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Acima, Flavio Médici, Veronique Delormel,
Edson Cordeiro e Patrícia Lacerda ao ﬁnal do
Seminário do PMPI. Ao lado, apresentação
do Mapa da Infância. Abaixo, à esquerda,
crianças na oﬁcina “O olhar da Criança sobre
o Mundo”. Abaixo, Edson Cordeiro informa
sobre o andamento do Projeto Construindo
em Rede na reunião da Comissão do PMPI,
em 09 de outubro de 2013.
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Acima à esquerda, crianças do Cecom fazem
apresentação artística na Avaliação Final de
2015. Acima, Andrea Salustriano fala durante o
Seminário Temático sobre Assistência Social,
em 2015. Ao lado, primeira reunião da Comissão
do PMPI, em 05 de junho de 2013. Abaixo, o
vereador Ferreirinha fala na mesa de abertura
do Seminário do PMPI.

Introdução
Apresentação

O Projeto Construindo em Rede: elaboração,
acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano
Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu,
concebido pela Solidariedade França-Brasil – SFB¹, percorreu
um longo caminho antes de sua aprovação pelo Instituto C&A².
Em 2011, a SFB participou do Seminário “Plano Municipal para a
Primeira Infância: Educação, Saúde e Proteção”, promovido
pela Fundação Abrinq - Save The Children em parceria com o
Nucrep – Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da
Baixada Fluminense³ (com apoio do Instituto C&A). Esse
Seminário contou com cerca de 60 participantes, envolvendo
representantes de diversas instituições, conselhos tutelares,
órgãos governamentais, Ministério Público etc. Um dos
objetivos era, a partir do relato das experiências das
instituições, tirar tópicos para a realização de um Plano
Municipal da Infância e Adolescência.
Em 2012, como membro da Rede Nacional Primeira Infância –
RNPI⁴, a SFB participou da “Primeira Reunião sobre a
Construção dos Planos Municipais pela Primeira Infância”,
organizado no estado do Rio de Janeiro sob a coordenação do
Ciespi (Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a
Infância em Convênio com PUC/RJ). Doze instituições do RJ que
participam da RNPI estiveram presentes nessa reunião, onde foi
aprovado que as presentes organizariam os Planos Municipais
em alguns municípios de atuação.
A SFB levou a discussão, juntamente com o Nucrep, para um
Encontro de Lideranças em julho/2012, onde ﬁcou indicada o
início da ação para o município de Nova Iguaçu.
No ﬁnal de 2012, a SFB apresentou o projeto para a construção
do Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI, na
convocatória do Programa Redes e Alianças do Instituto C&A. O
Projeto: “Construindo em Rede: Elaboração do Plano
Municipal pela Primeira Infância em Nova Iguaçu” foi 1
dos 8 selecionados, dentre 167 iniciativas vindas de instituições
de 20 estados e do Distrito Federal. De acordo com o site do
IC&A: “Por meio do edital, foram selecionados projetos
elaborados por redes, coletivos de instituições, movimentos,
grupos de trabalho, fóruns e coalizões, geridos e desenvolvidos
coletivamente por instituições sociais articuladas entre si. [...]
O processo de seleção foi conduzido por um comitê de seleção
formado por pessoas indicadas pelo IC&A, com experiência na
área de redes.”⁵

1 A SFB é uma Organização da Sociedade Civil
fundada em 1986 por franceses e brasileiros,
de utilidade pública federal, sem ﬁns
lucrativos e sem vinculação religiosa ou
partidária. Atua na defesa e promoção dos
direitos de crianças e adolescentes, incidindo
sobre políticas públicas e investindo nas áreas
de educação, saúde, mobilização social,
o r g a n i z a ç ã o p o p u l a r, o b j e t i va n d o a
disseminação de metodologias participativas,
a equidade social e a prática da cidadania.
2 O Instituto C&A, criado em 1991, é uma
organização sem ﬁns lucrativos de interesse
público, dedicada a promover e qualiﬁcar o
processo de educação de crianças e
adolescentes no Brasil. O Instituto atua por
meio de programas, que orienta no apoio e
realização de projetos para atender às
demandas sociais. Os projetos são
desenvolvidos a partir do estabelecimento de
p a r c e r i a s e d e a l i a n ç a s c o m o u t ra s
organizações sociais e com o poder público.
3 Núcleo articulador dos Centros de Educação
Infantil Comunitários da Baixada Fluminense.
Nascido em 1987, com sua organização vinda
desde 1984, sendo fundado oﬁcialmente em
1992 (ata de fundação) e regularizado em
1993 (registro em cartório).

O projeto teve como base, para o primeiro ano, o “Guia para a
elaboração de planos municipais pela primeira infância”
produzido pela Rede Nacional Primeira Infância - RNPI,
adaptado à realidade local. Com a aprovação do Projeto, foi
possível constituir uma Equipe de Trabalho, essencial para o
desenvolvimento de uma proposta deste tipo.

4 A Rede Nacional Primeira Infância é uma
articulação nacional de organizações da
sociedade civil, do governo, do setor privado,
d e o u t ra s r e d e s e d e o r g a n i z a ç õ e s
multilaterais que atuam, direta ou
indiretamente, pela promoção e garantia dos
direitos da Primeira Infância – sem
discriminação étnico-racial, de gênero,
regional, religiosa, ideológica, partidária,
econômica, de orientação sexual ou de
qualquer outra natureza. Formada
inicialmente por um pequeno grupo de cerca
de 10 organizações, a RNPI iniciou suas
atividades em março de 2007. Hoje é
composta de mais de 160 organizações de
todas as regiões do Brasil.

Assim, em 2013, o PMPI de Nova Iguaçu foi discutido e
elaborado com a participação ativa de cerca de 170 pessoas de

5 Cf.: <http://www.institutocea.org.br/
noticias/Detalhe-noticia.aspx?id=2118>,
acesso em 18/02/2013.
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diversas instituições sociais e órgãos governamentais,
utilizando diversas instâncias de discussão, tais como:
encontros, grupos de trabalho, oﬁcinas, seminários etc., sendo
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, organizando as políticas públicas de atendimento,
proteção e prevenção dos direitos da primeira infância (0 a 6
anos de idade) em 13 capítulos temáticos, que envolvem
educação, saúde, convivência familiar, direito ao brincar e
outros.
Em 2014, o foco foi direcionado para o acompanhamento, o
monitoramento e a avaliação da implementação do PMPI. Outro
enfoque para o ano foi exercer o controle social sobre o
Orçamento Municipal, realizando o acompanhamento do
Orçamento Público de Nova Iguaçu, incluindo a elaboração do
Orçamento Primeira Infância em Evidência – Opine, contando
também com várias ações de divulgação/comunicação.
Em 2015, além da continuidade das ações desenvolvidas no ano
anterior, analisamos a execução do Orçamento 2014 e
agregamos ações de formação, concretizadas em Rodas de
Diálogo e Seminários com as temáticas do Plano, visando
garantir a execução integral dos programas e projetos
considerados prioritários para a Primeira Infância. Também
conseguimos a aprovação do PMPI por Lei Municipal.
A presente publicação é organizada a partir de cinco eixos: 1)
Elaboração; 2) Acompanhamento, monitoramento e avaliação;
3) Controle social; 4) Formação; e 5) Divulgação/Comunicação,
que abarcam todo o percurso histórico dos três anos do Projeto
Construindo em Rede.
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Introdução
O PMPI, bom para as crianças, bom para o Município⁶

As três maneiras mais frequentes de uma administração
municipal tratar os assuntos que dizem respeito às crianças de
até seis anos de idade são:
(a)
Deixar para as famílias cuidar das crianças, segundo a
máxima “Quem pariu Mateus, que o embale”. Fica para as
famílias a responsabilidade e a competência de cuidar e educar
nos primeiros anos de vida, antes da escola obrigatória, ocuparse de sua alimentação e saúde, promover os meios de
desenvolvimento social, a formação emocional, a aquisição dos
valores. Se ocorrer doença, levá-lo ao Centro de Saúde ou
procurar um hospital; se precisar de creche, tentar uma vaga
em escola pública ou privada. Se não conseguir, encontrar outra
maneira de que alguém se ocupe do cuidado e educação – a avó,
outro parente, uma vizinha ou uma creche comunitária,
confessional ou ﬁlantrópica.
Essa atitude política está embasada em uma dessas
concepções: 1 - a família é a primeira e mais importante
instituição social de cuidado e educação da criança pequena e
não pode abdicar desse papel. Ela é o espaço físico, afetivo e
social onde acontecem ou devem acontecer as experiências
mais marcantes e estruturantes da personalidade humana, a
começar pela experiência de ser desejado e acolhido, a criação
de vínculo afetivo, a imersão na cultura, a socialização e as
primeiras aprendizagens; 2 – o governo tem que cuidar de
tantas coisas que não pode assumir funções familiares, e basta
oferecer estruturas e serviços em saúde, educação e assistência
social para as que precisarem.
As crianças não são assunto de maior preocupação municipal.
(b)
Atender a demanda manifesta em saúde da criança e
educação infantil e, eventualmente, em outras áreas, como
assistência social, cultura, proteção contra violências. Para isso,
o governo municipal constrói os equipamento sociais e serviços
segundo as diretrizes das políticas nacionais de saúde,
educação, assistência social, cultura e direitos humanos (UBS,
UPA, Hospital, Caps, Cras, Creas, Creches e pré-escolas, Pontos
e Pontinhos de Cultura, sala de Conselhos, Samu, ESF, Nasf⁷
etc.). Como a demanda é crescente e usa mecanismos cada vez
mais poderosos de exigência (incluindo o recurso ao Ministério
Público), não é fácil atender a toda ela. Os serviços vão até onde
alcança o orçamento próprio, reforçado por transferências
federais e estaduais. Essa atitude demonstra sensibilidade para
as necessidades das crianças, mas se atém aos limites
tradicionais da forma de distribuir os recursos orçamentários. A
demanda que exceder à disponibilidade ﬁnanceira ﬁca fora do
atendimento.
As crianças são assunto de preocupação municipal na medida
da pressão exercida pelas famílias pelos serviços públicos.
(c)
Eleger como objetivo número um da gestão cuidar bem
de suas crianças, de todas elas. As crianças são postas no topo
das prioridades, ganham um lugar politicamente importante na
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6 Este texto foi escrito, especialmente para
esta Publicação, por Vital Didonet, da
Secretaria Executiva da Rede Nacional
Primeira Infância.
7 UBS: Unidade Básica de Saúde (Posto de
Saúde); UPA: Unidade de Pronto
Atendimento, Caps: Centro de Atenção
Psicossocial; Cras: Centro de Referência de
Assistência Social; Creas: Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social; Samu: Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência; ESF: Estratégia de Saúde da
Família; Nasf: Núcleo de Apoio às equipes de
saúde da família.
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mente e no coração do Prefeito ou da Prefeita. Isso não signiﬁca
esquecer ou menos-valorizar outros grupos etários, outras
urgências e necessidades sociais e econômicas. Signiﬁca, antes,
fazer a opção pelo que mais importa para as famílias e para a
sociedade. É tomar uma decisão inteligente de cuidar da fonte,
onde tudo (ou quase tudo) começa. É uma estratégia inteligente
de investir no período mais decisivo para a formação e o
desenvolvimento humano. Onde o efeito da ação
qualitativamente boa é várias vezes superior às realizadas em
idades mais avançadas.
A primeira forma é a tradicional, até hoje adotada por um
grande número de municípios. Alguns deles, porém, não “lavam
as mãos”, deixando as famílias se virar sozinhas. Como os
Municípios do segundo e do terceiro grupo, realizam programas
de apoio técnico e ﬁnanceiro às famílias, por exemplo, por meio
da estratégia de visitas domiciliares, das ações da política
nacional de saúde, de educação e de assistência social. Porém,
sem um empenho explícito em saber se todas as crianças estão
sendo atendidas e alcançando o resultado desejado pelas
famílias.
A segunda forma é mais dinâmica que a primeira, demonstra
sensibilidade aos direitos da criança, às necessidades das
famílias e procura dar a resposta à demanda. Porém, é
medíocre. Age por pressão, em vez de convicção e proatividade.
Não houvesse demanda, os gestores ﬁcariam bem satisfeitos
por não precisar – segundo seu entendimento – gastar recursos
municipais nessas ações. O esforço de atendimento só vai até
onde o povo pede, as famílias “gritam”, o Ministério Público
cobra. Acontece que o direito à saúde e à educação é de todas
as crianças, de todas as classes de renda, da cidade e do campo,
urbanas, negras, indígenas, com deﬁciência etc. Se não houver
preocupação com aquelas que estão excluídas, falta o essencial:
a compreensão de que todas são iguais e devem ter acesso aos
serviços como qualquer outra criança. Os ﬁlhos das famílias
mais pobres, daquelas que vivem as situações mais precárias,
sob forte risco de vida e desenvolvimento, não fazem pressão na
ﬁla dos postos e centros de atendimento nem perante o MP.
Dessa forma, as crianças que mais precisam da ação
equalizadora do Estado são as que menos são atendidas.
A terceira forma de uma gestão municipal encarar o dever de
garantir os direitos da criança nos primeiros seis anos de vida é
fazer o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI).
Em que consiste esse Plano?
Primeiro, na decisão política do Prefeito ou da Prefeita de dar às
crianças a prioridade que elas têm direito na administração
municipal, no contexto do artigo 227 da Constituição Federal, do
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Marco Legal da
Primeira Infância – Lei 13.257/2016;
Segundo, na determinação de que todos os setores do governo
que têm objetivo direto ou ações tangenciais à vida cidadã da
criança olhem para as crianças e se disponham a conﬁgurar a
gestão de sua pasta de sorte a atender as crianças nos aspectos
que lhes correspondem;
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Terceiro, na criação de um comitê intersetorial de coordenação
das políticas públicas pela Primeira Infância, que promova a
abordagem intersetorial e construa a visão holística da criança
nessas políticas;
Quarto, na determinação de elaborar o plano. A Rede Nacional
Primeira Infância recomenda que o plano tenha características
semelhantes às do Plano Nacional pela Primeira Infância:
a) ser construído num processo amplamente participativo:
convidar e abrir espaço à participação de todos os que tem algo
a dizer sobre a criança, tanto organizações governamentais
quanto as da sociedade civil e proﬁssionais dos vários campos
de atuação. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança tem
um papel central, como órgão deﬁnidor das políticas de atenção
aos direitos da criança. Cada organização e campo proﬁssional
tem um olhar especializado, uma experiência ímpar, uma
“sabedoria” a trazer para o grupo. Juntos, formam a imagem
completa da criança nas políticas públicas municipais.
b) abranger todos os direitos da criança na Primeira
Infância, pois os direitos são indivisíveis, interdependentes e
complementares. Mesmo que não seja possível, no começo do
Plano, envolver todos os setores, é recomendável construir a
visão holística da criança e o olhar abrangente das políticas
públicas, como forma de atender a criança inteira, como pessoa
e cidadã. Em todos os campos da atividade humana vem se
impondo a necessidade de superar a fragmentação por meio de
um olhar à totalidade e da compreensão de que tudo está
interligado;
c) estabelecer objetivos e metas de longo prazo – dez ou
mais anos, para garantir continuidade das ações, seu
aperfeiçoamento com a experiência ano após ano e assegurar
resultados duradouros nas várias gerações de crianças;
d) atender a todas as crianças de todas as infâncias
existentes no município e prestar atenção sensível às
características e necessidades da faixa etária. Se não for
possível atender a todas as crianças, o Poder Público deve dar
prioridade às que têm maior necessidade, aquelas cuja família
não pode buscar, com recursos próprios, os serviços que
procura. Mas é importante encontrar estratégias que criem
condições de chegar a todas;
e) submeter o plano ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente para debate, aperfeiçoamento e
aprovação. Se o CMDCA participou e até coordenou a
elaboração do Plano, essa etapa é apenas formal e pode ser
muito rápida, pois todas as sugestões que o
Conselho teria já estariam fazendo parte do Plano;
f) enviar o PMPI para a Câmara de Vereadores, para
aprovação e, depois de aprovado, sancionar. E por em execução.
É muito importante que o Prefeito ou Prefeita se mantenha
atento ao Plano, acompanhe sua execução, cobre resultados,
valorize os avanços que cada um dos participantes está
produzindo.
Qual a vantagem para o Município ter um PMPI?
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A resposta está implícita no que foi escrito acima. Em vez de o
Município ser omisso, falhar no dever de atender com absoluta
prioridade os direitos da criança, em vez de apenas responder à
demanda e livrar-se da pressão social sobre o governo, ele está
fazendo as crianças felizes no presente, propiciando-lhes uma
vida mais plena, um desenvolvimento que corresponde ao
potencial delas e construindo um futuro mais justo e mais
desenvolvido. As sucessivas gestões municipais estarão
oferecendo – durante a vigência do Plano – as melhores
oportunidades para as crianças viverem a infância com
plenitude e alcançarem o máximo do seu potencial.
É um Município com visão política avançada. Que conhece e
procura aplicar o que as ciências já descobriram sobre o
signiﬁcado dos anos iniciais da vida e das primeiras experiências
da pessoa.
O Município que elabora e executa o PMPI faz do seu território
um lugar onde as crianças são respeitadas como pessoas e
cidadãs, onde seus direitos são vistos com olhos de quem as
ama e as quer felizes. Onde ser criança é uma ventura, não um
risco; uma janela para o mundo, não um caminho estreito para
um campo cercado.
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O Projeto Construindo em Rede e o avanço na
democratização das políticas públicas

