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APRESENTAÇÃO
A descentralização das políticas públicas e a construção coletiva de planos
municipais proporciona um governo comprometido com os problemas locais.
Na implantação destas políticas se faz necessário atentar para as vulnerabilidades
do município e também aos planos, leis, serviços, entre outros, ligados as questões em
debate, assim como, a participação sociedade civil.
O compromisso registrado no PMPI é a garantia da qualidade das ações a serem
aplicadas em Itambé PE, das prioridades elencadas a partir do Plano Decenal dos
Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes, do PNPI - Plano Nacional pela
Primeira Infância da RNPI - Rede Nacional Primeira Infância, do PPA, do Eca, da LOAS
e do CMDCA -Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes para os
dados locais, assim como de uma forte parceria da AVANTE - Educação e Mobilização
Social sediada em Salvador BA, no âmbito do Projeto Primeira Infância Cidadã, sob
financiamento do CONANDA / FIA, e a REPI PE – Rede Estadual pela Primeira Infância
de Pernambuco.
Este referencial norteará as políticas públicas a serem desenvolvidas, priorizando
as necessidades imediatas evidenciadas a partir do diagnostico da realidade trabalhada,
oportunizando o acesso e a qualificação igualitária dos serviços ofertados, das políticas a
serem criadas, bem como, a participação efetiva das crianças na primeira infância, garantindo
de fato, a qualidade de vida e as reais perspectivas de futuro.
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1 – Introdução 1.1- O que é PMPI
É um novo instrumento de controle social, construído coletivamente a partir da
realidade local a ser aplicado ao longo da gestão e das gestões subsequentes,
consolidando os compromissos assumidos. É também a garantia efetiva dos eixos
contemplados no mesmo, resguardado no PPA, LDO, CMDCA, assim como, nas demais
leis municipais e nos diferentes serviços ofertados a este público.
Este plano tem como objetivo o registro e o cumprimento das ações do gestor com as
crianças que fazem a primeira infância no município de Itambé consequentemente com a
qualificação e reestruturação dos serviços municipais.
O PMPI (plano municipal pela primeira infância) de Itambé assegurando a qualidade
dos serviços ofertados executa ações a partir e através da construção coletiva dos eixos
norteadores, ou seja: Proteção, Promoção e Defesa dos direitos, Protagonismo na Primeira
Infância e o Controle Social das políticas voltada para crianças de 0 a 6 anos.
1.2- A importância do PMPI para o município de Itambé
É a partir deste novo instrumento de controle social, que o gestor deverá desenvolver
as políticas públicas voltadas para a primeira infância, garantindo a efetividade dos eixos
contemplados, assim como o acompanhamento das ações que foram elencadas e das que
ainda estão por vir.
1.3- Quem está envolvido no PMPI
O PMPI envolve toda a rede socioassistencial municipal, ou seja, as representações
de governo e as representações não governamental, de forma transparente e democrática,
visando sempre a qualificação, dos serviços prestados as crianças que fazem a primeira
infância no município de Itambé.
Todas as ações do PMPI estão registradas no livro de atas do CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes), uma vez, que os conselheiros
do CMDCA estão diretamente ligados e comprometidos com este plano.
1.4- Comissão do PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância)
A Comissão Pró PMPI é formada por diversos representantes governamentais e não
governamentais, que participam direta ou indiretamente das ações desenvolvidas em prol
das crianças que representam a primeira infância do município,
paritariamente entre:
“A minha filha gosta muito

Governo
Alexsandra Silva de Mendonça Fonsêca - Secretaria de saúde
Aline Maria Gomes Barbosa- Secretaria de Educação
Cremilda Soares - Secretaria de Assistência Social / CRAS
Tereza Cristina P. de Lacerda - Secretaria de cultura
Jéssica Pontes - Secretaria de Assistência Social / CREAS
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da professora dela, ela gosta
da escola porque tem
brinquedoteca, sala de vídeo,
parque... Ela gosta muito e
eu também”.
Josiane Marinho (Mãe da
Esc. J.J.O. – Novo Itambé)

Sociedade Civil
Maria de Fátima - Conselho Tutelar
Gerson Rangel - 1º Igreja Batista de Itambé
Josemar Lima de Araújo – AMAIR (Associação Municipal das Religiões Afro)
Iranilda Batista Paiva Silva - Sindicato dos trabalhadores rurais de Itambé Maria
de Fátima da Conceição Carvalho - Pastoral da Criança
1.5- Cronograma para as ações pró PMPI

“A Escola Janduir José de Oliveira é uma escola totalmente voltada para edu
cação infantil, onde atende crianças de 3 e 4 anos, adotou o processo sócio
construtivista , a pedagogia de projeto e trabalha o lúdico de forma
divertida, próprio da criança, para que ela desenvolva suas
capacidades físicas, cognitiva
com uma equipe técnica
preparada, professores graduados e pós-graduados”
Pág 06

Lucicleide Nunes (Supervisora de Esc. J.J.O. - Novo Itambé)

