 a 6 anos.
A excelência da contribuição da metodologia do Selo Unicef e do 
Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq já se constitui numa 
boa parceria , tem efetivamente contribuído nessa disposição dos 
gestores municipais pois agrega valor ao que fazem na perspectiva 
do PMPI e sua implementação
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Reuniões via skype
- Meses de março, abril, maio e agosto
Temas e assuntos pautados:
- Histórico das ações desenvolvidas pelo GT 2014
- Levantamento de ideias para a construção de um plano de 

ação;
- levantamento / mapeamento dos Planos Municipais pela 

Primeira Infância;
- construção de um questionário online (documento google

de pesquisa) para ser encaminhado aos municípios para o 
mapeamento dos PMPIs;

- construção  de uma carta  aos  gestores municipais tendo em 
vista que 2016 é um ano eleitoral.
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Atividades executadas:
‒ foi formatado  e utilizado pela Carolina Porto ( Unicef) e 

enviado aos componentes do GT  e  secretaria executiva da 
RNPI  para ser divulgado  entre os membros da Rede o link: 
http://www.survio.com/survey/d/P0T5M8V6S1U9Q5A0U

‒ em Pernambuco, o link acima foi enviado para a REPI PE e 
para todos os municípios habilitados ao  Selo Unicef: Lajedo, 
Itambé, Águas Belas, Chã de Alegria, Salgadinho, Feira Nova, 
Camutanga.

‒ o Ceará em parceria  com o Unicef já desenvolveu o 
mapeamento no Estado utilizando ferramenta própria.

‒ Os  municípios: Nova Iguaçu RJ e Águas Belas PE são os 
últimos  informados  ao GT RNPI que consolidaram o PMPI 
como Lei Municipal.

http://www.survio.com/survey/d/P0T5M8V6S1U9Q5A0U


Perspectivas / Expectativas:
- Vamos precisar de uma força-tarefa de toda a RNPI pois que a 
meta de até 2022 termos muitos dos 5.570 municípios no Brasil 
com a primeira infância planejada está rapidamente passando! já 
só temos 06(seis) anos ...uma primeira infância (considerando 
que o ano fiscal 2015 já terminou)! 
- Se é prerrogativa do GT PMPI a tarefa do acompanhar o planejar 
da primeira infância no país precisaremos nos instrumentalizar: 
captar recursos para logística, construir agendas, fazer mais 
interlocuções entre os membros do GT, fazer conquistas / 
sensibilizar mais segmentos (econômico, os envolvidos em 
desenvolvimento urbano, meio ambiente, setores que cuidam das 
mulheres, da juventude, dos idosos, etc)
- Vamos precisar atualizar o Plano de Ação do GT  e as 
ferramentas que já utilizamos anteriormente, agregando novos 
indicadores para mapeamento.
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