A experiência de construir um Plano Municipal pela Primeira
Infância em Nova Iguaçu aponta para duas questões das
políticas públicas. A primeira diz respeito ao próprio tema da
primeira infância, como período peculiar de desenvolvimento do
ser humano, carregado de signiﬁcados e especiﬁcidades,
merecedor da atenção e da ação de toda a sociedade. Nessa
questão, o próprio Plano Municipal é um avanço grandioso na
importância dada ao tema pelos atores sociais, sejam
governamentais ou organizações da sociedade civil. Assim, o
Plano é conteúdo do debate, uma vez que sua elaboração se deu
a partir da reﬂexão de diversos agentes sociais em áreas
distintas das políticas sociais, e desaﬁo, pois a implementação
das ações propostas irá contribuir para avançar no debate e no
conhecimento da questão da primeira infância.
A segunda questão diz respeito à participação popular e ao
controle social. Na medida em que o plano tenha sido elaborado
por mais de 170 pessoas, de diversas formações e áreas de
atuação proﬁssional, tenha recebido a contribuição de crianças
da primeira infância, tenha sido aprovado enquanto política
pública pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, pela Câmara Municipal e seu
acompanhamento e monitoramento se dá enquanto ação do
conselho municipal, vislumbra um conjunto de desaﬁos que, ao
mesmo tempo em que enriquece e fortalece o plano, se defronta
com obstáculos próprios da questão democrática e da
participação popular. A experiência do Plano Municipal pela
Primeira Infância de Nova Iguaçu apresenta inúmeras barreiras
e i n c e r t e z a s , t a m b é m c o n t é m v i r t u d e s e a va n ç o s
principalmente quanto às formas de dinamização do
monitoramento, ação para os conselhos municipais e processo
de pressão sobre a agenda governamental. Portanto, contribui
para o fortalecimento do processo de construção da nossa frágil
democracia.
Desde meados da década de 1980, ganhou relevância uma nova
forma de se comportar diante do poder público e das políticas
públicas, com maior interferência da sociedade nas ações do
Estado brasileiro. Passadas as duas décadas de ditadura, a sede
por democracia empurrou sociedade e governos a buscarem
alternativas de participação popular. Dessa conjuntura nascem
os conselhos municipais, como espaços de diálogo entre os
diversos atores sociais. Num primeiro momento surgem a partir
da pressão popular e mais tarde os conselhos são estabelecidos
por leis federais. Durante toda a década de 1990, duas visões
disputaram espaço na agenda dos conselhos municipais: uma,
com origem nos movimentos sociais, entendia os Conselhos
como espaço de disputa e de pressão. Outra, com origem nas
representações neoliberais, seja de OSCs ou dos governos,
concebia a possibilidade de parceria entre capital,
trabalhadores e poder público.
Ao ﬁnal da década de 1990 e início do novo milênio,
presenciamos um cenário melancólico: os conselhos se
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tornaram espaços burocratizados, presos a demandas
secundárias. Os movimentos sociais perderam capacidade de
representavidade social, tornando-se, muitas das vezes,
executores de projetos com subvenções sociais.
Nesse mesmo período, e ainda hoje, a consolidação da
democracia brasileira tem vivido um falso dilema entre
democracia participativa e democracia representativa. A
democracia participativa conta com a oposição daqueles que
defendem a democracia representativa, pois a primeira
resultaria no enfraquecimento dos partidos políticos e estes
seriam fundamentais para a consolidação da democracia. Por
outro lado, Silva (2013)⁸ enfatiza que a democracia
participativa não signiﬁca uma transferência das tarefas do
Estado e dos representantes eleitos e legitimados pelo voto
direto para grupos de interesse organizados de forma
participativa.
Diante dessa contradição elementar, pode-se apostar no
caráter criativo da sociedade, amparando-se na lógica de que
tudo que se constrói deve ter uma base, e neste caso a base da
democracia é a participação no plano local, nos bairros, nas
associações, nos conselhos etc. Nesse contexto, a participação
teria um papel pedagógico de responsabilização dos
interlocutores sociais. (p. 29)
Portanto, a democracia participativa complementa a
democracia representativa, oferecendo mecanismos de
controle social, ou seja, supervisionar, limitar e controlar o
governo. No caso da democracia representativa essa tarefa se
dá a posteriori, por meio de prestação de contas, enquanto na
participação direta esse controle social se faz presente durante
o processo, na tomada de decisões. (p. 32)

Ainda segundo Silva (2013), as questões relacionadas à
participação popular estão ligadas à questão da cultura política,
pois as mudanças precisam “avançar na mudança de
comportamento e nas práticas dos indivíduos, dos grupos, dos
gestores que compõe o aparelho de Estado e a sociedade de um
modo geral” (p. 32). Tal avanço se dá no curso do processo, com
acertos e erros, tendo claro o papel de cada um dos atores
sociais.
A experiência dos conselhos municipais, que em um primeiro
momento resultou em grande avanço na mudança da cultura
política da sociedade e dos governos se apresenta, atualmente,
desgastada e enfraquecida. De acordo com Santos (2002)⁹, os
conselhos, embora possuam instrumentos e dinâmicas de
funcionamento democráticos e eﬁcientes, pesam ainda alguns
desaﬁos para sua efetividade:

8 SILVA, Gustavo Tavares da. Os conselhos: gestão
pública democrá ca e par cipação. In: Cidade, poder
local e polí cas públicas. João Pessoa: Editora
Universitária da UFPB, 2013. Disponível em:
< h p : / / w w w. l i g i a t a v a r e s . c o m / g e r e n c i a
/ u p l o a d s /a rq u i vo s / 0 e d 1 9 b 2 2 4 b c bf 6 9 c 8 f 7 0 1 c
58394a15f3.pdf>, acesso em 13/07/2016.
9 SANTOS, Mauro Rego Monteiro. Conselhos
Municipais: a par cipação cívica na gestão das polí cas
públicas. Rio de Janeiro: Fase, 2002.

A baixa qualidade dos instrumentos necessários à tomada de
decisões, expressa na insuﬁciência das informações fornecidas
pelo poder público (principalmente no que diz respeito às
questões orçamentárias), na ausência de um processo
sistemático de acompanhamento e monitoramento das ações
das secretarias e dos próprios conselhos, e na baixa capacidade
de publicização e divulgação das ações para o conjunto da
sociedade [...]. A inexistência de um plano de ação na maioria
dos Conselhos, com metas e prioridades, baseadas no
diagnóstico da realidade, na deﬁnição de responsáveis e de
recursos disponíveis, e a falta dos mecanismos de controle
social e da ampliação da participação [...] (p. 94).
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A experiência na elaboração participativa, bem como o
monitoramento da implementação do Plano Municipal pela
P r i m e i ra I n f â n c i a , c o n t r i b u i s i g n i ﬁ c a t i va m e n t e n o
enfrentamento dos desaﬁos elencados por Santos (2002).
Durante todo o processo foram desenvolvidos mecanismos
importantes, inovadores ou não, para a atuação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova
Iguaçu que poderão ser utilizados por outros conselhos em
outras temáticas. Listamos abaixo, resumidamente, alguns dos
pontos mais signiﬁcativos:
a) Deﬁnição dos atores que se deseja envolver nas
discussões – apesar do CMDCA atuar a partir de
organizações da sociedade civil que trabalham
diretamente com programas voltados para a infância e
adolescência, a elaboração do PMPI precisava da
participação ampla da sociedade, uma vez que a
temática da primeira infância é transversal a todas as
políticas públicas. Ter novos atores, com olhares
diferentes enriquece o debate. Porém, nem todas as
organizações convidadas participaram. Despertar o
interesse de atores não focados com a temática ainda é
um desaﬁo a ser perseguido.
b) Grupos de Trabalho – Instrumento sugerido pelo Guia
para elaboração de planos municipais pela primeira
infância, produzido pela RNPI, foi importante para o
estudo e elaboração de um marco legal, do diagnóstico e
do plano de ações. A deﬁnição de um dinamizador e
articulador para cada grupo, possibilitou maior dinâmica
para os grupos, com convocação, preparação de pauta e
elaboração de texto preliminar a partir da
sistematização das discussões.
c) Marco Lógico – Instrumento de monitoramento das
ações ﬁnalísticas do PMPI utilizado pela Coama –
C o m i s s ã o Te m p o r á r i a d e A c o m p a n h a m e n t o ,
Monitoramento e Avaliação do PMPI – com metodologia
de deﬁnição de prioridades e estratégias para o
acompanhamento e para a avaliação.
d) Diagnóstico Situacional – outro instrumento de
monitoramento de políticas públicas utilizado pela
Coama. Trata-se de uma planilha com indicadores
sociais que permitem conhecer as demandas e as
políticas públicas da cidade.
e) Opine – Orçamento da Primeira Infância em Evidência –
Esta é uma ferramenta de análise orçamentária, muito
útil para a atuação do CMDCA e de outros conselhos.
Uma metodologia de fácil compreensão, porém de difícil
execução, pois é necessário conhecer os conceitos
básicos do orçamento público. Carece de
aperfeiçoamento, inclusive com a criação de plataforma
de sistematização dos dados orçamentários. Com a Lei
de Acesso à Informação, o Opine pode ser analisado
também com os dados da execução orçamentária e
planilha de contratos, tornando muito mais rica a análise
quanto ao destino dos recursos.
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f) Seminários Temáticos – a realização de seminários
integra o planejamento de elaboração, execução e
monitoramento do PMPI. Após a deﬁnição das ações
ﬁnalísticas e sua aprovação no CMDCA, este, através da
Coama, utilizando o instrumento do Marco Lógico
estabeleceu as ações prioritárias a serem primeiramente
monitoradas. Entretanto, esses movimentos não foram
suﬁcientes para fazer a conexão com as secretarias e
demais órgãos responsáveis pela execução das ações.
Foi então necessário a realização de seminários que
deﬁnam, de forma participativa, a execução de cada
uma das ações, prevendo subações, responsáveis pela
execução e prazo para execução. Após isso, o CMDCA
pôde enviar a todas as secretarias municipais, conselhos
e demais organizações envolvidas as suas respectivas
ações a serem executadas. A partir daí, o CMDCA passou
a ter o que cobrar, quem cobrar e quando cobrar. O Marco
Lógico em conjunto com os seminários deram
objetividade para a atuação do CMDCA.
Estes são alguns pontos mais relevantes do Projeto Construindo
em Rede que ofereceram caminhos no sentido de avançar no
processo de democratização das políticas públicas. Informações
e estatísticas, instrumentos para a análise orçamentária e
metodologia de deﬁnição de ações e distribuição às
organizações envolvidas empoderam o CMDCA. Caberá agora
aos seus membros e, em especial ao movimento social, garantir
a continuidade desse processo.
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Acima, o Conselheiro Tutelar Leobaldo fala
durante a apresentação do Opine, em 2014.
Ao lado, Prof. Aristeo Leite Filho fala no
seminário temático sobre educação infantil,
em 2014. Abaixo, crianças participam do Dia
do Brincar em 2014. Abaixo à direita, reunião
da Comissão do PMPI, em 09 de outubro de
2013.
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1.1) Identiﬁcação de Atores

O que é?
A primeira ação foi identiﬁcar os atores da cidade para
participação efetiva na elaboração do Plano (Ministério Público,
Juizado, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Câmara de Vereadores, Conselhos de Políticas
etc.).
Um dos princípios para a elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância é a participação do maior número de pessoas
possível, contando com diferentes setores, ou seja, devendo ser
elaborado em conjunto pelo governo e sociedade, em processo
participativo. A ideia central, é que a participação da sociedade
e do governo na sua construção, a aprovação pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
responsável legal pelas deliberações sobre políticas públicas
para criança e adolescente, a aprovação pela Câmara Municipal
e o longo prazo de execução (até 2022) desvinculem o plano,
conforme acentua o Plano Nacional pela Primeira Infância, “de
um determinado partido político e de um governo em particular
e o [liguem] às funções permanentes do Estado na prestação de
um serviço essencial para uma população especíﬁca – que são
as crianças pequenas” (p. 28). Ele é mais que um Plano de
Governo, ele passa a ser um Plano de Estado.

Como foi?
A Equipe do Projeto, e outros membros da SFB, reuniram-se
com o objetivo de realizar o levantamento.
Utilizando tarjetas, os participantes foram convidados a
registrar as “instituições” que consideravam de fundamental
importância na elaboração do PMPI-Nova Iguaçu. Em seguida,
as mesmas foram agrupadas por similaridade, como visto a
seguir:

Instituições:
0 Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada

Fluminense – Nucrep: acrescentando algumas instituições
que fazem parte do Núcleo, tais como: Centro Comunitário
São Sebastião de Vila de Cava – Cecom, Centro Comunitário
de Santa Rita – Sarita, Grupo Comunitário Coração de Mãe,
Sociedade Beneﬁcente de Campo Alegre – Sobem, Centro
Comunitário Joias de Cristo, Caritas Diocesana – Ceic São
José Operário, Centro Integrado de Desenvolvimento
Infanto-Juvenil – Cidi, Casa do Menor São Miguel Arcanjo –
Ceic Dona Johanna, entre outros.
0 Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Nova Iguaçu – Fórum DCA: em especial, as
instituições mais atuantes, tais como: Associação de Bairros
de Jardim Primavera; Sociedade Integrada do Jardim
Ocidental e Adjacências – Sijo; Emaús e Fraternidade –
Emfras; Associação das Crianças Excepcionais de Nova
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Iguaçu – Aceni; Fé e Alegria – Centro de Educação e Cultura
de Marambaia; Caritas – Casa Abrigo Beija-Flor; Lar Fabiano
de Cristo; entre outras.
0 Associação dos Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu –

ACTNI.
0 Federação de Associação de Bairros de Nova Iguaçu – MAB.
0 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Iguaçu

– Apae.
0 Pastoral da Criança.
0 Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu.
0 Rede Criança Baixada.
0 Entre outras.

Secretarias:
0 Secretaria Municipal de Educação – Semed: em especial, o
setor de Educação Infantil.
0 Secretaria Municipal de Saúde – Semus: em especial, o
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança
e Adolescente – Paimsca e Programa de Saúde Básica.
0 Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas: em
especial, os Centros de Referências de Assistência Social –
Cras e Centro Social Especializado de Assistência Social Creas.
Abaixo, público participando
da dinâmica “todos no mesmo
barco” no Encontro Municipal
pela Primeira Infância

0 Secretaria Municipal de Cultura – Semc.
0 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel.
0 Subsecretaria dos Conselhos Municipais – SSCM.
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Conselhos:
0 Conselho Municipal de Educação – CME;
0 Conselho Municipal de Saúde – CMS;
0 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
0 Conselhos Tutelares (Centro, Cabuçu, Austin, Comendador
Soares e Vila de Cava).

Justiça:
0 Juizado da Infância e Juventude de Nova Iguaçu: em
especial, os Serviços de Psicologia e Serviço Social.
0 Promotoria da Infância e Juventude de Nova Iguaçu: em
especial, os Serviços de Psicologia e Serviço Social.
Câmara Municipal:
0 Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
0 Comissão de Educação e Cultura.
Universidades:
0 Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro –
Campus Nova Iguaçu.
0 Universidade Iguaçu – Unig.
0 Universidade Estácio de Sá – Unesa.
0 Universidade do Grande Rio – Unigranrio.

Para cada instituição e órgão acima, foram identiﬁcadas pessoas
de referência e os membros da Equipe se dividiram para realizar
os contatos.