2 – O município de Itambé

Localizado na Região de Desenvolvimento da Mata Norte, a 92 km da capital
pernambucana, o município de Itambé, criado em 20/05/1867 pela Lei Provincial nº 720,
sendo formado pelos distritos rurais de Caricé, Ibiranga e Quebec, além da zona rural, se
consolida enquanto cidade que guarda em seu passado valiosa contribuição histórica sobre
a construção da identidade de nossa gente. Etimologicamente, Itambé derivado de nossa
língua nativa, o tupi guarani (ita-aimbé ou ita-aembé) nos serve como descrição geográfica
para uma região de monte agudo e escarpado, também descrito como precipício ou
despenhadeiro. No sentido popular para os índios Cariri, Itambé tinha representação de
força e luta que se traduzia em “pedra-afiada”, ou ainda, “pedra amolar”.
Historicamente acredita-se que já no final do século XVI deu-se início ao povoamento
da região através da colonização portuguesa, tendo como representante máximo o capitãogeneral André Vidal de Negreiros, que participou da batalha contra os holandeses e instalou
no local a Capela de Nossa Senhora do Desterro. Transformando em distrito em 1789, e
posteriormente elevado a categoria de cidade, o município revelou importantes
personagens e participações em fatos e guerras que marcaram nossa história,
principalmente a revolução de 1817, que resultou na morte do Padre Antônio Pereira de
Albuquerque; bem como a luta pela causa católica contra a maçonaria, liderada pelo então
Frei Vital, mais conhecido como Dom Vital, angariando inclusive apoio político do papa e
da Princesa Isabel.
Atualmente seus 306,32 km2 comportam uma população superior a 36126 mil
habitantes que sobrevivem da indústria de transformação, agropecuária, comércio, serviços
e administração pública (CENSO 2011). Os antigos engenhos de açúcar, que representam
o patrimônio histórico e cultural da região, hoje figuram como preciosos espaços turísticos,
entre os quais se destacam o Engenho Lages, Engenho Pangauá, Engenhos Santa Rita e
Santo Antônio.
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“As palavra criança é pura ternura, amor e respeito. Por isto devemos protegê-las e amá-las.”
Alcione Bento Orientadora social e mãe.

3 – Quem são as crianças que representam o PMPI no município de Itambé

As crianças da primeira infância de Itambé são provenientes de diferentes realidades
sociais, com oportunidades desiguais o que influencia na sua formação e principalmente
nos seus valores.
De acordo com o principal cartório municipal, localizado na sede do município de Itambé,
até dezembro de 2013, registrou-se o 718o nascimento.
Em maio de 2014 a educação do município registrou 1.950 crianças de 0 a 06 anos,
ambas provenientes da zona rural e da zona urbana.
A educação municipal dispõe para primeira infância de 02 creches e 15 escolas com
educação infantil, 01 das quais, é considerada como referência por disponibilizar de todos
os espaços almejados e fundamentais na educação infantil, conta-se também com
61 professores e 34 monitores.
Segundo a saúde, em junho de 2014 registrou 2.097 crianças de 0 a 06 anos, sendo
1.087 masculinos e 1.010 femininos, deste total 737 estão na zona rural e 1.360 na zona
urbana, ambos com IDM de 10, participantes de acompanhamento a desnutrição através
do NASF, com profissionais especializados e disponibilização de leite para quem precisa,
atendimento pediátrico na policlínica municipal e programas e projetos e grupos educativos,
voltados para a saúde da família nas unidades locais, assim com , acompanhamento de
230 gestantes que totalizam 90% do pré-natal, as vacinas e o aleitamento materno como
preconiza o ministério da saúde.
A assistência social conta com os serviços essenciais para o atendimento ao público,
ou seja: CRAS, CREAS e SCFV.
A mesma desenvolve ações de cuidados na primeira infância dentro dos serviços de
proteção social básica e de média complexidade, de acordo com as diretrizes dos
mesmos.
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“Educar uma criança com amor é prepara-la para a vida.”
Antônio Gomes da Silva – Pai e fotógrafo
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4 – Raio X da primeira infância no município de Itambé
É novo o diagnosticar a primeira infância em Itambé.
Dados do IBGE, do Atlas do Desenvolvimento Humano do
Brasil / Perfil do Município de Itambé, do SIGAS, do SIPIA,
do SUS e outros têm recortes etários diferenciados, não
encontramos dados desagregados conforme necessita o
PMPI, ou seja, faixa etária de 0 a 3 e 4 a 6 anos.
A análise setorial relativa a 0 a 6 anos será feita em
processo a partir do levantamento dos dados locais e
constitui-se numa meta a ser alcançada dentro do quadro
das ações finalísticas da rede sócio assistencial
governamental e não governamental local, através da
escuta das crianças e adolescentes e da síntese de dados registrados nos instrumentais
PMPI de forma participativo-coletiva com todos que desenvolvem direta ou indiretamente
as ações voltadas a este público.
Entre os indicadores de desenvolvimento encontrados durante trabalho de pesquisa
ainda não diagnóstica destaca-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM,
que é de 0,574, fazendo com que o município ocupe o 158º lugar no ranking estadual, e o
5.070º lugar no ranking nacional. Quanto ao índice de Exclusão Social – IES, que é
construído por 07 indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, alfabetização, anos
de estudo, concentração de jovens e violência), Itambé apresenta índice de 0,318,
ocupando a 137ª colocação no ranking estadual e a 4.917ª no ranking nacional.
Nas últimas décadas, ampliou-se o debate sobre as Políticas Sociais, no contexto das
lutas pela democratização do Estado e da Sociedade no Brasil. Desde a década de 80, é
possível observar mudanças decorrentes da atuação de novos interlocutores no campo das
Políticas Sociais; novos espaços, novos conceitos e novas estratégias passam a integrar a
relação sociedade e estado, constituindo a emergência de uma nova institucionalidade na
qual a participação e a descentralização político-administrativa merece destaque.
Serão utilizados também, os dados referentes ao último senso do município de Itambé.
“Nossa escola (J.J.O.) é a primeira do município totalmente
direcionada para educação infantil, com um espaço físico
muito bom, salas amplas, com professores coerentes com a
proposta educacional e pais participativos e presentes...”
Edvandir de Oliveira (Supervisora de Esc. J.J.O. - Novo Itambé)

“Corrigir os filhos não é uma forma de opressão e sim um forma de
construção de caráter e alicerce para ser um bom cidadão.” José Maria do Nascimento
Filho – Pai de aluno da EI J.J.O.
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5 – Eixos norteadores das ações finalísticas do PMPI de Itambé
O PMPI do município de Itambé elencará as prioridades dos atendimentos voltados para
primeira infância através dos eixos norteadores abaixo:

5.1- Proteção dos direitos das crianças na primeira infância
Estratégias
Áreas
Metas
para atingir as Indicadores Responsáveis
metas
-Sanar os abortos de
gestação indesejada
e criar o hábito de
planejamento familiar
das famílias locais

Saúde

-Capacitar
continuamente
profissionais
saúde

Palestras com
os
grupos
do
planejamento familiar.
-Incentivar o uso de
anticoncepcional
e
preservativo.

-ENFERMEIROS
-MÉDICOS

os
de

Prazos

-Realizar capacitações
aos
profissionais
da atenção
básica.

90 Dias

-Não tem
-ACS
-NASF

-Aumentar
a
disponibilidade
e
qualidade dos serviços
de PF e Contracepção.

Assistência
Social

-Criar espaços de
convivência voltados
para crianças em
situação de ameaça
ou
violação
de
direitos
-Capacitação
continua
dos
servidores municipais
Divulgação
dos
serviços oferecidos
no Centro de
Referencia
Especializado da
Assistência Social CREAS;
Sensibilizar
100 % da população
sobre as praticas de
violência cometida
contra crianças.

Potencializar
a busca ativa de
Itambé com base no
calendário
social;
Palestras
com
base
no
calendário social;
Palestras e
oficinas de modo que
amplie
os
conhecimentos e inove
métodos de trabalho;

- Secretaria de
Assistência Social
- Não tem.
180 dias
-CREAS

-Utilizar
de
modo
explanativo os meios
de comunicação local
para divulgação dos
serviços
oferecidos
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Fonte de
Recursos

voltados
para
primeira infância.

a

“Brincar, dançar, correr, pular, pular e fazer coisas “erradas” e correr pro colo da vovó, tudo isso tem o cheirinho de
criança... É assim que recordo a minha infância”.
Sirleide Melo Mora Matos - Secretária de Assistência Social

Áreas

Metas
-Nas
Escolas
infantis adaptas
a todos os tipos
de necessidades
especiais
infantis (espaço
físico,
corpo
docente,
material
pedagógico,
transporte, entre
outros).

Educação

Cultura

-Corpo docente
capacitado
continuamente e
com graduação
completa em
pedagogia

Estratégias
para atingir
as metas
Construir
mais 03 escolas de
Educação
Infantil
com rampas de
acessibilidade, com
cadeiras, banheiros
adaptados
para
crianças
com
necessidades
especiais e com
sala de recursos
para atender a todas
as
necessidades
possíveis.
Realizar
formação
continuada
mensalmente com
professores
de
diversas
áreas
tratando de vários
temas pertinentes
ao
ensino
e
disponibilizar
a
todos o acesso ao
curso de Pedagogia
em instituições de
Ensino Superior.

Indicadores Responsáveis

Prazos

Fonte de
Recursos

- Precariedade no
atendimento nos
distritos onde não
há Escolas de
Educação Infantil
adaptada
s para crianças
com necessidades
especiais e com
sala
de
-Governo Municipal e 2014 á 2016 Os já previstos no
recursos. Secretaria de
PPA e na
Formação
Educação
LDO
Continuada
frequente
com os
professor
es de diversas
áreas.