Desaﬁos, possibilidades e ajustes
É importante mencionar, que, ainda que tenha sido uma
iniciativa da SFB, o Projeto foi elaborado em parceria com
algumas instituições-chave para a realização da atividade, tais
como: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, de importância central na proposta de
implementação desejada; Associação dos Conselhos Tutelares
de Nova Iguaçu - ACTNI, que congrega os Conselhos Tutelares
da Cidade; Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da
Baixada Fluminense – Nucrep, que participou das discussões
iniciais e cedeu espaço para o Projeto na cidade; e a
Subsecretaria dos Conselhos Municipais, que tem como
responsabilidade o suporte dos Conselhos Gestores da Cidade.
Após a elaboração do Projeto, o mesmo foi apresentado em
reunião do CMDCA e em assembleia da ACTNI.
A participação efetiva só é possível a partir de um processo de
divulgação permanente e eﬁciente, conforme será visto no
Capítulo 5, e que nem todas as “instituições” em potencial se
envolveram na implementação do Plano, bem como, outras, que
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não foram lembradas, passaram a participar de forma
contundente no decorrer das diversas fases previstas pelo
Projeto.
Um dos pontos fortes do Projeto é a incidência política na
cidade, a partir do envolvimento de diversos atores da cidade,
mas, o ano de início do mesmo coincidiu com mudanças na
gestão municipal. Esse fato alterou todas as conﬁgurações de
secretarias e conselhos gestores importantes para o
desenvolvimento do Projeto. Com as mudanças de secretários,
mudou-se também grande parte das equipes que atuavam na
primeira infância, em especial, nos cargos de conﬁança do
governo. Os representantes governamentais nos conselhos
também foram mudados.
Assim, foi de suma importância nesse período as rearticulações
com os atores do Sistema de Garantia de Direitos da cidade,
ponto focal de nossa rede de atuação. Desta forma,
privilegiamos os contatos e as apresentações do Projeto em
várias instâncias e fortalecemos os instrumentos de divulgação
e comunicação.
Avaliamos, ao ﬁnal, que as estratégias foram eﬁcazes, pois,
conseguimos desenvolver o Projeto com grande participação de
representantes das secretarias municipais. Para nossa
surpresa, em alguns espaços, até com presença maior destas do
que das instituições da sociedade civil.
A dica aqui é a realização de uma boa identiﬁcação dos atores e
não descuidar dos processos de divulgação e comunicação.
Dois materiais produzidos para o
Encontro Municipal pela Primeira
Infância:
CD com textos, artigos e legislação
sobre os temas do Plano.
Certiﬁcado de participação no encontro.

1.2) Encontro do Plano Municipal pela Primeira Infância

O que é?
Uma segunda ação foi a realização de um Encontro, sendo
convidadas as “instituições” identiﬁcadas no item anterior. O
Encontro marca o início do debate e das discussões para
elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova
Iguaçu.
O Encontro teve como objetivos: apresentar a proposta de
elaboração do PMPI, criar uma Comissão do Plano Municipal pela
Primeira Infância (CPMPI) composta de representantes dos
vários segmentos e criar grupos de trabalho para elaboração da
proposta do Plano Municipal pela Primeira Infância.

Como foi?
O encontro contou com a participação de cerca de 100 pessoas,
representando 21 instituições, entre elas Centros Comunitários
de Educação Infantil, 5 conselhos tutelares e 2 fóruns populares
da cidade, além do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Nova Iguaçu, SFB, Câmara de Vereadores,
Vara da Infância e Juventude e Secretarias Municipais.
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Foram constituídos seis grupos de trabalho que deﬁniram seus
encontros para trabalhar no intento de preparar o marco legal, o
diagnóstico da situação da primeira infância na cidade, e discutir
e aprovar propostas de ação para o plano municipal.
A Programação do Encontro esta na imagem ao lado:

Como foi, passo-a-passo:

Credenciamento/Café da manhã
0 Lista de Presença:
Foi preparada uma lista de presença para cada tema do PMPI,
sendo:
1 – Criança com Saúde; 2 – Educação Infantil; 3 – A família e
a comunidade da criança; 4 – Assistência Social às crianças e
suas famílias; 5 – Atenção à criança em situação de
vulnerabilidade: acolhimento institucional, família
acolhedora e adoção; 6 – Do direito de brincar ao brincar de
todas as crianças; 7 – A criança e o espaço: a cidade e o meio
ambiente; 8 – Atendendo à diversidade: crianças negras,
ciganas, quilombolas e indígenas; 9 – Enfrentando as
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violências contra as crianças; 10 – Assegurando o documento
de cidadania a todas as crianças; 11 – Protegendo as crianças
da pressão consumista; 12 – Controlando a exposição
precoce das crianças aos meios de comunicação; 13 –
Evitando acidentes na primeira infância.
Cada participante escolhia qual lista assinar. Quando uma
lista completava cinco assinaturas, era retirada e assim,
sucessivamente, até que todas tivessem cinco pessoas. Aí
voltavam a ﬁcar disponíveis para assinatura em mais uma
rodada, também de cinco. Dessa forma, as pessoas tinham
possibilidade de escolher entre os temas disponíveis, mas de
forma que todos os grupos tivessem um número equiparado
de pessoas participando.
0 Pasta:

Cada participante recebeu uma pasta com diversos
materiais, DVD com textos (PNPI, Guia PNPI, Levantamento
Cidades do Rio de Janeiro, Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência
Social), folder do projeto etc.
0 Café da manhã:
É importante prever no Projeto ou nas parcerias recursos
para a alimentação dos participantes.
0 Comunicação:
Foi produzido um banner e uma faixa de mesa para o Dia do
Encontro, além de folder, adesivo, DVD e certiﬁcado. O
Encontro foi ﬁlmado.

Mesa de Abertura

Mesa de abertura do Encontro
Municipal pela Primeira Infância: da
esquerda para a direita, Cristina
Penna, Isabel Abelson, Gabriela
Azevedo de Aguiar, Veronique
Delormel, Andrea Dutra, Solange
Brito e Carlos Ferreira.

É importante compor uma mesa bem representativa, com os
diversos segmentos da cidade e pessoas de referência. No
nosso caso, a mesa foi composta por: SFB (Presidente:
Veronique Delormel), Instituto C&A (Adriano Guerra – Assessor
do Programa Rede e Alianças), Rede Nacional Primeira Infância
(Gabriela Azevedo de Aguiar), Grupis - Grupo de Pesquisa
Infâncias até os 10 anos - Grupis/UFRRJ (Andréa Dutra),
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança da Câmara de
Vereadores (Marcelinho Amigo das Crianças), Comissão de
Educação e Cultura da Câmara de Vereadores (Carlos Ferreira),
CMDCA (Presidente Nair Rabelo
Chagas), Associação dos
Conselheiros Tutelares de Nova
Iguaçu (Presidente Wellington Brito
Braziliano), Fórum Popular
Permanente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Nova
Iguaçu (Coordenadora Solange da
Silva Brito), Isabel Abelson
(Representante Unicef-Rio).
Foram confeccionadas placas com os
nomes dos participantes.
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Dinâmica
“Todos no mesmo barco”:
Objetivo: estimular o comprometimento do grupo com PMPI.
Material necessário: uma folha de papel para cada participante
(com o logo do Plano Municipal na parte de baixo da folha).
Desenvolvimento:
1) Entregar uma folha para cada participante.
2) A consigna é que cada um, relembrando o tempo de
criança, construa um barco de dobradura.
3) Enquanto faz o passo a passo da dobradura do barco com o
público, o facilitador evoca o simbolismo do barco. Por
exemplo, que certamente enfrentará tempestades no
percurso, durante o qual alguns problemas ou diﬁculdades
surgirão que terão que ser eliminados para se seguir
adiante (desânimo, falta de tempo etc.). O facilitador corta
a proa, a popa e a ponta do barco, simbolizando a
eliminação dessas diﬁculdades.
4) No ﬁnal, ao abrir a dobradura, formou-se uma camiseta e o
facilitador relaciona com que, para que o Plano possa dar
certo, todos teremos que “vestir a camisa” do projeto.

Mesa Plano Municipal pela Primeira Infância
É importante planejar uma mesa que seja signiﬁcativa para a
temática do Encontro. No nosso caso, formamos uma mesa com
as seguintes temáticas:
0 O Plano Nacional pela Primeira Infância (Gabriela Azevedo de
Aguiar – RNPI).
0 Apresentação da proposta “Construindo em Rede: PMPI-Nova
Iguaçu” (Edson Cordeiro dos Santos – SFB).
0 Apresentação do Mapa DCA do Instituto C&A (Diretor
Institucional Adriano Guerra – Oﬁcina de Imagens).
0 Esclarecimentos sobre o assunto.

Composição da Comissão do Plano Municipal pela
Primeira Infância (CPMPI)
Seguindo o Guia da RNPI, propomos no Encontro a Formação da
Comissão do PMPI, composta por representantes presentes ao
encontro, tais como: CMDCA, Conselhos Tutelares, Nucrep,
Fórum DCA etc.
0 Foi explicada a função da CPMPI: acompanhar os GTs, opinar
nos GTs, consolidar a proposta de PMPI a partir das
contribuições dos GTs.
0 Escolher os membros que constituirão a CPMPI.
0 Se não der tempo: propõe e pede para articular durante o
almoço e apresenta no ﬁnal.
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Wellington Brito, Conselheiro Tutelar,
presidente da ACTNI apresenta a
camisa do PMPI no ﬁnal da dinâmica
“todos no mesmo barco”.
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Almoço
Assim como no café da manhã, é importante prever o almoço
dos participantes, de preferência no mesmo local do Encontro,
para facilitar a logística e ganhar tempo de trabalho.

Grupos de Trabalho
Após o almoço, retornar à plenária e organizar os grupos de
trabalho:
0 Explicar a função dos GTs: estabelecer o marco legal dos
temas do Plano; fazer o diagnóstico inicial da situação da
primeira infância no município; e propor ações ﬁnalísticas.
0 Dividir em grupo pelas listas.
0 Discussão em grupo:
Ler texto sobre o tema, extraído do PNPI.
Primeiras percepções sobre a situação da primeira infância
no tema, cronograma e locais de reuniões do GT (abril a
setembro/2013). 1 encontro por mês (6 reuniões).
Escolher uma pessoa para sistematizar.
Utilizar tarjetas. Uma palavra ou uma expressão.
Sistematizar.
Fazer um cartaz para apresentar (ou outra forma: enquete,
música, poesia etc.).
Com base no Plano Nacional pela Primeira Infância – PNPI,
optamos por montar os grupos juntando alguns temas.
0 Criança com saúde + Evitando acidentes na primeira
infância;
0 Educação Infantil + Do direito de brincar ao brincar de todas
as crianças;
0 A família e a comunidade da criança + Assistência Social às
crianças e suas famílias + Assegurando o documento de
cidadania a todas as crianças;
0 Atenção à criança em situação de vulnerabilidade,
acolhimento institucional, família acolhedora e adoção +
Enfrentando as violências contra as crianças;
0 A criança e o espaço: a cidade e o meio ambiente +
Atendendo a diversidade: crianças negras, ciganas,
quilombolas e indígenas;
0 Protegendo as crianças da pressão consumista + Controlando
a exposição precoce das crianças aos meios de comunicação.
Para cada grupo, foi articulado previamente um dinamizador.

Apresentação dos GTs
0 Cada GT apresentará as suas conclusões.
0 Alinhamento dos Grupos (temas, cronogramas, separados,
juntos.).
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Encerramento
Entrega de certiﬁcados....

Lanche
O Encontro foi encerrado com um lanche da tarde.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
A primeira infância, período que vai do nascimento até os seis
anos de idade, já conta com um Plano Nacional, elaborado pela
Rede Nacional Primeira Infância e aprovado, em 2010, pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda). O Guia de elaboração dos PMPIs, da RNPI, nos
lembra que o alinhamento dos Planos Municipais ao Plano
Nacional é necessário para que as metas possam ser atingidas.
Para a realização do Encontro é importante prever recursos,
seja a partir de aprovação de projetos como a partir de parcerias
locais, para a operacionalização do Encontro: alimentação,
pasta, banner, ﬁlmagem etc.

1.3) Comissão do Plano Municipal pela Primeira Infância

O que é?
A Comissão do PMPI é uma sugestão do Guia para elaboração de
PMPIs, da RNPI, que defende que a mesma seja composta por
vários segmentos: sociedade civil, conselhos de direitos,
conselhos tutelares, conselhos e fóruns temáticos, poder
público, pais e/ou familiares responsáveis, irmãos adolescentes
e grupos de crianças.
Estabelecemos os seguintes objetivos para a Comissão:
0 acompanhar os GTs;
0 opinar nos GTs;
0 consolidar a proposta de PMPI a
partir das contribuições dos GTs.

Como foi?
Em nossa proposta de composição da
Comissão do PMPI, aproveitamos a
realização do Encontro mencionado no
item anterior para a sua composição
inicial.
Durante o processo de elaboração do
Plano a Comissão se reuniu por duas
vezes, na primeira, para discutir os
princípios e as diretrizes do Plano e, na
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Integrantes da Comissão do
Plano Municipal pela
Primeira Infância ao ﬁnal da
primeira reunião.
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segunda para discutir partes iniciais deste (Apresentação,
Introdução, Autores etc.).
O primeiro encontro ocorreu no dia 05 de junho de 2013, no
auditório da OAB de Nova Iguaçu. O evento contou com efetiva
participação de representantes de diversos segmentos: Fórum
Popular Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Nova Iguaçu, Associação dos Conselheiros Tutelares de Nova
Iguaçu, Secretarias Municipais (Saúde, Educação, Esporte e
Lazer e Ação Cultural), além dos representantes da
Solidariedade França-Brasil.
No encontro foram realizadas a apresentação do Projeto
“Construindo em Rede: elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância de Nova Iguaçu e do andamento dos Grupos
de Trabalho que já estavam se reunindo desde o mês de abril. Ao
ﬁnal os membros da Comissão ﬁzeram uma primeira discussão
sobre os princípios e diretrizes do Plano.
O segundo encontro aconteceu no dia 09 de outubro de 2013,
nas dependências do Nucrep, onde foi discutido e encaminhado
partes do PMPI: Apresentação, Introdução, Princípios e
Diretrizes e Autores.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Em nossa proposta, resolvemos seguir o Guia da RNPI e formar
uma Comissão do Plano.
Contudo, no decorrer do Projeto, avaliamos que essa comissão
poderia ter sido a mesma criada no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente posteriormente para
acompanhamento do Plano (Coama: Comissão de
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PMPI), já que
essa segunda comissão é oﬁcial, tendo sua constituição sido
publicada em Diário Oﬁcial, o que lhe confere mais
sustentabilidade.

1.4) Grupos de Trabalho

O que é?
O Guia da RNPI sugere dois tipos de grupos para a elaboração dos
PMPIs. O primeiro, para fazer o diagnóstico inicial da situação da
primeira infância no município, com apresentação dos resultados
em audiência pública ou seminário com ampla participação social
e elaboração de um documento síntese com as recomendações
levantadas. O segundo, para o desenvolvimento do Plano de
Ação, seguindo o mesmo roteiro do Plano Nacional, cabendo à
Comissão do PMPI a ﬁnalização do Plano com as contribuições
setoriais e encaminhamento para votação no CMDCA.
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Como foi?
Um dos princípios para a elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância é a participação do maior número de pessoas
possível, contando com diferentes setores, ou seja, devendo ser
elaborado em conjunto pelo governo e sociedade, em processo
participativo. A ideia central, é que a participação da sociedade e
do governo na sua construção, a aprovação pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
responsável legal pelas deliberações sobre políticas públicas
para criança e adolescente, a possibilidade de aprovação pela
Câmara de Vereadores e o longo prazo de execução (até 2022)
desvinculem o plano, conforme acentua o Plano Nacional pela
Primeira Infância, “de um determinado partido político e de um
governo em particular e o [liguem] às funções permanentes do
Estado na prestação de um serviço essencial para uma
população especíﬁca – que são as crianças pequenas” (p. 28).
Ele é mais que um Plano de Governo, ele passa a ser um Plano de
Estado.
Foi a partir desses pressupostos que a ação de criação de grupos
de trabalho para fazer o diagnóstico inicial da situação da
primeira infância no município e eleger as ações ﬁnalísticas para
a atenção integral e integrada da primeira infância prioritárias
no município, foi pensada e realizada. Ou seja, juntamos os dois
tipos de grupo previstos no Guia da RNPI em um só.
Todos os GTs tiveram como incumbência estabelecer o marco
legal das temáticas, deﬁnir o diagnóstico e propor as ações
ﬁnalísticas.
Conforme já exposto, os 13 temas do PMPI foram agrupados em
6 grupos que deﬁniram os grupos de trabalho, com os seguintes
participantes:

GT 01:
Crianças com Saúde
Evitando acidentes na Primeira Infância
0 Centro de Educação e Cultura Fé e Alegria
0 Instituto de Atendimento e Desenvolvimento Familiar – Iadef
0 Centro Comunitário Joias de Cristo
0 Casa do Menor São Miguel Arcanjo
0 Conselho Tutelar – Comendador Soares
0 Secretaria Municipal de Saúde – Semus
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responsáveis pela discussão e
elaboração dos textos de cada
tema do Plano Municipal pela
Primeira Infância
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GT 02:
Educação Infantil
Do Direito de brincar ao brincar de todas as crianças
0 Centro Comunitário Joias de Cristo
0 Casa do Menor São Miguel Arcanjo
0 Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Cecom
0 Solidariedade França-Brasil
0 Secretaria Municipal de Educação – Semed
0 Secretaria Municipal de Cultura – Semcult

GT 03:
Assistência social a crianças e suas famílias
A Família e a comunidade da criança
Assegurando o documento de cidadania a todas as
crianças
0 Fórum Popular Permanente de Defesa da Educação
0 Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente
0 Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada
Fluminense – Nucrep
0 Centro de Educação e Cultura Fé e Alegria
0 Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Cecom
0 Lar Fabiano de Cristo
0 Centro Integrado de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi
0 Associação Pamen [Pastoral do Menor] Central de Educação,
Ideias e Formação Alternativa – Pamen/Cheifa
0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA
0 Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas

GT 04:
Atenção a criança em situação de vulnerabilidade,
acolhimento Institucional, família acolhedora e adoção
Enfrentamento as violências contra as crianças
0 Espaço Progredir
0 Conselho Tutelar – Vila de Cava
0 Conselho Tutelar – Centro
0 Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas
0 Juizado da Infância e da Juventude
0 Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
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GT 05:
A criança e o espaço – a cidade e o meio ambiente
Atendendo a Diversidade – Crianças Negras,
Quilombolas e Indígenas
0 Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Cecom
0 Associação Pamen [Pastoral do Menor] Central de Educação,
Ideias e Formação Alternativa – Pamen/Cheifa
0 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel
0 Rede Estadual de Educação
0 Rede Municipal de Educação
0 Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de
Nova Iguaçu

GT 06:
Protegendo as crianças da pressão consumista
Controlando a exposição precoce aos meios
Comunicação
Apesar da reconhecida e incontestável importância de ambos os
temas, o Grupo de Trabalho não aconteceu como esperado.
Criamos um Grupo de Trabalho Virtual na rede social
Facebook para promover a discussão. O GT Virtual também
recebeu poucas contribuições.