Zelar
pelos
direitos
e
preservação das
crianças
em
apresentações
culturais e
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artísticas

Infraestrutura

Finanças

Desenvolver e
adaptar
os
espaços
públicos
com
acessibilidade a
todas
as
crianças
Atender a todos
os anseios em
prol das crianças
e manifestados
nas audiências
pública,
seminários e nas
reuniões do PPA

-Reuniões
estratégicas
com
todos os envolvidos
na efetivação do
PMPI.

-Resolver problemas
observados e
detectados
nas
audiências
públicas,
seminários e
reuniões

-Secretaria
de
Finanças
e
Assistência Social

-Até 2016

-Próprios

5.2 - Promoção dos direitos das crianças na primeira infância
Áreas

Áreas

Metas

Metas

Estratégias
Estratégias
para
atingir
para
atingir
as
metas

Indicadores

Responsáveis

Prazos

Indicadores Responsáveis Prazos

-Criar um calendário de -Agenda de
as metas - Pacto pela Vida é
atendimentos em rede Compromissos para a constituído por um
-Fortalecer e estruturar
-Fazer
a sensibilizaMapeamento
e
voltado para a primeira Saúde Integral da
conjunto
de
ção
monitoramento
Criança
e da população
infância.o controle social das
compromissos
políticas
publica
através
de
dos territórios
do Adolescente;
sanitários,
expressoscom
através dos conselhos campanhas e busca
maior
índicese de-Unidade de
em
objetivos
-Atendere das leis.
ativa nas localidades
violações que deSaúde da Família.
prioridades,
prioritariamente
em
com maior incidência
direitos.
também
incluem a
todos
os
espaços
de integral
violações
de
atenção
à saúde da
-Realizar
conferencia
-Cuidado
e
públicos as crianças na
criança,
no
que -NASF
direitos
escutas
multiprofissional,
comcontra
primeiramunicipal,
infância,
à redução
Saúde
crianças
6
públicas
e reuniões
de olhar
para asde 0 àconcerne
utilizando
e criando
na um
da mortalidade infantil
conselho
de anos.
comunidade
hábitosantes
de necessidades
neonatal, infantil por
desenvolverdesta sanitárias
ou
e sociais
conscientização
doença diarreica e por
adaptar
as
políticas
das
crianças
e
suas
necessidade,
como
(4).
voltadas
para famílias,
as
com enfoque pneumonias
orienta o
ECA.
Como
espaço
crianças.
na promoção da
privilegiasaúde.
Assistência
do para execução
.
- CREAS
- Atingir a população
destas ações, o pacto
Social
nas
comunidades
aponta o território da
onde há a maior
ESF.
incidência de casos de
violação
contra
crianças;
-Desenvolver
anualmente
as
atividades
da
SEMANA DO BEBÊ
como
ferramenta
de
práticas intersetorial
e
integradas
de
atendimento
da
pessoa de 0 a 6anos.
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- 60 dias

- 180 dias.

Fonte de
Fonte de
Recursos

Recursos

Recursos
municipais

-Elaborar
propostas
pedagógicas voltadas
as necessidades da
primeira infância, os
valores
sócias
e
culturais locais

Educação

Cultura

Infraestrutura

-Elaborar calendário
de
atividade
que
promovam as crianças
e a cultura
local
Qualificação
do sistema de
tratamento e
abastecimento da
água priorizando o
atendimento as
famílias, creches,
escolas e postos
médicos.
Garantir a
construção de praças
com parques infantis
nos bairros e distritos
para criança de 0 a 6
nos.

-Reunir
frequentemente
a
comunidade escolar
com os pais de
alunos
da
comunidade
para
juntos
construir
uma
proposta pedagógica
voltada para as reais
necessidades
das
crianças. Pais e
professores através
de diálogos irão
repensar sobre os
valores sociais e
sobre a cultura local
que
devem
ser
ensinados, o que
deve ser repassado
na escola e em casa
para que a criança
tenha o direito de
conhecer os valores
e sua cultura.

-Reunião de pais e
comunidade escolar
para
construção
de
uma
proposta
pedagógica clara e
voltada para as
reais
necessidades das
crianças.

Qualificar
os
sistemas
de
tratamento
e
abastecimento
de
água
Promover
eventos
voltados
para
o
publico
infantil.
Realização
de
projetos que
possibilitem
nos
espaços
públicos atividades
lúdicas priorizando
os bairros
de
baixo
poder
aquisitivo
e zona
rural.

Há falta
de água tratada
para garantir
segurança hídrica
das crianças de 0
a 6 anos.

-Secretaria
de
Agricultura
do
município
conjuntamente com a
Secretaria de
Infraestrutura.

Há
necessidade de
projetos culturais
que reconheçam o
brincar como
forma privilegiada
de expressão da
criança.

- Secretaria de
Infraestrutura em
parceria com a
Secretária de Cultura
Turismo e Esporte.

-Reunião de pais e
comunidade escolar
para construção de
uma proposta
pedagógica clara e
voltada para as reais
necessidades das
crianças.

2014 á
2016

2015 á
2016

Os já previstos
no PPA e na
LDO

Recursos
previstos no
PPA e na LDO

-Próprios

Finança

-Gerenciar o fundo de
forma transparente Incentivar
financeiramente
os
artistas mirins locais

Palestras
na
comunidade a fim de
fazer
valer
a
transparência dos
recursos públicos

Consolidação de
ações
de
transparência dos
recursos públicos
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Todas as secretarias
envolvidas no PMPI

Até 2016

5.3- Defesa dos direitos das crianças na primeira infância
Estratégias
Fonte de
Áreas
Metas
para atingir Indicadores Responsáveis Prazos Recursos
as metas

Saúde

Assistência
Social

-Prestar atendimentos
que
respeite
à
diversidade
étnicocultural, à identidade e
orientação sexuais, à
equidade de gênero e
às particularidades das
condições
físicas,
sensoriais e mentais
das
crianças,
considerando
sua
condição
de
desenvolvimento.
-Defender os direitos
das crianças em obter
conselheiros
capacitados
para
concorrer às eleições
do conselho tutelar
-Garantir uma rede de
serviços locais ativa
-Capacitar
continuamente os
profissionais da rede
- Fomentar o processo
de implementação de
Programas de Famílias
Acolhedoras no
municipio; - Estabelecer
parâmetros para a
elaboração de
documentos que
considere sempre as
características do
sujeito e da situação na
qual está inserido,
respeitando suas
particularidade sem
juízos de valor
-Reconhecer em quais
situações o
acolhimento
institucional é indicado
e, nestes casos, fazer
desta fase de vida um
momento rico de
aprendizagem
entrepares que permita,
à criança e ao
adolescente acolhido,
superar as perdas e se
Reconhecer em quais
situações o
acolhimento
institucional é indicado
e nestes casos fazer
desta fase de vida um
momento rico de
aprendizagem entre
pares que permita, à
criança e ao
adolescente acolhido,
superar as perdas e se

- Realizar
atendimento
priorizando as
condições físicas,
sensoriais, e
mentais das
crianças; -realizar
palestras e
orientações sexuais;

-Promover
em
parceria com os
diversos
setores
atividades
educativa focadas
nas situações de
violação de direitos
das crianças.

-Não tem

-Unidade de Saúde da
Família;

90 dias

-NASF

-Firmar e
consolidar famílias
acolhedoras no
município.
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-CREAS, CRAS e
demais secretarias.

Até 2016

-Próprios

desenvolver com
liberdade e dignidade
desenvolver com
liberdade e dignidade. Promover em parceria
com os diversos
setores atividades
educativa focadas nas
situações de violação
de direitos das
crianças. -Desenvolver
anualmente as
atividades da SEMANA
DO BEBÊ como
ferramenta de práticas
intersetorial e
integradas de
atendimento da pessoa
de 0 a 6anos.

“Não se faz política pública sem controle social, assim como,
não se faz controle social de cima para baixo. Vamos ouvir as
nossas crianças, elas têm muito a dizer e a contribuir afinal é
por elas e para elas que estamos nesta construção social”.
Alexsandra Silva de Mendonça Fonsêca- Presidente do CMDCA

Áreas

Metas

Estratégias
para atingir Indicadores Responsáveis
as metas

Pág 016

Fonte de
Prazos Recursos

Educação

Cultura

Infraestrutura

-Definição de uma
estratégia
de
mobilização
permanente
pela
garantia dos direitos
- Garantir o acesso
de crianças com
necessidades
educacionais
especiais
nas
instituições
de
Educação Infantil Garantir que todas
as instituições de
Educação
Infantil
elaborem,
implementem
e
avaliem
suas
propostas
pedagógicas,
considerando
as
diretrizes
curriculares
nacionais, bem como
as
necessidades
educacionais
especiais
e
as
diversidades
culturais
-Observar e respeitar
os
direitos
das
crianças em tido as
atividades culturais
- Garantir espaços
físicos,
equipamentos,
brinquedos
e
materiais adequados
nas instituições de
Educação
Infantil,
considerando
as
necessidades
educacionais
especiais
e
a
diversidade cultural
Expandir o
atendimento
educacional
às
crianças de 0 a 6
anos
deidade,
visando alcançar as
metas
fixadas
através
da
construção e reforma
das
escolas
de
educação
infantil,
creches e preescolas

- Aumentar cada
vez mais o número
de
vagas
nas
instituições
de
Educação Infantil
para crianças de 0
a 6 anos, incluindo
crianças
com
necessidades
especiais. - Reunir
a
equipe
administrativa
e
pedagógica
das
escolas
frequentemente
para elaborar sua
proposta
pedagógica
em
consonância com
as necessidades
de cada instituição
tanto social como
na sua diversidade
cultural,
econômica, etc.

Aumento
de
número de vagas
nas instituições de
Educação Infantil
para crianças com
necessidades
especiais de 0 a 6
anos.

Secretaria de
Educação.