Ao ﬁnal dos trabalhos dos GTs, observamos que o
funcionamento dos GTs envolveu um grande número de atores
da cidade: 48 pessoas de 27 representações: 10 Instituições; 3
Coletivos; 4 Conselhos; 5 Secretarias Municipais; 2 Legislativo
Municipal; 1 Justiça e 2 Rede Pública.
O ponto positivo dessa ação é o envolvimento, no processo de
elaboração, de grande número de entidades da sociedade civil,
além de setores governamentais, conselhos, militantes da área
dos direitos da criança e proﬁssionais de diferentes setores. As
reuniões ocorreram com uma média de 6 pessoas por GT. Outro
ponto positivo foi ter a parceria com o Núcleo de Creches e PréEscolas Comunitárias da Baixada Fluminense, que viabilizou o
local, central e estruturado, para a realização das reuniões.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Observamos que nem todos os temas têm o mesmo poder de
mobilização. Por exemplo, tivemos diﬁculdades de consolidar o
GT 06, que trata da mídia e do consumo. Foi necessário deﬁnir
outra estratégia para viabilizar a participação de atores na
discussão deste tema, como, por exemplo, a utilização de um
grupo virtual de discussão.
Outra aprendizagem foi a importância de ter atores-chave no
processo de mobilização e coalizão, tais como, o Nucrep, que
cedeu seus espaços para as reuniões e o CMDCA, que manteve a
discussão do Plano na agenda durante todo o ano.
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Crianças participam das
atividades na oﬁcina “O Olhar
da Criança sobre o Mundo”
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Um grande desaﬁo foi manter a participação das pessoas nas
reuniões dos Grupos, já que, em geral, são as mesmas pessoas
que participam de diversas mobilizações na cidade.
Como já visto no texto introdutório sobre “o Projeto Construindo
em Rede e o avanço na democratização das políticas públicas”,
que expõe a opção metodológica assumida pela SFB, uma
construção coletiva sempre representa um grande desaﬁo, já
que envolve diferentes olhares e experiências, assim como, os
diferentes ritmos dos participantes, dos temas e dos
dinamizadores. Além disso, a diﬁculdade de se obter dados e
informações foi uma constante.

1.5) Escuta das crianças

O que é?
Dentre as diretrizes e princípios previstos pelo PNPI está a da
criança ser tratada como sujeito, ou seja, “a criança tem um
'rosto'. Olhar para ele e enxergá-lo é compreender a verdadeira
essência do ser humano que se forma desde sua gênese e se
realiza ao longo da vida” (p. 26). O Guia para elaboração dos
PMPIs também estabelece a necessidade da escuta das
crianças: “os planos municipais devem ser construídos por meio
de um amplo processo de participação social, incluindo também
[...] crianças, de modo a permitir que sua visão de mundo seja
contemplada” (p. 20).
Para o Guia da RNPI o direito à participação é fundamental e
também se estende às crianças, levando-se em conta as
peculiaridades de sua faixa etária.

Como foi?
A atividade com as crianças, em forma de Oﬁcina,
denominamos “O Olhar da Criança sobre o Mundo”, realizada na
manhã de 19 de junho de 2013.
Participaram 26 crianças de 3 a 5 anos de 5 instituições de
Educação Infantil: da Escola Municipal de Educação Infantil
Casa da Criança Presidente Getúlio Vargas, do Sesi – Nova
Iguaçu, do Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava –
Cecom, do Centro Integrado de Desenvolvimento InfantoJuvenil – Cidi e do Centro Social de Educação e Cultura
Marambaia – Fé e Alegria.
O objetivo foi enriquecer as
d is c u s s õ e s e o t ra b a lh o d e
elaboração do Plano Municipal com
o olhar das crianças, sobre suas
impressões acerca dos lugares
onde moram, dos seus gostos, dos
espaços que frequentam e das
diﬁculdades e problemas que
enfrentam no dia-a-dia.
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Durante a oﬁcina “O Olhar da
Criança sobre o Mundo” as
crianças produziram
desenhos sobre lugares e
situações da cidade e do
bairro que lhes chamavam a
atenção de forma positiva ou
negativa.

Elaboração do PMPI
Ressaltamos que antes da oﬁcina acontecer, houve uma semana
de trabalho com as crianças nas unidades de Educação Infantil
sobre os temas que seriam abordados.

Como foi, passo-a-passo

Encontro com Crianças
Local: Sesi-Nova Iguaçu (Rua Gerson Chernicharo, 1321 Bairro da Luz)
Público-Alvo: 26 crianças de 3 a 6 anos
Data: 19/06/2013, 8 às 11h30
Metodologia de base: Livro Cecip: “Vamos ouvir as crianças?
Caderno de metodologias participativas do Projeto Criança
Pequena em Foco”. [Organização do Cecip – Centro de Criação
de Imagem Popular; textos de Beatriz Corsino Pérez, Maria
Dantas Jardim; Ilustrações de Claudius Ceccon]. – Rio de
Janeiro: Cecip, 2013.
Atividades do dia:
Dividir o grupo em 2 subgrupos: 13 crianças.
1º. Momento: 8 às 9h30
Grupo 1:
0 Apresentação (Cecip, p. 11).
A primeira atividade da oﬁcina
foi produzir um desenho no
crachá de identiﬁcação que
lhes representasse.

0 Contação de história: “Crianças como você” (Cecip, p. 13),
com ilustração de desenhos.
0 Brincadeira: “Lugares da comunidade” (Cecip, p. 15),
confecção de cenários (maquete).
Grupo 2:
0 Apresentação (idem grupo 1)
0 Jogo: “Os caminhos da criança”
(Cecip, p. 19), com ilustração de
desenhos.
0 Brincadeira: “O que é bom e o que
é ruim na sua comunidade” (Cecip,
p. 33), cartaz, com recorte e
colagem.
2º. Momento: 9h30 às 11h
Grupo 1:
0 Jogo: “Os caminhos da criança”
(Cecip, p. 19), com ilustração de
desenhos.
0 Brincadeira: “O que é bom e o que
é ruim na sua comunidade” (Cecip,
p. 33), cartaz, com recorte e
colagem.
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Grupo 2:
0 Contação de história: “Crianças como você” (Cecip, p. 13),
com ilustração de desenhos.
0 Brincadeira: “Lugares da comunidade” (Cecip, p. 15),
confecção de cenários (maquete).
3º. Momento: Todos juntos.
Música (Toquinho), “É bom ser criança”.
Roda com a criança.
Entrega de um brinquedo feito de material reciclado: “bilboquê”
(o que para algumas crianças da parte mais central da cidade foi
um momento ímpar, pois não conheciam aquele tipo de
brinquedo).

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Como aprendizagem ﬁca a constatação da necessidade de
escuta das crianças em processos que envolvam a infância,
pois, elas têm muito a dizer. E é preciso ouvir o que suas falas
traduzem. Por exemplo, com a fala “[...] só na creche tem
parquinho [...]”, as crianças do Ceic Marambaia manifestaram
sua percepção sobre o bairro onde moram não ter espaços
públicos de lazer. Essas e outras observações foram levantadas
na Oﬁcina.
Um ponto positivo foi conseguir enriquecer as discussões e o
trabalho de elaboração do Plano Municipal com o olhar das
crianças, sobre suas impressões acerca dos lugares onde
moram, dos seus gostos, dos espaços que frequentam e das
diﬁculdades e problemas que enfrentam no dia-a-dia.
O conteúdo da oﬁcina foi sistematizado em uma publicação,
além de ser incluído no texto ﬁnal dos temas do Plano Municipal.
Essa foi a primeira experiência de participação infantil na
discussão e elaboração de um Plano Municipal pela Primeira
Infância realizada no Brasil, segundo a Rede Nacional Primeira
Infância.

1.6) Seminário do PMPI

O que é?
O Guia da RNPI prevê a realização de um seminário na etapa de
construção do diagnóstico e deixa para a Comissão do PMPI a
função de realizar a consolidação do Plano a ser enviado ao
CMDCA. Com isso, não inclui um momento de discussão com o
documento já ﬁnalizado.
Em nosso caso, estabelecemos que a culminância da elaboração
do Plano pelos atores do Sistema de Garantia de Direitos
ocorresse em um Seminário do PMPI.
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Desenhos das crianças na
oﬁcina “O Olhar da Criança
sobre o Mundo”:
No primeiro, mais acima, temos
um prédio e duas pessoas, no
desenho acima um menino
soltando pipa e abaixo uma
escola desejada pelas crianças
com jardim na entrada.
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Como foi?
O Seminário do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova
Iguaçu ocorreu no dia 25 de outubro de 2013, marcando a
culminância da elaboração do Plano no município e contando
com a participação de cerca de 100 pessoas, representando 11
instituições, 3 coletivos de instituições, 5 Conselhos, 2
Universidades, 6 Secretarias Municipais, 2 Comissões da
Câmara Municipal, Vara da Infância, além da SFB e convidados,
tais como: representantes da Rede Nacional Primeira Infância –
RNPI, do Instituto C&A, do Centro de Criação de Imagem Popular
– Cecip e da Fundação Vale.
O Seminário teve como objetivo, apresentar a proposta do PMPI
de Nova Iguaçu para discussão e aprovação dos participantes.
Veja a programação ao lado.

Como foi, passo-a-passo:
Credenciamento/Café da manhã
Grupos aleatórios:
Para garantir a participação nos
grupos de forma aleatória, cada
participante recebeu em sua pasta
um pequeno envelope lacrado
contendo um dos 13 temas do PMPI
mais um grupo de textos extras: 1 –
Criança com Saúde; 2 – Educação
Infantil; 3 – A família e a
comunidade da criança; 4 –
Assistência social às crianças e suas
famílias; 5 – Atenção à criança em
situação de vulnerabilidade:
acolhimento institucional, família
acolhedora e adoção; 6 – Do direito
de brincar ao brinquedo de todas as
crianças; 7 – A criança e o espaço: a
cidade e o meio ambiente; 8 –
Atendendo à diversidade: crianças
negras, ciganas, quilombolas e
indígenas; 9 – Enfrentando as
violências sobre as crianças; 10 –
Assegurando o documento de
cidadania a todas as crianças; 11 –
Protegendo as crianças da pressão
consumista; 12 – Controlando a
exposição precoce das crianças aos
meios de comunicação; 13 –
Evitando acidentes na primeira
in fân c ia; 14 – Tex t o s G erais
(Introdução, Princípios e Diretrizes,
Autoria...). Foi pedido que só
abrissem os envelopes no momento
indicado.
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0 Lista de presença:
A lista de presença geral foi
preenchida na recepção.
0 Café da manhã:
É importante prever recursos para a alimentação dos
participantes, no Projeto ou com as parcerias.
0 Pasta:
Cópia do Plano, folder do projeto, bloco, caneta, Livro “O amanhã
que a gente tece: práticas em Educação Infantil comunitária na
Baixada Fluminense” (SFB, 2012), avaliação do encontro,
certiﬁcado.
0 Comunicação:
Foi produzido um banner e uma faixa de mesa para o Dia do
Seminário, além de banner do Projeto. O Seminário foi ﬁlmado.

Abertura
0 Mestre de Cerimônia explica o objetivo do Seminário.
0 Apresentação de crianças de um Centro Comunitário de
Educação Infantil (Cecom).
0 Lembrar sobre a avaliação na pasta.
0 Reforçar que mantenham o envelope lacrado até o momento
indicado.

Mesa de Abertura
0 É importante compor uma mesa bem representativa, com os

diversos segmentos da cidade e pessoas de referência. No nosso
caso, estiveram representadas na mesa de abertura as seguintes
instituições: Solidariedade França-Brasil, Instituto C&A, Rede
Nacional Primeira Infância, Comissão de Defesa dos Direitos da
Criança da Câmara de Vereadores, Comissão de Educação e
Cultura da Câmara de Vereadores, Subsecretaria dos Conselhos
Municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Associação dos Conselheiros Tutelares de Nova
Iguaçu, Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da
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Participação das crianças do
Centro de Educação Infantil
Comunitária Fé e Esperança
no Seminário do Plano
Municipal pela Primeira
Infância de Nova Iguaçu.

Elaboração do PMPI
Criança e do Adolescente de Nova Iguaçu e Núcleo de Creches
e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada Fluminense.
0 Foram intercaladas duas apresentações de crianças (Escola

Municipal de Educação Infantil Casa da Criança Presidente
Getúlio Vargas e Centro Comunitário São Sebastião de Vila de
Cava – Cecom).

Apresentação do andamento PMPI
0 Apresentação do vídeo PNPI.
0 Apresentação do processo de elaboração do PMPI.
0 Apresentação de imagens com resumo do projeto.

Dinâmica/Divisão de Grupos
0 Dinâmica: “Participação efervescente”

Objetivo: comprometimento dos participantes.
Material Necessário: Comprimidos efervescentes (tipo Sonrisal),
copos descartáveis (um para cada participante) e água.
Desenvolvimento:
Cada participante recebe um copo cheio pela metade de água e
um comprimido efervescente. Usando-se de simbolismo, o
facilitador estimula que os participantes reproduzam a
dinâmica. O envelope de comprimido colocado ao lado do copo
representam as pessoas que sabiam do projeto, da elaboração
do plano, mas que não participaram. Houve
também quem conheciam, estiveram presentes,
participando até certo ponto, sem se envolver,
representados pelo ato de colocar o envelope
inteiro dentro do copo. Finalmente, as pessoas
que participaram com grande envolvimento, são
simbolizadas no momento em que se abre o
envelope e se coloca o comprimido dentro da
água do copo.
Posteriormente, pede-se para que os
p a r t i c i p a n t e s a b ra m o s e nve l o p e s q u e
receberam na pasta e os subgrupos são
formados a partir dos seus conteúdos.

Almoço
Assim como no café da manhã, é importante
prever o almoço dos participantes, de
preferência no mesmo local do Encontro, para
facilitar a logística e ganhar tempo de trabalho.

Trabalho em Grupos
0 O texto do PMPI foi preparado com parágrafos

numerados, conforme exemplo ao lado.
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0 As cópias do PMPI estavam nas pastas.
0 Metodologia para os grupos: leitura, discussão e aprovação

da parte do texto do tema referente ao seu subgrupo.
0 14 grupos: 14 relatores (treinados anteriormente para a

dinamização dos subgrupos).
0 O texto foi enviado anteriormente por e-mail, solicitando

leitura e sugestões antecipadas.
0 Aprovação: até 30% de votos, rejeitada; de 30 a 70%, levar

para plenário; acima de 70%, aprovada.
0 Para cada emenda efetuada pelo subgrupo foi preenchida a

ﬁcha abaixo:

Plenária Final
- Leitura dos Grupos.
- Aprovação Final.

Encerramento
- Agradecimentos, palavras ﬁnais.
- Recolhimento da avaliação.

Lanche
Ao ﬁnal, foi servido um lanche da tarde.

Nesse Seminário o documento preliminar do PMPI foi aprovado,
contando com a adesão das instituições e demais atores sociais,
que compreenderam a importância e se mobilizaram pela busca
da melhoria do atendimento às crianças e na promoção dos
direitos da primeira infância.
No Plano aprovado consta o marco legal, o diagnóstico da
realidade e as 222 ações ﬁnalísticas (metas, objetivos e
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estratégias) que o município deverá
realizar, tendo em vista cada um dos
direitos da criança aﬁrmados pela
Constituição Federal, pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente e pelas
leis que se aplicam aos diferentes
setores, como educação, saúde,
assistência, cultura, convivência
familiar e comunitária e outros que
lhe dizem respeito.

Desaﬁos, possibilidades e
aprendizagens
As propostas apresentadas no Plano
assentam-se na concepção da
criança como sujeito e são resultado
coletivo de vários Grupos de
Trabalho (GTs) que se debruçaram
sobre a temática da primeira
infância no ano de 2013. Com base
em várias publicações, estudos e
pesquisas, em especial o Plano
Nacional pela Primeira Infância, que
subsidiou todos os momentos de
discussão, bem como a experiência
pessoal e militante de diversos
atores sociais, foi possível a escrita
coletiva dos textos que foram
apresentados.

Carta
enviada aos
Conselheiros

1.7) Aprovação do PMPI no CMDCA

O que é?
A aprovação do PMPI no CMDCA é uma etapa fundamental na
elaboração do Plano. Nesse sentido, consideramos, desde o
início, o CMDCA como sendo o “centro” dessa rede, dadas suas
características paritárias, o que, por si só, já garante o
envolvimento de apoio na realização das discussões do
Conselho, com participação nas reuniões e também na
realização de ações formativas para os conselheiros.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Nova Iguaçu aprovou, por unanimidade, o Plano Municipal
pela Primeira Infância em reunião realizada no último dia 14 de
novembro de 2013.
O Plano conta com 222 ações ﬁnalísticas, divididas em 13
temas, englobando as questões da saúde, da assistência social,
da educação, da convivência familiar e comunitária, do direito à
cidade e demais questões pertinentes ao desenvolvimento da
criança de até seis anos de idade.
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O Plano Municipal pela Primeira Infância
de Nova Iguaçu foi o primeiro do estado
do Rio de Janeiro e um dos primeiros do
Brasil a ser concluído.

Desaﬁos, possibilidades e
aprendizagens
A metodologia principal na execução do
projeto foi pautar as ações pela
orientação em redes, fundamental para
a articulação política, o fortalecimento da
organização comunitária e eﬁciência das
políticas públicas. Desta forma, a
abordagem adotada valoriza a
autonomia, a relação dialógica, a
cooperação e a diversidade,
incentivando o intercâmbio de ideias e
práticas no desenvolvimento das suas
atividades¹⁰.
Em nosso caso, a rede considerada foi o próprio Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, pois, podemos
entender a rede como “uma ambiência favorável à ocorrência de
ações concertadas e múltiplas colaborações difusas”¹¹.

A Lei Municipal 4.564/2015,
que dispõe sobre a
aprovação do Plano
Municipal pela Primeira
Infância foi um marco na
consolidação do PMPI

1.8) Aprovação em Lei Municipal

O que é?
A aprovação do PMPI pelo CMDCA já o tornava uma política
pública institucional, dada a característica de órgão deliberativo e
controlador das ações relacionadas à criança e ao adolescente do
CMDCA (ECA, Art. 88, II).
Contudo, seguindo as orientações do Guia da RNPI, perseguimos
a aprovação do PMPI em Lei Municipal, para transformá-lo em
uma política pública regulatória.

Como foi?
Durante os três anos de execução do Projeto, várias articulações
foram feitas visando o envio do Projeto de Lei pelo Executivo
Municipal, com participação de conselheiros e secretarias
municipais, que muito apoiaram na tramitação do referido Projeto
de Lei.
Audiência com o prefeito também foi solicitada, via órgãos
públicos, CMDCA e por instituições, contudo, sem obter êxito.
Mesmo assim, a mobilização em torno do PMPI e sua intensa
divulgação fez com que o prefeito enviasse o Projeto de Lei para a
Câmara Municipal, sendo a Lei aprovada no dia 24/11/2015,
sancionada pelo Prefeito no dia 26/11/2015 e publicada nos Atos
Oﬁciais da Cidade no dia 27/11/2015, numa célere tramitação
(Lei no. 4.564/2015).
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10 Cf. YOUNES IBRAHIM, Suzete (org.). O
amanhã que a gente tece: práticas em
educação infantil comunitária na Baixada
Fluminense. Rio de Janeiro: Solidariedade
França-Brasil – SFB, 2012.
11 Cf. Cássio Martinho, no Primeiro
encontro de Parceiros do Programa
Redes e Alianças (ciclo 2), do Instituto
C&A, realizado nos dias 21 a 23 de maio de
2013, em Aldeia, Pernambuco.

Elaboração do PMPI
A aprovação coloca o município como o primeiro da Região
Sudeste a instituir o Plano pela Primeira Infância por Lei
municipal, fazendo parte de um seleto grupo de 13 municípios
que possuem Planos aprovados por lei (os demais, no
Nordeste).

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
A aprovação do PMPI em Lei Municipal foi a maior diﬁculdade
vivida pelo Projeto em seus anos de execução. Tal ação só é
possível a partir de Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal
pelo Executivo. Nesse sentido, traçamos diversas estratégias
para se chegar ao Prefeito Municipal.
A aprovação do PMPI por lei municipal fortalece muito a
implementação das ações do Plano pelo valor institucional de
uma lei, mas especialmente porque a Lei inclui todas as ações
do Plano pela Primeira Infância no Plano Plurianual, facilitando a
alocação de recursos orçamentários.

Na foto acima, reunião da
Comissão do Plano
Municipal pela Primeira
Infância

Na foto ao lado,
confecção de maquete
da cidade, conforme a
percepção das
crianças, na oﬁcina “O
Olhar da Criança sobre
o Mundo”.
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Momento do Encontro
Municipal pela Primeira Infância

Adriano Guerra do Instituto C&A
durante acompanhamento do Projeto
Construindo em Rede: Plano Municipal
pela Primeira Infância de Nova Iguaçu

Reunião do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Nova Iguaçu
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CAPÍTULO2
Acompanhamento,
monitoramento e
avaliação
2.1 - Reuniões de Equipe
2.2 - Reuniões do CMDCA
2.3 - Reuniões da Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação do PMPI
2.4 - Marco Lógico
2.5 - Diagnóstico Situacional
2.6 - Mapa DCA
2.7 - Mapa da Infância
2.8 - Avaliação Anual

2.1) Reuniões de Equipe

O que é?
São as reuniões regulares necessárias ao desenvolvimento das
ações do Projeto.

Como foi?
Da equipe do Projeto, três pessoas tiveram participação direta
em todas as ações: um coordenador e dois articuladores.
As reuniões aconteceram regularmente, realizadas com
periodicidade semanal, visto que as questões cotidianas e
emergenciais demandam um longo tempo organização.
Em cada reunião, o Planejamento Anual era retomado, em
especial, nas ações mais emergentes para o período.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
É importante ter uma instituição como “animadora da rede” e
uma equipe responsável pela condução do Projeto. As reuniões
de equipe são essenciais à dinâmica do Projeto (contatos,
articulações, imprevistos, novas ações etc.).

2.2) Reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

O que é?
O CMDCA faz parte do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, no nosso caso tendo sido considerado
o “centro” dessa rede, dadas suas características paritárias e a
sua função legal como órgão deliberativo e controlador das
ações relacionadas à criança e ao adolescente (ECA, Art. 88, II).
As reuniões ordinárias do CMDCA – Nova Iguaçu acontecem
sempre às segundas quintas-feiras de cada mês.

Como foi?
Membros da equipe do Projeto participaram de todas as
reuniões do CMDCA do período, com o intuito de manter os
conselheiros atualizados sobre o andamento do Projeto e
viabilizar a futura aprovação do Plano e de diversos documentos
relacionados ao PMPI no Conselho.
Assim, as reuniões foram espaços privilegiados de articulação,
validação de documentos e divulgação das ações do Projeto, em
especial, a partir do segundo ano do Projeto quando o CMDCA
passou a ser o interlocutor principal, dada as suas
características deliberativas.

Acompanhamento, monitoramento
e avaliação

Em muitos momentos, a
participação dos articuladores do
Projeto nas reuniões do CMDCA
serviu como um ponto de apoio aos
Conselheiros na realização das
discussões e contribuindo no
desenvolvimento de algumas ações.

Desaﬁos, possibilidades e
aprendizagens
A participação nas reuniões do
CMDCA tem que ser bastante
qualiﬁcada para que as aprovações e
validações sejam feitas de forma
consciente, demandando um
processo de aproximação com todos
os conselheiros.

Nas imagens momentos das reuniões
do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

A atuação efetiva no Conselho possibilita minimizar efeitos
negativos de situações encontradas no decorrer da execução do
Projeto, tais como, a falta de participação de diversos atores
importantes nas reuniões do CMDCA (baixo quórum e até mesmo
sem quórum para deliberações); a mudança de representações
tanto governamentais como não-governamentais, que demanda
um processo de formação continuada para o exercício de suas
funções; mudança constante na presidência do órgão; o contexto
das eleições estadual e nacional, que, apesar de não ser no
âmbito municipal, tem reﬂexos diretos na “agenda”
governamental; e a grande quantidade de ações na “agenda” do
CMDCA, como, por exemplo, a realização de Conferência dos
Direitos da Criança e Adolescentes e processo de escolha dos
Conselheiros Tutelares.
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2.3) Reuniões da Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação do PMPI

O que é?
A Comissão Temporária de Acompanhamento, Monitoramento e
Avaliação do PMPI-Nova Iguaçu – Coama¹² foi prevista na
mesma Resolução que aprovou o PMPI no CMDCA, devendo ser
composta, de forma paritária, por conselheiros governamentais
e não-governamentais e ampliada por atores do Sistema de
Garantia de Direitos, tais como, o Fórum de Educação, a
Associação de Conselheiros Tutelares, as Secretarias
Municipais, entre outros.
A Coama tem como atribuições: acompanhar a execução do
PMPI-NI; estabelecer os mecanismos necessários ao
acompanhamento, ao monitoramento e à avaliação das suas
ações ﬁnalísticas; aprofundar o diagnóstico da primeira
infância; acompanhar a execução do Orçamento Municipal,
entre outras.

12 Acompanhamento: “[...] deve:
identiﬁcar problemas potenciais antes que
ocorram; iniciar planos de recuperação
antes que os problemas ﬁquem graves;
prover a comunicação básica sobre o
s t a t u s d o p r o j e t o ”. ( c f. :
<http://dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos
/2000.1/proj1/acompproj.htm>, acesso
em 23/07/2013.
Monitoramento: “observar em
determinado período de tempo se as
condições de um objeto/equipamento
estão dentro dos padrões [...] (Cf.
<http://www.dicionarioinformal.com.br/
monitoramento/>, acesso em
23/07/2013.
Avaliação: “análise, apreciação,
conjectura, consideração, juízo,
julgamento, observação, opinião, parecer,
p o n d e r a ç ã o ”
< h t t p :
//www.sinonimos.com.br/avaliacao/>,
acesso em 23/07/2013.

Como foi?
A Comissão foi composta pelo CMDCA no mês de março/2014,
com representantes governamentais e não-governamentais.
Ficou com a incumbência de elaborar diversos documentos de
referência para o PMPI, tais como:
0 o Marco Lógico, que é a principal ferramenta de
acompanhamento do PMPI;
0 o Diagnóstico Situacional, que serviu para aprofundar os
dados do PMPI, com dados disponíveis no IBGE e outras
fontes governamentais;
0 o MapaDCA, que é uma plataforma online, desenvolvida pela
ONG Oﬁcina de Imagens, que contribuiu para a produção de
um diagnóstico da situação das políticas públicas para a
infância e a adolescência no município;
0 o Orçamento Primeira Infância em Evidência (Opine),
ferramenta inédita de acompanhamento orçamentário para a
primeira infância;
0 o acompanhamento dos créditos
suplementares do Orçamento
Municipal;
0 o acompanhamento orçamentário
a partir das despesas previstas e
despesas liquidadas.
Para a realização das tarefas acima
estavam previstas reuniões
trimestrais da Coama, mas, dado o
volume de trabalho, as mesmas
ocorreram mensalmente. Além dos
representantes do CMDCA, a
Comissão foi ampliada com outros
atores do Sistema de Garantia de
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Reunião da Equipe do
Projeto Construindo
em Rede e a Coama.
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Direitos, tais como, o Fórum DCA, a
Associação de Conselheiros
Tutelares, a Vara da Infância, entre
outros.
No terceiro ano do Projeto, o CMDCA
aprovou que, além dos
acompanhamentos vistos
anteriormente, a Coama também
ﬁcasse com a incumbência de
participar da organização dos
S e m i n á r i o s Te m á t i c o s q u e
discutiriam os temas presentes no
PMPI.
Assim, as ações priorizadas do
“marco lógico” foram discutidas nos
Seminários Temáticos. As propostas
que complementaram as ações
priorizadas no PMPI foram discutidas
pela Coama, sendo, em seguida,
deliberada em sessão plenária do
CMDCA, com posterior envio, via
ofícios, para todas as secretarias e
órgãos municipais mencionados
como responsáveis pelas ações,
dando prosseguimento ao
monitoramento do Plano.

Desaﬁos, possibilidades e
aprendizagens.
A Coama mostrou ser um lugar
privilegiado de articulação, já que em
sua formação é possível agregar
outros atores sociais da Cidade, tais
como, Conselhos e Fóruns.
A composição da Coama foi
precedida de um processo de
articulação, pois consideramos
importante que a mesma levasse em conta pessoas que
participaram diretamente da elaboração do Plano. Assim, os
contatos foram feitos e realizadas conversas prévias.
Mantivemos a articulação para a inclusão do tema da escolha
dos integrantes da Comissão na pauta da primeira reunião do
CMDCA do ano, acontecendo conforme o previsto.
As diﬁculdades na consecução das “tarefas” da Comissão se
deram dentro do quadro da atual “cultura” de desprezo para
com a produção de dados, informações e estatísticas, que foram
minoradas com a participação efetiva dos diversos atores na
coleta de dados e informações para a construção dos
documentos, em especial, o Diagnóstico Situacional e o
MapaDCA.
Como aprendizagem do período, percebemos a possibilidade de
fortalecimento e empoderamento do CMDCA a partir da
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realização de ações concretas, que
visem uma participação efetiva dos
Conselheiros e a possibilidade de
acesso a produtos concretos e de fácil
assimilação, que apoiem o Conselho
na proposição e acompanhamento
das políticas públicas relacionadas à
primeira infância. Além disso,
o b s e r va m o s q u e é n e c e s s á r i o
disseminar a importância da
obtenção de dados para um real
conhecimento da realidade.
Um dos pontos positivos foi a
produção dos documentos à muitas
mãos, com a participação da equipe
do Projeto, membros da Coama e
pesquisas em diversas Secretarias
Municipais, bem como o acesso aos dados de fontes oﬁciais, tais
como, do Instituto de Geograﬁa, Estatística – IBGE e Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
Inep e Bancos de Dados municipal.

Trecho da planilha do Marco
Lógico para o tema da
Educação Infantil

É importante ressaltar que os documentos produzidos (Opine,
Diagnóstico Situacional, MapaDCA etc.) foram validados pelo
CMDCA, constituindo, assim, como documentos oﬁciais do órgão.

2.4) Marco Lógico

O que é?
O Marco Lógico¹³ é a principal ferramenta de acompanhamento
das ações ﬁnalísticas do PMPI.
O Marco Lógico é um dos documentos trabalhados pela
Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do
PMPI-Nova Iguaçu (Coama), que continuará o seu
monitoramento até o ano de 2022.

Como foi?
Levando em conta as ações ﬁnalísticas do PMPI-Nova Iguaçu, a
Coama estabeleceu uma planilha de monitoramento.
Primeiramente, foram selecionadas 62 das 221 ações para o
monitoramento, sendo deﬁnimos os indicadores e os prazos de
implementação.
O acompanhamento do marco lógico foi previsto para ser
realizado de forma trimestral, juntando-se às outras atribuições
da Coama, que se reúne mensalmente.
As ações do marco lógico foram discutidas nos Seminários
Temáticos e, posteriormente, analisadas pela Coama e
encaminhadas para aprovação do CMDCA. Por ﬁm, o CMDCA
encaminhou, via ofícios, para os órgãos públicos, visando a
implementação das ações.

51

13 Baseado no documento “PMPI:
Instrumento Marco Lógico”, realizado
pelo Instituto da Infância – Ifan, elaborado
por Isabele Caminha de Freitas e Luzia
Torres Gerosa Laﬃte (Ifan); Ana Márcia
Diógenes e Francisca Maria Oliveira
Andrade (Unicef), com apoio do Fundo das
Nações Unidas para a Infância – Unicef, em
parceria com a Rede da Primeira Infância
do Estado do Ceará – Repi.
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Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Temos como aprendizagem a necessidade de
manter as ações ﬁnalísticas presentes no marco
lógico no campo de ação das instituições que
atuam nas diferentes políticas públicas. Assim, foi
de suma importância a realização dos Seminários
Temáticos e os contatos realizados para a
atualização das ações desenvolvidas pelas
Secretarias Municipais.
O principal desaﬁo é manter o acompanhamento
do marco lógico, mesmo após o ﬁm do Projeto.

2.5) Diagnóstico Situacional

O que é?
O Diagnóstico Situacional da Primeira Infância de
Nova Iguaçu¹⁴ serviu para aprofundar os dados
do PMPI, com dados disponíveis no IBGE e outras
fontes governamentais.
Esse é também um dos documentos trabalhados
pela Coama-PMPI.