Garantir o
acesso de crianças
com necessidades
educacionais
especiais
nas
instituições
de
Educação Infantil
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2014 á
2016

Os já previstos
no PPA e na
LDO

Finanças

Garantir
recursos financeiros
para a manutenção
e o desenvolvimento
da Educação
Infantil
Ampliar os
recursos
orçamentários
do
Programa Nacional
de
Alimentação
Escolar para as
crianças
que
frequentam
as
instituições
de
Educação Infantil.

-Buscar
outras
fontes de recursos
para aprimorar a
gestão
e
consolidação do
PMPI

-Garantir
realização
ações
para o público
infantil

a
de

-Todas as secretarias
envolvidas no
PMPI

Até 2016

-Próprios

“Criança é a aurora que alegra a vida da família.”
José Flávio Arruda de Melo
Pai e Coordenador da Assistência Social

5.4- Protagonismo na primeira infância
Estratégias
Fonte de
Áreas
Metas
para atingir Indicadores Responsáveis Prazos
Recursos
as metas

Saúde

Assistência
Social

-Garantir
atendimentos
com profissionais
especializados e
identificar
as
situações
de
violência com as
crianças;

- Formar grupos
com crianças a
fim
de
desenvolver
atividades lúdicas
voltada
para
garantia de seus
direitos.

Melhorar
o acesso
ao serviço
especializado;
-trabalhar
em
parceria
com
hospital municipal e
psf para identificar
violência
com
criança;
Incentivar
ao ACS identificar
esse tipo de
violência na visita
domiciliar.
-Realização
da
Busca Ativa nos
territórios
de
abrangência
do
CRAS.;

Não tem

Atenção
Hospital

-Grupos
sistemáticos de
crianças
atendidas
nos
Centros
de
Convivência
e
Fortalecimento
de
Vínculos.

-Orientadores
sociais, técnico de
Referência do CRAS
e equipe técnica
DO CRAS
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básica

e

90 dias

Até 2016

Próprios

Educação

-Garantir
a
participação das
crianças
na
formulação e no
controle
das
políticas públicas,
tomando
como
base participativa
a oralidade da
educação infantil
-Adoção
de
medidas
que
promovam
o
acesso
à
educação e a
participação das
pessoas
com
deficiência
na
vida cultural, em
condições
de
igualdade com as
outras pessoas,
incluindo
oportunidades
para desenvolver
e utilizar seus
potenciais
criativos,
artísticos
e
intelectuais;
- Apoiar
tecnicamente momentos de
formação para as
famílias e
as comunidades
escolares,
oportunizando o
acompanhamento
de seus filhos.

Utilizar
o
mecanismo
de
escuta de crianças
nas escolas, na
igreja, na família,
na
comunidade,
para saber mais
sobre o universo infantil, sobre
os
anseios
e
vontades
das
crianças para que
os serviços sociais
atendam às reais
necessidades das
crianças.
Aumentar o número
de
vagas
em
escolas
de
Educação
Infantil
para
crianças
com
necessidades
especiais e adaptar
as escolas com
rampas de
acessibilidade,
banheiros
adaptados,
carteiras escolares,
etc.
Realizar reuniões
de pais e mestres
com o intuito de
informar
o
desempenho
escolar
das
crianças aos seus
pais e orientar
também para a
melhor forma de
educá-los
no
ambiente familiar.

Escuta
de
crianças
nas
diversas
instituições
sociais
para
entender melhor
o
universo
infantil, em busca
de atender os
reais anseios e
vontades
das
crianças.

Professores,
Gestores Municipais,
Coordenadores
Pedagógicos.

2014
2016

á Os já previstos
no PPA e na
LDO

Reunião de pais
e
comunidade
escolar
para
orientação
e
informação
do
desempenho
escolar do aluno.

“Tenho duas filhas que estudam aqui e eu não tenho o que reclamar
é muito bom, adorei, inclusive no dia dos pais e mães, nem eu nem
meu marido
vamos pra outra escola, só vamos pra aqui, inclusive
têm mãe que tirou o filho da escola particular e trouxe pra cá”.
Maria José da Silva ( Mãe da Esc. J. J. S. - Novo Itambé )

Áreas

Metas

Estratégias
para
Fonte de
Indicadores Responsáveis Prazos
atingir as
Recursos
metas
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Cultura

Infraestrutura

-Estimular
parcerias com
instituições
competentes,
no atendimento
integral
à
criança,
considerando
seus aspectos
físico
afetivo,
cognitivo
/
linguístico,
sociocultural,
bem como as
dimensões
lúdica, artística
e imaginária.
- Criar planos
municipais de
acessibilidade
com metas e
prazos claros,
articulados com
as
metas
nacionais
estabelecidas
no contexto do
eixo
“acessibilidade”
da
Agenda
Social
de
Inclusão
das
crianças com
necessidades
especiais.
-Adotar medida
que garantam
que as crianças
com deficiência
possam
frequentar, em
igualdade
de
condições, as
instalações
destinadas
à
prática
de
jogos,
recreação, lazer
e
esportes,
incluindo
aquelas
que
fazem parte do
sistema escolar-Estabelecer
requisitos
obrigatórios em
matéria
de
acessibilidade
nos contratos
públicos
de
novas e antigas
obras
de
infraestrutura.
Elaborar
padrões
de
infra-estrutura
para
o
funcionamento
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adequado das
instituições de
Educação
Infantil,
considerando
as
características
regionais.