Como foi?
Alguns dados foram preenchidos pelos membros
da equipe do Projeto e outros foram providenciados pelos
membros da Coama.
Apesar da diﬁculdade em preencher todos os dados, em
especial, os das Secretarias Municipais, conseguimos fechar o
documento, sendo o mesmo diagramado, impresso e
distribuído.
O documento foi produzido à muitas mãos, com a participação
da equipe do Projeto, membros da Coama e pesquisas em
diversas Secretarias Municipais, bem como o acesso aos dados
de fontes oﬁciais, tais como, do Instituto de Geograﬁa,
Estatística – IBGE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – Inep e Bancos de Dados
municipal.

14 Baseado no documento “PMPI:
Instrumento de Diagnóstico
Situacional da Primeira Infância”,
realizado pelo Instituto da Infância – Ifan,
elaborado por Isabele Caminha de Freitas
e Luzia Torres Gerosa Laﬃte (Ifan); Ana
Márcia Diógenes e Francisca Maria Oliveira
Andrade (Unicef), com apoio do Fundo das
Nações Unidas para a Infância – Unicef, em
parceria com a Rede da Primeira Infância
do Estado do Ceará – Repi.

O CMDCA validou, no dia 09/10/2014, por unanimidade, o
Diagnóstico Situacional da Primeira Infância.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Com a elaboração do Diagnóstico Situacional, esperamos apoiar
na proposição e acompanhamento das políticas públicas
relacionadas à primeira infância, bem como disseminar a
importância da obtenção de dados para um real conhecimento
da realidade, mudando a atual “cultura” de desprezo para com a
produção de dados, informações e estatísticas.
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2.6) Mapa DCA

O que é?
O MapaDCA é uma ferramenta online que
sistematiza as informações de 10 temas
referentes à criança e ao adolescente: Cultura,
Esporte e Lazer; Assistência Social; CMDCA;
Conselho Tutelar; Convivência Familiar e
Comunitária; Educação e Proﬁssionalização;
Medidas Socioeducativas; Trabalho Infantil; Vida,
Saúde e Alimentação; Violência e Exploração
Social. É uma plataforma eletrônica desenvolvida
pela Oﬁcina de Imagens, “para apoiar o
diagnóstico das condições de vida de crianças e
adolescentes e orientar a elaboração de políticas
públicas”, dentro do Programa Novas Alianças,
em parceria com o Instituto C&A.
O MapaDCA é também um dos documentos
trabalhados pela Coama-PMPI.
Como foi?
A Coama ﬁcou com a incumbência de preencher
os questionários com as informações necessárias
para a entrada dos dados no sistema eletrônico do
MapaDCA.
Os questionários foram preenchidos e validados
em reunião do CMDCA. Posteriormente os dados
foram incorporados ao sistema eletrônico. Depois
de impresso, o texto foi editado, sendo feita uma
nova diagramação para ser impressa e distribuída no evento de
apresentação do MapaDCA.
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O CMDCA validou, no dia 09/10/2014, por
unanimidade, o Mapa dos Direitos da Criança e do
Adolescente – MapaDCA.

Desaﬁos, possibilidades e ajustes...
A produção de dados, informações e estatísticas
não é uma ação muito priorizada pelos órgãos
governamentais. Apesar disso, a participação
efetiva dos diversos atores da Coama na coleta de
dados para o MapaDCA conseguiu realizar e
produzir as informações necessárias para o
preenchimento dos questionários.

2.7) Mapa da Infância

O que é?
Acima e abaixo, imagens
da apresentação do
Mapa da Infância.

O Mapa da Infância de Nova Iguaçu é um infográﬁco com
informações sociodemográﬁcas (população por grupos de
idades divididas por bairros) e da situação especíﬁca da
primeira infância (saúde, educação, assistência social, entre
outros).

Como foi?
Os dados do Mapa da Infância fazem parte do Diagnóstico
Situacional da Primeira Infância de Nova Iguaçu realizado pelo
Projeto na elaboração do PMPI. Traz diversas informações sobre
a primeira infância e foi
elaborado em articulação com a
Coama, constituída por
membros do CMDCA e diversos
atores do Sistema de Garantia de
Direitos da Cidade.

Desaﬁos, possibilidades e
ajustes
O Mapa da Infância comporta um
olhar para a cidade como um
todo, permitindo a visualização
da distribuição dos serviços e
facilitando a elaboração de novas
políticas públicas.
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2.8) Avaliação Anual

O que é?
A Avaliação é um momento
imprescindível na execução de
qualquer ação ou projeto, visando,
principalmente, a manutenção ou
correção nos rumos.

Como foi?
A primeira avaliação do Projeto
ocorreu no dia 12 de dezembro de
2014, nas dependências do Centro
Integrado Dom Adriano Hipólito –
Cidah (vinculado à Casa do Menor
São Miguel Arcanjo), em Miguel
Couto - Nova Iguaçu, ao ﬁnal do
segundo ano do Projeto.
Além da avaliação da
implementação do PMPI-NI, o
evento teve como objetivo a
confraternização dos diversos atores

Como foi, passo-a-passo:

Dinâmica de abertura (“balão dos provérbios”)
Cada participante recebe uma bola de encher com um papel
dentro, onde está escrito um provérbio ou frase relacionada com
a Primeira Infância ou com processos de construção coletiva.
Os participantes são convidados a encher as bolas e jogar com
elas livremente, com o objetivo de mantê-las todas no ar.
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Abaixo a camiseta e o
certiﬁcado, ambos
distribuídos na Avaliação
anual em dezembro de
2014 e 2015
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A um sinal dado, cada participante pega uma bola, estoura e,
quem quiser, lê o provérbio que tinha dentro.

Recapitulando: Apresentação das atividades do ano

Avaliação do PMPI (“estamos todos no mesmo barco”)
Os grupos foram divididos, aleatoriamente, em cinco
subgrupos.
Cada subgrupo discutiu sobre um dos aspectos da avaliação,
como se vê a seguir:

Objetivo
0 Os objetivos foram alcançados?
0 Por que era necessário implantar o PMPI em Nova Iguaçu?
0 Quais foram as diﬁculdades?
Conteúdo
0 Em que os conteúdos ministrados podem apoiar no
acompanhamento da implantação do PMPI?
0 Que conteúdo(s) precisa(m) ser aprofundado(s)? Por quê?

Metodologia

Edson Cordeiro, coordenador do
Projeto Construindo em Rede fala
aos participantes da avaliação
anual em 2014.

0 Quais os aspectos positivos que podem ser ressaltados na
metodologia utilizada? Por quê?
0 Quais os aspectos negativos que podem ser ressaltados na
metodologia utilizada? Por quê?
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Dinamizadores/InfraEstrutura
0 O que você tem a dizer sobre
a s a t i t u d e s d o s
dinamizadores?
0 Quais foram os pontos
positivos no suporte dado
pelos organizadores na
condução do projeto de
implantação do PMPI?
0 Quais foram os problemas na
realização das tarefas?
Resultados
0 O que foi feito (ou será feito)
na sua instituição que não era feito antes da participação no
projeto de implementação do PMPI?
0 As respostas foram colocadas em tarjetas após consenso
entre o subgrupo.
0 Cada subgrupo recebeu um painel de papel onde foram
ﬁxadas as suas tarjetas.
0 Por ﬁm, juntaram-se os painéis que formavam a ﬁgura do
“barco”.

Objetivo (bandeira do mastro)
Conteúdo (vela mestra)
Metodologia (vela bujarrona)
Dinamizadores/Infra-Estrutura (casco)
Resultados (mar)

Dinâmica do zoom
Foram trabalhadas as diferentes fases do livro “Zoom”, de
Instvan Banyai, que percorre as imagens partindo do micro até
o macro.
Apresentação projeto 2015
A proposta do Projeto para o ano seguinte foi apresentada e
discutida.

Questionário de avaliação
Os participantes preencheram um questionário de avaliação
previamente preparado pela SFB.

Confraternização
A avaliação terminou com uma confraternização entre os
participantes.
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Os participantes da avaliação
anual em 2014 com o barco da
avaliação ao fundo.
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A segunda avaliação do Projeto ocorreu no dia 02/12/2015, com
a participação de cerca de 80 pessoas provenientes de
secretarias municipais, organizações da sociedade civil, CMDCA
e Conselhos Tutelares, que participaram da avaliação da
implementação das ações do ciclo de três anos do Projeto.
O evento contou com uma “mesa de abertura” composta por
diversas lideranças da cidade, representando a instituição
organizadora e seus parceiros locais, tais como secretarias (de
Saúde, de Educação, de Esporte e Lazer, de Cultura), fóruns (da
Criança e do Adolescente e da Educação), instituições (Núcleo
de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada Fluminense,
Associação dos Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu) e
conselhos (Subsecretaria dos Conselhos Municipais e Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), entre
outros.
A dinâmica de avaliação teve como ﬁo condutor os vídeos sobre
as ações desenvolvidas, seguidos de discussão e comentários
pelos presentes, ou seja, os atores envolvidos iam tecendo
avaliações sobre o trabalho de cada ano.
No decorrer da avaliação, o público foi presenteado por
apresentações de crianças de unidades de Educação Infantil da
cidade (Emei São Benedito, Ceic Donna Johanna/Casa do Menor
São Miguel Arcanjo e Ceics do Centro Comunitário São
Sebastião de Vila de Cava), que abrilhantaram ainda mais o
evento.
Durante a programação foram reservados espaços para que as
instituições que atuaram nas ações do Projeto recebessem um
certiﬁcado de participação.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens

Nas fotos abaixo, as crianças
que participaram da avaliação
anual em 2015. Cada uma
recebeu um livro de presente.

Na primeira avaliação (2014), em relação aos objetivos foi
ressaltada a importância da “rede na construção coletiva do
olhar para a primeira infância, dando visibilidade às crianças de
zero a seis anos, [ao efetivar] o Plano em todas as áreas”. Sobre
os conteúdos foi destacada a “contextualização frequente:
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quem são as crianças? Onde elas estão? Quais são suas reais
necessidades?”. Na metodologia foram lembrados “os diversos
momentos que possibilitaram aos participantes se integrarem
com a vivência de cada um, valorizando todas as opiniões
recebidas e facilitando o aprendizado”. Em relação aos
dinamizadores foi enfatizado o envolvimento e o
comprometimento da equipe, dando suporte “no
acompanhamento e monitoramento dos trabalhos
desenvolvidos, sendo um incentivo que motiva as equipes”.
Entre os resultados sobressaíram o “fortalecimento dos espaços
de discussões coletivas e a aproximação entre a gestão pública e
a sociedade civil organizada”.
No segundo ano avaliado (2015), foi alcançada uma avaliação
positiva do processo desencadeado pelo Projeto, em especial,
da construção coletiva em todas as etapas, do envolvimento de
um grande número de atores do Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente e da aproximação entre a gestão
pública e a sociedade civil organizada.
Um tema bastante presente nas falas foi a aprovação do PMPI-NI
pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu e a posterior sanção pelo
prefeito, colocando o município como sendo o primeiro da
Região Sudeste a instituir o Plano por Lei municipal, dentro de
um seleto grupo de apenas 13 Planos em todo o País, à época.

Em 2015, as organizações
participantes da elaboração e
acompanhamento do PMPI,
receberam um certiﬁcado
conferido pelo Projeto
Construindo em Rede.
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CAPÍTULO3
Controle Social
3.1 - Roda de Conversa sobre Orçamento Público
3.2 - Orçamento Primeira Infância em Evidência – Opine
3.3 - Balanço Comparativo entre as Despesas Previstas e
as Despesas Liquidadas em 2014

3.1) Roda de Conversa sobre Orçamento Público

O que é?
A Roda de Conversa teve como objetivo reﬂetir e melhor
compreender o funcionamento do orçamento público
municipal, visando o acompanhamento e o controle social dos
recursos e investimentos públicos para a primeira infância.

Como foi?
A Roda de Conversa ocorreu no dia 11/04/2014, na sede do
Nucrep, tendo como público-alvo membros do CMDCA e
demais participantes do Sistema de Garantia de Direitos.
Como estava direcionada aos Conselheiros, constatou-se que
o controle social por parte deles pode ser focalizado em três
diretrizes: deliberação, monitoramento e ﬁscalização.
- Deliberar – é decidir. Portanto, signiﬁca que, reconhecendo e
identiﬁcando o que é realmente importante para a sociedade,
é preciso tomar decisões sobre o que fazer quanto às ações
efetivas sobre as políticas públicas.
- Monitorar – é observar se os governos estão realmente
agindo de acordo com as deliberações dos Conselhos e se
essas ações servem para os interesses dos cidadãos.
- Fiscalizar – é controlar e acompanhar se as decisões foram
executadas. Os Conselhos não têm poder de polícia, mas sim
de discussão de irregularidades, tornando-as públicas e
denunciando aos órgãos de ﬁscalização competentes.
Foram explicadas, em detalhe, as diferentes peças
orçamentárias previstas pela Constituição Federal de 1988,
que exige a elaboração e apresentação pelo Executivo do Plano
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
da Lei de Orçamento Anual (LOA).
- O PPA deve conter as diretrizes, objetivos e metas para as
despesas de capital, sobretudo do investimento público. Não
apresenta as dotações, mas as metas e as despesas
decorrentes dos investimentos e dos programas de duração
continuada.
- A LDO, com base no Plano Plurianual, deﬁne as metas e
prioridades para o exercício subsequente, orienta a
elaboração orçamentária com a ﬁxação de seus parâmetros
principais, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e
autoriza a criação de cargos e carreiras, a contratação de
pessoal e a concessão de vantagens ao funcionalismo.
- A LOA conterá a discriminação da receita e da despesa, de
forma a evidenciar a política econômico-ﬁnanceira e o
programa de trabalho do Governo.

Controle social

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
A prática corrente das administrações municipais tem sido
desprezar a esfera orçamentária no que diz respeito à sua
utilização como instrumento tanto de planejamento como de
democratização da gestão.
Percebemos, também, que o tema do Orçamento não aparece
como prioritário na “agenda” da sociedade civil organizada,
visto ainda como um tema de difícil compreensão e de pouco
acesso.

3.2) Orçamento Primeira Infância em Evidência – Opine

O que é?
É uma metodologia que seleciona e agrupa as despesas
previstas no Orçamento Municipal, construindo um quadro de
investimentos por órgãos e programas de trabalho, levando em
conta o recorte etário da primeira infância (crianças de 0 a 6
anos), tendo como base a cartilha “12 passos para apuração do
Orçamento criança: manual para apuração do orçamento
criança em prefeituras” (Fundação Abrinq, 2007), que trata da
apuração do Orçamento para a faixa etária de 0 a 18 anos.
Esclarecemos que foi feita uma adaptação, uma vez que o
recorte etário é diferente e que também foram utilizadas
análises distintas daquelas propostas pela Cartilha.

Como foi?
O estudo, apuração e análise foram realizados pelos próprios
membros da Equipe do Projeto Construindo em Rede.

De cima para baixo, imagem do
convite da Roda de Diálogo sobre
Orçamento Público, pessoas fazem
a leitura do Opine durante a
apresentação.
Ao lado, Edson Cordeiro apresenta
dados do Opine.
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Ao iniciar o ano, solicitamos à Secretaria Municipal de
Planejamento e Despesas - Semplad, o Balancete Analítico do
Orçamento do ano para a preparação do “Orçamento Primeira
Infância em Evidência – Opine”.
A elaboração do Opine foi estruturada no sentido de selecionar e
agrupar as despesas previstas no Orçamento Municipal de Nova
Iguaçu, construindo um quadro de investimentos por órgãos e
programas de trabalho, levando em conta o recorte etário da
primeira infância.
O Opine foi estruturado metodologicamente em quatro etapas:
compreensão da metodologia, levantamento de dados, seleção
dos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas, e
consolidação e validação.
Com base nas informações da Planilha de Apuração do Opine,
elaboramos uma Cartilha com detalhamento de todas as
etapas.
O Opine foi elaborado para os anos de 2014 e 2015.
O Opine de 2014 e 2015 foram validados, por unanimidade, pelo
CMDCA, nos dias 10/07/2014 e 14/05/2015, respectivamente.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Conseguimos o nosso intento a partir da pronta entrega do
Quadro de Detalhamento Despesas da Câmara Municipal e do
Quadro de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de
Planejamento e Despesa – Semplad.
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Acima a logo do Opine e
abaixo Edson Cordeiro
durante a apresentação do
Opine em 2014.
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O Orçamento Primeira Infância em
Evidência – Opine, poderá contribuir para
aprimorar a compreensão que temos do
Orçamento Público, pois faz uma análise crítica
dos programas de trabalho, buscando
identiﬁcar a previsão de despesas e
investimentos voltados para a Primeira
Infância.
Um dos importantes dados organizados pelo
Opine refere-se aos recursos do orçamento
municipal voltados para a primeira infância: do
valor de pouco mais de 1,3 bilhão de reais para
o ano de 2014, os recursos previstos para os
programas e ações voltados à esta faixa etária
no município de Nova Iguaçu são de R$
107.665.279,07, ou seja, apenas 8,07% do
total orçamentário.
O estudo do Orçamento para 2015 demonstra
que apenas 8,38% dos quase 1,5 bilhão de reais
previsto para serem arrecadados no ano, serão
destinados para os programas e ações voltados
à primeira infância.