Finanças

-Apoiar
financeiramente
políticas
públicas
que
estimulem
o
protagonizou
infanto-juvenil

-Garantir o apoio
financeiro
e
buscar
outras
fontes
de
recursos
para
aprimorar
a
gestão
e
consolidação do
PMPI

Através de ações Junção
na rede
secretarias
envolvidas
PMPI

das

Até 2016

Próprios

no

“Criança feliz é a criança que brinca.”
Priscila Angélica Pereira de Andrade
Diretora de saúde
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5.5- Controle social das políticas voltadas para crianças na primeira infância
Estratégias
Fonte de
Áreas
Metas
para atingir Indicadores Responsáveis Prazos
Recursos
as metas

Saúde

Assistência
Social

Educação

-Fortalecer e apoiar as trabalhar
em
políticas públicas voltadas parcerias com a
Assistência Social e
para o controle social;
Conselho Tutelar;
-Realizar palestras
nas
escolas
abordando
temas
sobre o assunto;
Consolidação
-Reuniões
de uma rede municipal de sistemáticas
identificação e localização setoriais com os
de
crianças parceiros;
desaparecidos e de pais e responsáveis
Criar
um
Programa
/serviços de Acolhimento
Familiar;
-. Respeitar o direito de
participação
e
de
informação das crianças,
e suas famílias sobre as
decisões que lhes digam
respeito.

Não tem

Divulgar
permanentemente
parâmetros de qualidade
dos serviços de educação
infantil como referência
para a supervisão, o
controle e a avaliação e
como instrumento para a
adoção das medidas de
melhoria da qualidade.
-Garantir
a
formação
mínima do corpo docente
para educação infantil
Criar grupos de
trabalho para estudar a
situação das creches
vinculadas às empresas e
aos órgãos
públicos
-Implantar
conselhos
escolares e outras formas
de
participação
da
comunidade escolar local
na
melhoria
do
funcionamento
das
instituições de Educação
Infantil
e
no
enriquecimento
das
oportunidades educativas
e
dos
recursos
pedagógicos

Reunião
do
Conselho
Municipal
da
Criança e do
Adolescente com
o secretário de
educação com o
intuito de saber
mais
informações
sobre o serviço
ofertado para as
crianças e pedir
também
uma
atenção voltada
às
reais
necessidades
delas.

- Reunir toda a
comunidade escolar
junto com os pais
para dialogar acerca
das
melhorias
desejadas para a
escola, para definir
as prioridades que devem
ser
dadas
às
crianças
e
a
melhoria de sua
aprendizagem.
Reunir o Conselho
da Criança e do
Adolescente
do
Município para fazer
visitas nas creches e
encontrar possíveis
problemas a serem
solucionados para
melhoria
da
qualidade do ensino
e depois de detectar
os
problemas,
conversar com o
secretário
de
Educação pedindo
providências
a
serem tomadas.

Atenção Básica em 120 dias
parceria
com
Assistência social;

-Efetivar as ações Todas as secretarias Até 2016
da
rede da Gestão Munisocioassistencipal
cial

Membros
do 2014
Conselho Municipal 2016
da Criança e do
Adolescente
e
Secretário
de
Educação

Próprios

á Os já previstos
no PPA e na
LDO

“A criança de hoje é o futuro do amanhã, por
isto, precisamos investir nelas”.
Rosilene Silva – Mãe da escola Novo Itambé
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Áreas

Metas
Distribuir livros e
periódicos de circulação
nacional para a rede
pública de Educação
Infantil, com o objetivo de
socializar informações e
debates.
Realizar
o
Prêmio Qualidade na
Educação Infantil.

Cultura

Infraestrutura

Finanças

Elaborar
e
implementar a Política Nacional de Formação
de Leitores tendo como
foco as crianças, as
professoras
e
os
professores da Educação
Infantil.
Divulgar
e
discutir a LDB, o PNE, as
DCNEI,
bem
como
pareceres e resoluções do
CNE que dizem respeito à
área.
Somente
autorizar
construção
e
funcionamento
de
instituições de Educação
Infantil,
públicas
ou
privadas, que atendam
aos requisitos de infraestrutura.
- Participar da Educação
Infantil, garantindo a
inclusão da
responsabilidade
orçamentária da União
para a manutenção e a
continuidade do
atendimento às crianças
de 0 a6 anos.

Estratégias
Fonte de
para atingir Indicadores Responsáveis Prazos
Recursos
as metas
- Colocar em pauta
em
todos
os
momentos
e
espaços
(seminários, Rede
Nacional
de
Formação
Continuada,
encontros regionais,
etc.) a proposta
pedagógica e seus
processos
de
elaboração,
implementação
e
avaliação.