3.3) Balanço Comparativo entre as
Despesas Previstas e as Despesas
Liquidadas em 2014

O que é?
O Balanço Comparativo analisa a execução orçamentária do
ano, chegando às despesas realmente liquidadas com a
primeira infância.
O documento é uma continuação da análise do Orçamento, pois
trata-se de um balanço comparativo entre os recursos previstos
na Lei Orçamentária e o resultado ﬁnal daquilo que foi
efetivamente liquidado. A partir desta análise, podemos fazer
uma reﬂexão quanto as prioridades do governo e também
discutir como devemos agir para inﬂuenciar tanto a previsão
como a destinação de recursos para a primeira infância.

Como foi?
Com base no Balancete das Despesas por Órgão, preparamos o
Balanço Comparativo entre as Despesas Previstas e as
Despesas Liquidadas.
O objetivo foi de identiﬁcar as despesas liquidadas pela
Prefeitura de Nova Iguaçu para a primeira infância no ano de
2014 e comparar com as despesas previstas, construindo um
Balanço Comparativo da execução orçamentária do ano. O
documento foi construído com base no Balancete das Despesas
por Órgão de 2014, fornecido pela Semplad.
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Por ﬁm, com base nas informações fornecidas
p e la P r e fe it u ra , e la b o ra m o s a c a r t ilh a
relacionada ao Balanço Comparativo de
Despesas do ano de 2014.
O documento foi validado, por unanimidade,
pelo CMDCA em reunião ordinária do dia
14/05/2015.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Em relação ao Balanço Orçamentário foram
efetivamente aplicados nos programas para a
primeira infância no ano 2014 um valor de R$
63.464.783,05, o que corresponde a 5,88% dos
poucos mais de um bilhão liquidados no ano,
abaixo da previsão do Opine 2014 de pouco mais
de 8% do orçamento.
Uma das questões vistas na análise é que dois
terços dos recursos públicos são destinados à
saúde e educação, ou seja, todas as demais
políticas públicas e ações detém apenas um
terço dos recursos arrecadados.
Conhecer o orçamento municipal e analisar para
quais políticas públicas os recursos são
destinados é de fundamental importância para a
implementação do PMPI, bem como para servir
de apoio ao planejamento municipal e ao
controle social.

Público presente à
apresentação do Opine e
do Balanço Comparativo
entre as Despesas
Previstas e Despesas
Liquidadas em 2014.
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CAPÍTULO4
Formação
4.1 - Dia Mundial do Brincar
4.2 - Roda de Diálogo sobre Cultura de Paz
4.3 - Seminários Temáticos

4.1) Dia Mundial do Brincar

O que é?
O Dia Mundial do Brincar, comemorado no dia 28 de maio por
aprovação da ONU/Unesco, foi criado com a ﬁnalidade de
conscientizar a sociedade sobre a importância do brincar para as
crianças. A data tem como referência a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança da ONU, realizada em
1989, que em seu Artigo 31 estabelece que “toda criança tem o
direito ao descanso e ao lazer, a participar de atividades de jogo
e recreação apropriadas à sua idade e a participar livremente da
vida cultural e das artes”.
Conforme aﬁrma o Plano Municipal pela Primeira Infância de
Nova Iguaçu “a brincadeira permite à criança construir seu
desenvolvimento físico, mental e afetivo. É brincando que a
criança tem oportunidade de conhecer o seu corpo e suas
funções, de exercitar seu raciocínio e tirar conclusões sobre a
realidade e de construir vínculos sociais e afetivos preparando
para as funções que assumirá na vida adulta”.
Uma das ações ﬁnalísticas propostas pelo PMPI-NI é que a
Semana do Brincar seja instituída no calendário oﬁcial da
Cidade, com comemorações na semana do dia 28 de maio,
incluindo o Dia do Brincar. Já contabilizamos várias iniciativas
que caminham em direção da implementação desta ação, tais
como: a instituição da Semana Mundial do Brincar com as
Unidades da Rede Pública Municipal e a iniciativa da Secretaria
Municipal de Cultura de oferecer um espaço destinado a
brincadeiras e oﬁcinas de leitura na Casa de Cultura de Nova
Iguaçu.

Como foi?
Acreditamos que o evento realizado em comemoração ao Dia do
Brincar foi bastante signiﬁcativo para o tipo de transformação
desejada pelo Projeto, em primeiro lugar, por essa ser uma
atividade contida no Plano Municipal pela Primeira Infância e,
em segundo lugar, por ter envolvido as organizações
governamentais e não-governamentais do Sistema de Garantia
de Direitos – SGD em sua organização e implementação. Além
da atividade especíﬁca do Projeto, as Secretarias Municipais
também se envolveram na implementação de ações em suas
áreas de competências (escolas, biblioteca e esporte e lazer).
Em 2014, o evento ocorreu na Vila Olímpica da Cidade, com
participação de 158 crianças (de 10 unidades de Educação
Infantil públicas, comunitárias e particulares) e 116 adultos de 2
C o l e t i vo s , 1 1 o r g a n i z a ç õ e s n ã o - g ove r n a m e n t a i s , 4
organizações governamentais e convidados. Na programação
do dia, constou o lançamento da Cartilha “O Olhar da Criança
sobre o Mundo”, que sistematiza a experiência de escuta das
crianças para o PMPI-NI, além de diversas Oﬁcinas com as
crianças.
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Um dos pontos positivos foi poder contar com as parcerias:
Secretaria de Educação: dinamização de oﬁcina e apoio no
rodízio das oﬁcinas; Secretaria de Cultura: dinamização de
oﬁcina; Secretaria de Esporte e Lazer: cessão do espaço da Vila
Olímpica e dinamização de oﬁcinas; Fenig: apoiou no lanche
para as crianças; instituições: participação com as crianças e
dinamização de oﬁcinas.
Abaixo, as orﬁcinas que foram oferecidas às crianças e os
respectivos responsáveis pela realização:
0 Contação de História (Centro Comunitário São Sebastião de
Vila de Cava – Cecom);
0 Espaço Pintura (Secretaria Municipal de Cultura – Semc);
0 Espaço Teatro (Solidariedade França-Brasil – SFB);
0 Espaço Cultura de Paz (Centro Integrado de
Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi e Solidariedade
França-Brasil – SFB);
0 Espaço Música (Fé e Alegria – Centro Social de Educação e
Cultura Marambaia);
0 Espaço Futebol (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer);
0 Espaço Basquete (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer);
0 Espaço Capoeira (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer);
0 Circuitos Esportivos (Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer).
Em 2015, o evento aconteceu no Ginásio do Sesi Nova Iguaçu
com a participação de 176 crianças com idade de 3 a 5 anos das
instituições organizadoras e 109 adultos, dentre educadores,
oﬁcineiros e convidados. Durante o evento recebemos as visitas
das instituições que fazem parte do Programa Redes e Alianças
do Instituto C&A, que estavam em processo de avaliação de
projetos em nosso estado.
Nesse ano, o evento contou com a participação da SFB, das
secretarias municipais de Educação (Semed), de Cultura
(Semc) e de Esporte e Lazer (Semel), da Fundação Educacional
e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), do Colégio Ouro Preto, do
Sesi Nova Iguaçu, do Centro Integrado de Desenvolvimento
Infanto-Juvenil (Cidi), do Centro Comunitário São Sebastião de
Vila de Cava (Cecom), do Ceic Joias de Cristo, do Ceic Dona
Johanna, do Ceic Fé e Alegria Marambaia, da Emei Maria
Natália, da Emei São Benedito e da Escola Municipal Flor de Lis.
Buscou-se envolver as crianças com as brincadeiras presentes
na lembrança dos adultos que participaram do processo de
organização do evento.
A preparação do evento envolveu uma média de 20
participantes, de diversos instituições governamentais e não
governamentais, em reuniões mensais a partir do mês de
fevereiro/2015 (previsão de 3 reuniões, sendo 4 realizadas).
Na primeira reunião, realizamos o levantamento sobre a
memória de brincadeiras com os vários atores da rede. Essas
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brincadeiras foram reproduzidas por educadores,
experimentadas pelas crianças nas Unidades de Educação
Infantil participantes e deram origem a uma publicação em
forma de cartilha. Nessa mesma reunião, iniciamos a
preparação do Dia do Brincar (discussão sobre local,
participantes, alimentação, materiais, transporte, comunicação
etc.). Na segunda reunião, os presentes receberam o “Guia O
direito de brincar de todas as crianças”, produzido pela Rede
Nacional Primeira Infância, que foi lido e discutido e demos
continuidade à organização do evento. Na terceira reunião,
discutimos o roteiro para o evento e dividimos as brincadeiras
entre os grupos participantes para serem executadas nas
Unidades de Educação Infantil e fotografadas para a ilustração
da cartilha. Na quarta reunião, deﬁnimos o local do evento e
ﬁnalizamos a organização do Dia do Brincar.
A cartilha “Revivendo as brincadeiras de crianças” foi publicada
com as brincadeiras selecionadas.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Um dos elementos de aprendizagem foram as articulações
realizadas para o cumprimento do evento, envolvendo um
grande número de pessoas, tanto governamentais quanto não
governamentais. Para organizar o evento e estabelecer as
parcerias necessárias, realizamos várias reuniões, conseguindo
viabilizar desde a cessão do espaço, as dinamizações das
Oﬁcinas e até complementações ﬁnanceiras.

4.2) Roda de Diálogo sobre
Cultura de Paz

O que é?
A Roda de Diálogo faz parte da
estratégia de aprofundar, por meio da
formação, temas constantes no Plano
Municipal pela Primeira Infância de
Nova Iguaçu. Nesse caso, referente
às ações ﬁnalísticas do tema:
“Enfrentando as Violências contra as
Crianças”.

Como foi?
Público presente na Roda de
Diálogo sobre Cultura de
Paz, em 2015.

A Roda de Diálogo, com o título “O que nos impede de viver uma
cultura de paz?”, aconteceu no dia 21/08/2015, com
participação de cerca de 60 pessoas, majoritariamente
professores da Rede Pública e Conveniada do Município de Nova
Iguaçu. Foi mediada por Lena Santos, coordenadora do
Programa Direito à Educação e do Projeto Cultura de Paz da SFB,
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Acima, Sea Silva e
abaixo Katia Vicente
apresentam seus
trabalhos na Roda de
Diálogo sobre Cultura
de Paz.

que apresentou o trabalho de cultura de paz que vem sendo
realizado pela SFB nos últimos cinco anos. Teve como
debatedoras: Andréa Salustriano (articuladora do Projeto
Construindo em Rede – PMPI/SFB, Conselheira Tutelar da
Região de Comendador Soares, Assistente Social), que falou
sobre as atribuições dos Conselhos Tutelares de zelar sobre os
direitos da criança e do adolescente; Kátia Vicente (professora
do primeiro segmento do Ensino Fundamental das redes
municipais de São João de Meriti e Nova Iguaçu, Mestre em
Educação e Especialista em História da África e Negro no Brasil),
que mesclou sua experiência docente com seis conteúdos
fundamentais da Pedagogia da Convivência (respeito, diálogo,
solidariedade, não violência, aceitação da diversidade e a
família); e Ladisséa Silva (facilitadora de processos circulares,
professora de História da rede estadual de educação do Rio de
Janeiro), que discorreu sobre a experiência de educação para
paz em escolas municipais do Rio de Janeiro.
Assim, foi realizado um caloroso e profundo debate, atingindo o
objetivo do encontro que era “discutir as impressões de
proﬁssionais que atuam com as crianças sobre o impedimento
de se viver uma cultura de paz e seus reﬂexos no ambiente
educativo, buscando alternativas a partir da troca de
experiências”.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Ao ﬁnal, todos ﬁcaram sensibilizados com a possibilidade de
levar a experiência para seus espaços de trabalho e motivados
para a implementação de processos de cultura de paz em seus
ambientes educativos.
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4.3) Seminários Temáticos

O que é?
Tendo em vista o encerramento do ciclo de três anos do Projeto
Construindo em Rede, os seminários foram organizados no
sentido de retomar os diversos temas do PMPI-NI.
Foram organizados três seminários: o primeiro, envolvendo a
Educação Infantil e temas correlatos, tais como, direito ao
brincar, diversidade, consumo e mídia; o segundo, os temas da
Assistência Social, tais como, família e comunidade, subregistro civil, situação de vulnerabilidade e violências e
acolhimento institucional; e, o terceiro, a temática da saúde,
tais como, saúde da criança, acidentes na primeira infância e
meio ambiente.
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Como foi?
Os seminários temáticos foram organizados com o
envolvimento de diversos atores do Sistema de Garantia de
Direitos da Cidade, no sentido de empoderá-los para os anos
vindouros do Plano, seja na implementação, seja no
monitoramento.
Nesse sentido, os seminários foram organizados pela Equipe do
Projeto, em conjunto com a Coama, representantes de
Conselhos e Secretarias Municipais, Fóruns, entre outros.
Os seminários seguiram um formato único, contando com uma
mesa de saudação, com participação dos parceiros do Sistema
de Garantia de Direitos da Cidade; seguida da discussão do
marco legal e do diagnóstico das temáticas por integrantes do
Projeto; e de convidados para discorrer sobre os principais
desaﬁos das temáticas de cada seminário, tais como: Aristeo
Leite Filho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), no
primeiro seminário; Deise Marcello (Coordenadora do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil de Nova Iguaçu), no
segundo; e Rosane Coelho (Coordenadora do Programa Saúde
na Escola de Nova Iguaçu), no terceiro. Nos intervalos entre as
mesas, foram apresentados os vídeos do andamento do Projeto
e esquetes sobre os temas abordados, sob a coordenação de
Denize Mariano, da SFB, com participação de educadoras de
Centros de Educação Infantil Comunitários. A parte da tarde foi
dedicada ao trabalho em grupos que discutiram as ações
priorizadas no Plano pela Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação do PMPI – Nova Iguaçu (Coama).
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Em sentido horário: Apresentação
de um dos grupos de trabalho no
Seminário sobre Assistência Social,
público presente no Seminário
sobre Educação Infantil, Luis
Carlos, do CMDCA, apresenta
informações sobre saúde, no
Seminário sobre o tema e esquete
teatral no Seminário sobre
Educação Infantil.
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Programação:
8h às 9h - Credenciamento/Café da manhã
9h às 10h - Mesa de Abertura (SFB, SSCM, CMDCA, Conselho Específico)
10h às 10h20 - Esquete sobre o tema
10h20 às 10h50 - Apresentação do Diagnóstico e das Ações do Plano para as
temáticas
Edson

Andréa

Flávio

10h50 às 11h30 - Palestra com especialista: Agenda da temática para o PMPI
Aristeo
Leite
(confirmado)

Filho Deise Marcello

Rosane Coelho

11h30 às 12h – Debate
12h às 13h – Almoço
13h às 15h - Trabalho em Grupo com as ações priorizadas
Cartaz com as ações.
Contribuição em tarjetas (como cumprir, quem cumpre, prazos).
Pessoas para dinamizar (pelo menos 5 mediadores para cada Seminário)
15h às 16h - Retorna para a plenária: apresentação e discussão das propostas
16h30 – Encerramento

Os objetivos dos seminários foram: reﬂetir sobre o diagnóstico
dos temas do PMPI; discutir os desaﬁos e perspectivas das
ações do PMPI; e envolver os atores do Sistema de Garantia de
Direitos na implementação e monitoramento do PMPI. A partir
dos objetivos, foi deﬁnida uma programação e possíveis
palestrantes.
Foram realizados três seminários:
O primeiro, discutiu os principais desaﬁos para implementação
do PMPI-Nova Iguaçu e planejou o cumprimento das ações
envolvendo a Educação Infantil e temas correlatos, tais como,
direito ao brincar, diversidade, consumo e mídia (06/05/2015),
com participação de mais de 70 pessoas.
O segundo, trouxe temas da Assistência Social, tais como,
família e comunidade, sub-registro civil, situação de
vulnerabilidade e violências e acolhimento institucional,
discutindo o marco legal, o diagnóstico e os desaﬁos da
Assistência Social no município (17/06/2015), com participação
de 65 pessoas,
O terceiro seminário, com a temática da saúde, abordou temas
como a saúde da criança, acidentes na primeira infância e meio
ambiente (23/10/2015).
O público-alvo alvo de cada seminário foi pensado em relação
temática, sendo: Seminário de Educação Infantil: professores,
diretores, orientadoras pedagógicas, orientadoras educacionais
tanto da Rede Pública quanto das Unidades particulares e
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comunitárias; Seminário de Assistência Social: servidores da
Assistência Social – Cras, Creas, Peti etc.; Conselhos Tutelares,
representantes de instituições e Conselhos; Seminário de
Saúde: servidores da Saúde e representantes de instituições e
conselhos.
Participaram gestores, conselheiros, proﬁssionais da educação,
assistência social e saúde, entre outros, totalizando mais de 180
pessoas durante todo o processo de realização dos seminários.