- Participar em
rede das ações
educativas
voltadas para a
primeira infância

-Efetivar as ações
Todas as secretarias
da rede
da Gestão
socioassistenAté 2016
Municipal
cial
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- Próprios

Assistência
- Criar grupos de trabalho
Social/
para estudar a situação da
Cultura/
Primeira
Infância
no
município
de
Itambé
Educação
construindo um conceito
/ Saúde
de análise permanente
todas as áreas das
Infraestrutura em
politicas
públicas
envolvidas nas ações do
/ Finanças
PMPI.

Construir
um
observatório
municipal
e
implementar
um
banco de dados
comum a todas as
áreas
sobre
a
situação da primeira
infância

Precariedade
e/ou ausência de
dados no
município sobre a
primeira infância

- Todas as secretarias
da Gestão Municipal
com a parceria do
Departamento
de
comunicação
e
tecnologia
da
informação.

Até 2016

- Municipais e
captados
através
de
editais

“Eu gosto da minha escola, ela tem muita coisa
pra gente brincar, tem parquinho, tem merenda,
eu gosto muito daqui.” - Criança do Novo Itambé

6- Avaliação e monitoramento do PMPI
Os principais instrumentos de monitoramento e avaliação
previstos são:
- Reuniões periódicas;
- Visitas domiciliares;
- Entrevistas de acompanhamento e monitoramento das
ações implantadas em prol das crianças na primeira
infância;
-Vídeos diversos;
-Divulgação em massa das ações; A avaliação será contínua.

7- Considerações finais
A estruturação de um plano municipal destinado à promoção, proteção, defesa,
protagonismo infanto-juvenil, controle social dos direitos de crianças à
convivência familiar, social e comunitária, reflete o compromisso do gestor do
município de Itambé e as prioridades referentes a esta temática, com vistas à
formulação e implementação de políticas públicas que assegurem a garantia dos
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direitos das crianças na primeira infância, de forma integrada e articulada com a rede sócio
assistencial e o SGD.
O PMPI será implantado seguindo as orientações do mesmo, da comissão e as
necessidades das demandas locais, podendo ser alterado de acordo com a urgência, após
averiguação e aprovação da comissão.

“A criança de hoje precisa de um país melhor, isto
se faz com politicas sociais e boa vontade, que é o
olho mágico do amanhã.”
Edvânia Lima de Brito- Mãe e digitadora

8- Referências
*PDDH - Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes
*PNPI - Plano Nacional pela Primeira Infância;
*Eca - Estatuto da Criança e do adolescente;
*LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social;
*LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
*CMDCA (Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente);
*Estatísticas da rede sócio assistencial local (CREAS, Conselho Tutelar, Fórum, Delegacia,
Cartório de registro civil, SCFV/Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, saúde
e Educação);
*Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
*Princípios da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças;
*CENSO 2010 / 2012.
Sites
Confederação Nacional dos Municípios (www.cnm.org,br)
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(www.direitoshumanos.gov.br/conselho/conanda)
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de PE
(http://www2.cedca.pe.gov.br/web/cedca)
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(www.fnde.gov.br)
Ministério da Educação (www.mec.gov.br)
Ministério da Saúde (www.saude.gov.br)
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(www.mds.gov.br)
Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br)
Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br)
Observatório Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes
(www.obscriancaeadolescente.gov.br)
Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br)
Portal dos Direitos da Criança e do Adolescente (www.direitosdacrianca.org.br)
Portal http://www.qedu.org.br/
Secretaria dos Direitos Humanos (www.direitoshumanos.gov.br).

“Cuidar e promover um ambiente propicio para o desenvolvimento positivo das crianças, é
dever
dos educadores e dos pais”.
Ana Paula (Professora da Esc. J.J.S.- Novo Itambé)

Siglário:
AMAIR - Associação Municipal de Religião Matriz Africana da Igualdade Racial CENSO
Recenseamento demográfico
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
CMPMPI -Comissão Municipal do Plano Municipal para a Primeira Infância
CRAS - Centro de Referência em Assistência Social
CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH -Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IDM - Índice de Desenvolvimento Municipal
IES - Índice de Exclusão Social
EJJS - Escola Jandui José de Souza
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOAS -Lei Orgânica de Assistência Social
PMPI - Plano Municipal para a Primeira Infância
PPA - Plano Plurianual
SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SIGAS - Sistema de Gestão Integrada da Saúde Pública
SIPIA -Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
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SGGD - Sistema de Garantias dos Direitos
SUS -Sistemas Únicos de Saúde
USF -Unidade de Saúde Família

“O sorriso de uma criança nos enche de emoção. Quantas vezes eles falam aumentam nossa atenção, sem criança não há vida e nem uma nova geração”.

Manoel Rosendo – Coordenador CDMS

(Conselho de Desenvolvimento Sustentável Municipal de Itambé)

“Corrigir os filhos não é uma forma de opressão e sim um forma de
construção de caráter e alicerce para ser um bom cidadão.”Maria do
Nascimento Filho – Pai de aluno da EI J.J.O.

José

Pág 027

Pág 028