Desaﬁos, possibilidades e ajustes
As propostas que complementaram as ações priorizadas no
PMPI foram discutidas pela Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação do PMPI – Coama, sendo, em
seguida, deliberada em sessão plenária do CMDCA, com
posterior envio, via ofícios, para todas as secretarias e órgãos
municipais mencionados como responsáveis pelas ações, dando
prosseguimento ao monitoramento do Plano.
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Apresentação dos grupos
de trabalho nos
Seminários Temáticos e
imagem da faixa dos
Seminários.

CAPÍTULO5
Comunicação e
Divulgação
5.1 - Experiência da Comunicação do PMPI
5.2 - Ferramentas de comunicação
5.2.1 - Mala direta
5.2.2 - Materiais impressos
5.2.3 - Publicização dos Produtos
5.2.4 - Ferramentas digitais
5.2.5 - Releases regulares
5.3 - Apresentações externas

5.1) Experiência da Comunicação do PMPI

O que é?
A SFB desenvolveu a comunicação/divulgação do Projeto como
parte da ação social em rede (sustentabilidade da rede), tendo
como objetivo oportunizar que as instituições do Sistema de
Garantia de Direitos – SGD permanecessem vivas na
implementação tanto do Projeto quanto do próprio Plano.
A comunicação também foi utilizada como ação política,
objetivando favorecer a participação das organizações
governamentais e não-governamentais do SGD na organização
e implementação do PMPI, levando em conta a primícia de que
para o Plano sair do “papel” seria necessária uma ampla
mobilização da sociedade.
Por ﬁm, a comunicação também foi usada como ferramenta,
utilizando de diversas mídias para comunicar sobre o PMPI
(Facebook, Site), divulgando e dando visibilidade à iniciativa na
sociedade e buscando diminuir as diﬁculdades de participação
dos atores do SGD na implementação do Projeto.

Como foi?
Teve como objetivo geral “mobilizar a sociedade iguaçuana em
torno do PMPI” e como objetivos especíﬁcos:
0 manter os diversos atores da “Rede” informados;
0 dar visibilidade ao PMPI;
0 ampliar a incidência política do PMPI;.
0 dar visibilidade para a SFB.
Foram utilizadas como estratégias de comunicação do Projeto:
0 Comunicação de proximidade (trabalho intensivo, ligação
individual, entrega pessoal na distribuição do plano, visita
individual etc.)
0 Comunicação contínua e constante: não deixando de ocupar
os espaços disponíveis e com presença nos momentos
estratégicos para a divulgação do Projeto: reuniões e
eventos; eventos de apresentação/lançamento para todos os
documentos produzidos.
0 Estratégia de convocação: utilização da mala-direta e busca
ativa de público prioritário.
0 Comunicação como estratégia institucional: participação em
outras instâncias no âmbito nacional para apresentar o PMPI;
página própria no Facebook, divulgação intensiﬁcada de
todos os momentos fortes do projeto no Site e na página
Facebook da SFB.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Os atores que participam das ações do projeto, em grande
medida, também participam de diversas outras ações que
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acontecem na cidade, em especial nos 35 Conselhos Gestores (e
mais 5 Conselhos Tutelares), nos Fóruns Populares e nas
diversas ações advindas destas participações, tais como,
encontros, seminários e conferências.
Manter a participação efetiva nos espaços de discussão do Plano
tem sido um grande desaﬁo, que tem direcionado bastante de
nossas energias em processos de comunicação e convocação
dos participantes (participação em diversos espaços).
Ainda assim, avaliamos que o projeto teve pouca comunicação
na mídia, pois não houve ações especiﬁcas na imprensa, apesar
de Nova Iguaçu possuir quatro jornais e uma rádio.

5.2) Ferramentas de comunicação
15 Cf. Correios. Mala Direta: comunicação
poderosa, acessível e mensurável.
Disponível em: <https://www.correios.
com.br/para-sua-empresa/ marketingdireto/o-poder-da-mala-direta>, acesso
em 16/06/2016.

5.2.1) Mala direta
O que é?
A Mala Direta¹⁵ é uma mídia poderosa para entregar a
mensagem certa para a pessoa certa, pois permite segmentar o
público mais propenso a participar da ação e personalizar a
mensagem, entre outros benefícios.
Com a Mala Direta é possível estabelecer diálogo com os
públicos de interesse e promover interação.

Como foi?
Tendo em vista que a melhor lista é sua própria lista de
participantes, o Projeto foi construindo sua Mala Direta a partir
das listas de presença de todas as ações desenvolvidas. Assim,
conseguimos construir uma mala direta robusta e atualizada.

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
A Mala Direta é essencial para gerar proximidade. Ao manter
constante diálogo com seu público-alvo, você tem a
possibilidade de construir relacionamentos duradouros e,
naturalmente, obter mais participação nas ações
desenvolvidas. Contudo, nem sempre funciona de forma
isolada, pois temos que ter claro que nem sempre as pessoas
acessam os e-mails nos dias atuais. Assim, muitas vezes, após o
envio da mensagem via Mala Direta era necessário um reforço
via telefone ou WhatsApp.

5.2.2) Materiais impressos
O que é?
Durante o desenvolvimento do Projeto, muitos materiais
impressos foram produzidos (folders, banners, faixas de mesa
etc.), que apoiaram na comunicação e deixaram o Plano em
evidência na Cidade.
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Além desses materiais, foi possível a elaboração de vários
produtos no âmbito do Plano Municipal pela Primeira Infância,
dando concretude às diversas fases de desenvolvimento do
Projeto.

Como foi?
Destacamos os seguintes documentos impressos, produzidos
no desenvolvimento do Projeto:
Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu:
aprovado pelo CMDCA em 27 novembro de 2013, contém um
diagnóstico com informações sobre as políticas públicas na
cidade e sobre a legislação, além de propostas de ações em 13
temas relacionados à educação, à assistência social, à cultura, à
convivência familiar, ao urbanismo e meio ambiente, à
violência, dentre outros.
Cartilha “O Olhar da Criança sobre o Mundo”:
sistematização da experiência de escuta das crianças para o
PMPI, com a participação de 26 crianças de 3, 4 e 5 anos de cinco
instituições de educação infantil (pública, privada e
comunitária).
Cartaz: “PMPI: Eu faço parte”: permite a identiﬁcação visual
das instituições, Secretarias, Conselhos etc. com o PMPI. A peça
foi produzida, impressa e distribuída para todos os participantes
do processo de elaboração e implementação do PMPI e também
nos eventos e participações de membros da Equipe do Projeto.

Orçamento Primeira Infância em Evidência de Nova
Iguaçu – Opine – 2014: validado em 10 de julho de 2014 pelo
CMDCA, corresponde à análise orçamentária do ano de 2014,
levando em conta os investimentos previstos para a primeira
infância.
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Imagens do Plano Municipal
pela Primeira Infância,
Cartilha da Oﬁcina “O Olhar
da Criança sobre o Mundo” e
o cartaz “Eu faço Parte”.
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Orçamento Primeira Infância em Evidência de Nova
Iguaçu – Opine – 2015: validado em 14 de maio de 2015 pelo
CMDCA, corresponde à análise orçamentária do ano de 2015,
levando em conta os investimentos previstos para a primeira
infância.
Balanço Comparativo entre as Despesas
Liquidadas – 2014: validado em 14 de maio
CMDCA, corresponde à análise orçamentária do
levando em conta as despesas previstas e
liquidadas para a primeira infância.

Previstas e
de 2015 pelo
ano de 2014,
as despesas

Mapa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova
Iguaçu – MapaDCA: validado em 09 de outubro de 2014 pelo
CMDCA, o MapaDCA é uma ferramenta online, construída pela
Oﬁcina de Imagens com o apoio do Instituto C&A, que
sistematiza as informações de 10 temas referentes à criança e
ao adolescente: Cultura, Esporte e Lazer; Assistência Social;
CMDCA; Conselho Tutelar; Convivência Familiar e Comunitária;
Educação e Proﬁssionalização; Medidas Socioeducativas;
Trabalho Infantil; Vida, Saúde e Alimentação; Violência e
Exploração Social. Cada um dos temas tem um questionário
para ser respondido pelo CMDCA. O MapaDCA de Nova Iguaçu
foi construído no desenvolvimento do projeto em seu segundo
ano.
Instrumento de Diagnóstico Situacional de Nova Iguaçu:
validado em 09 de outubro de 2014 pelo CMDCA, o documento
aprofunda os dados do PMPI-Nova Iguaçu, com informações
disponíveis no IBGE e outras fontes governamentais e nãogovernamentais.
Mapa da Infância de Nova Iguaçu: o Mapa da Infância de
Nova Iguaçu é um infográﬁco com informações
sociodemográﬁcas (população por grupos de idade divididas por
bairros) e da situação especíﬁca da primeira infância (saúde,
educação, assistência social, entre outros), retirados do
Diagnóstico Situacional.
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Cartilha Revivendo as brincadeiras de criança: publicação
que sistematiza a atividade, realizada com diversos atores
sociais adultos participantes do Projeto, rememorando as
brincadeiras de suas infâncias. Em comemoração ao Dia do
Brincar, essas brincadeiras foram desenvolvidas com as
crianças nas Unidades de Educação Infantil e se converteram
em uma cartilha publicada pela SFB.
Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
É importante ressaltar que os produtos do Projeto Construindo
em Rede foram entregues pessoalmente a todos os
participantes, bem como disponibilizados no site da SFB e
também de outros parceiros.

5.2.3) Publicização dos Produtos
O que é?
Corresponde ao lançamento e apresentação dos produtos
construídos pelo Projeto, sempre gerando um processo de
aprofundamento e conhecimento das ações para um grande
número de pessoas.
Produto
Plano
Municipal
Primeira Infância

Data
pela 19/03/2014

Local

No.
Participantes

Câmara Municipal 100 pessoas
de Nova Iguaçu

Cartilha o Olhar da 28/05/2014
Criança sobre o Mundo

Vila Olímpica de 274
pessoas
Nova Iguaçu
(158 crianças
e 116 adultos)

Orçamento
Primeira 27/06/2014
Infância em Evidência –
2014

Conselho
45 pessoas
Regional
de
Psicologia – CRP
Baixada
Fluminense/Seção
Nova Iguaçu

MapaDCA

07/11/2014

Ministério Público 70 pessoas
de Nova Iguaçu

Diagnóstico Situacional

07/11/2014

Ministério Público 70 pessoas
de Nova Iguaçu

Orçamento
Primeira 20/03/2015
Infância em Evidência –
2015

Conselho
30 pessoas
Regional
de
Psicologia – CRP
Baixada
Fluminense/Seção
Nova Iguaçu

Balanço Comparativo das 20/03/2015
Despesas
Previstas
e
Liquidadas no Orçamento
de 2014 para a Primeira
Infância

Conselho
30 pessoas
Regional
de
Psicologia – CRP
Baixada
Fluminense/Seção
Nova Iguaçu

Mapa da Infância

17/07/2015

Conselho
30 pessoas
Regional
de
Psicologia – CRP
Baixada
Fluminense/Seção
Nova Iguaçu

Cartilha Revivendo as
Brincadeiras de Criança

25/05/2016

Centro Social São 210
pessoas
Vicente
(150 crianças
e 60 adultos)
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Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
O lançamento dos produtos mantém a coesão da Rede e facilita
o processo de distribuição para os participantes.

5.2.4) Ferramentas digitais
O que é?
O Projeto mantém uma página especíﬁca para as ações do PMPI
(Fanpage), no ar desde ano de 2014.

Como foi?
Durante todo o período de realização do Projeto, a página no
Facebook foi alimentada com “fotos/imagens/notícias” sobre
assuntos relacionados ao PMPI.
Todas os releases publicados no site da SFB ou de parceiros,
foram compartilhados na página.
Abaixo duas capas para a
fanpage do PMPI

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
O desaﬁo é deixar a página sempre atualizada.
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5.2.5) Releases regulares
O que é?
Release, comunicado de imprensa, boletim de imprensa ou
press release é um comunicado feito por um indivíduo ou
organização para a imprensa visando divulgar uma notícia ou
um acontecimento de interesse pessoal, coletivo ou midiático¹⁶.

16 Cf. Wikipédia, a enciclopédia livre.
Comunicado de imprensa. <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Comunicado_de_im
prensa>, acesso em 16/06/2016.

Como foi?
Para todas as ações desenvolvidas pelo projeto, foram
elaborados releases, com publicação no site da SFB, envio de
link para os participantes, via Mala Direta e repercussão em
sites de instituições parceiras.
Desaﬁos, possibilidades e ajustes
Apesar da elaboração de releases, as publicações dos mesmos
ﬁcaram restritas à própria instituição e aos parceiros próximos,
não alcançando a mídia de maneira mais geral (jornais,
televisão, rádios etc.).

Ao lado, Edson Cordeiro
apresenta o PMPI para
diretoras de Emeis - Escolas
Municipais de Educação
Infantil de Nova Iguaçu, no
auditório do Ierp - Instituto de
Educação Rangel Pestana
5.3) Apresentações externas

O que é?
Temos claro que para que o PMPI-Nova Iguaçu saia do papel é
necessária uma ampla mobilização da sociedade. Por isso, uma
das estratégias de divulgação do Plano foi a aceitação do convite
para participação em todos os espaços para os quais fomos
convidados, seja para a realização de palestras, dinamização de
oﬁcinas ou apresentação do andamento do Plano.

Como foi?
Desde o início, o Projeto Construindo em Rede foi apresentado
em diversas instituições, como para o os Conselheiros Tutelares
na Associação dos Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu
(02/02/2013) e para os conselheiros do CMDCA (14/03/2013).
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Durante o desenvolvimento do Projeto, fomos convidados para
participar de diversos eventos, gerando as possibilidades de
articulações a partir da divulgação das ações do Projeto em
outros espaços de discussão, com vistas, principalmente, à
replicação das ações desenvolvidas, tais como:
0 Primeiro Seminário Capixaba sobre a Primeira Infância,
dinamizando a Oﬁcina “Como construir o Plano Municipal pela
Primeira Infância” (13/03/2014);
0 Evento de apresentação de Trabalhos Sociais na sede do
Conselho Regional de Psicologia-Regional Baixada
Fluminense, com o objetivo de divulgar o trabalho
desenvolvido para um público afeto às ações do Projeto
(Psicólogos e Assistentes Sociais) (03/06/2014);
0 Fórum Permanente de Educação Infantil do Estado do Rio de
Janeiro que promoveu o debate “Planos Municipais pela
Primeira Infância: experiências no Estado do Rio de Janeiro”,
com o objetivo principal de difundir a ideia de construção dos
PMPIs para os diversos municípios presentes à assembleia
(05/08/2014);
0 Reunião Mensal das Unidades de Educação Infantil, públicas e
conveniadas, promovida pela Superintendência de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu,
sendo uma excelente ocasião para divulgar o PMPI-NI para
um público que tem uma participação fundamental na
viabilização de várias ações do Plano (07/08/2014);
0 Assembleia do Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias
da Baixada Fluminense – Nucrep, com vistas a atualização de
informações sobre o desenvolvimento do Projeto
(22/10/2014);
0 Curso “A importância da Primeira Infância para os
Proﬁssionais do Sistema de Garantia dos Direitos”,
organizado pela instituição Terra dos Homens, onde
aplicamos uma Oﬁcina sobre como implementar PMPIs
(04/11/2014);
0 Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Baixada Fluminense, no município de Queimados – RJ,
desenvolvendo a temática sobre o “Fortalecimento dos
CMDCAs” (18/11/2014.
0 Mesa Redonda: “Planos Municipais: enfocando as estratégias
e ações de prevenção e proteção às violências”, como parte
do Colóquio Violências e seus impactos no desenvolvimento
infantil: reﬂexões históricas e contextuais, fatores de
proteção e políticas públicas, organizado pela RNPI (20 e
21/11/2014).
0 Nova Secretaria Executiva da RNPI (Cecip), apresentando o
andamento do PMPI (30/01/2015);
0 Reunião da RNPI com as instituições do estado do Rio de
Janeiro, apresentando as ações desenvolvidas pelo Projeto
Construindo em Rede (07/05/2015);
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0 Seminário de Educação Infantil da Pastoral de Educação de
Nova Iguaçu, levando informações sobre o PMPI
(19/06/2015).
0 Conferência de Direitos Humanos de Nova Iguaçu,
desenvolvendo a temática dos “desaﬁos na implementação
dos direitos da criança e do adolescente” (26/06/2015);
0 Rede Troca de Saberes, no município de Mesquita – RJ,
discutindo a temática dos “desaﬁos na implementação dos
direitos da criança e do adolescente” (02/09//2015);
0 Secretaria de Educação de Duque de Caixas – RJ,
apresentando o PMPI para a equipe da Educação Infantil
(17/11/2015);
0 Formação dos Conselheiros Tutelares eleitos em Nova Iguaçu,
realizando uma oﬁcina sobre os “desaﬁos na implementação
dos direitos da criança e do adolescente” (13/11/2015).

Desaﬁos, possibilidades e aprendizagens
Um dos elementos de aprendizagem do período foi a
possibilidade de gerar articulações a partir da divulgação das
ações do Projeto em outros espaços de discussão, com vistas,
principalmente, à replicação das ações desenvolvidas.
Acreditamos que essas atividades são fundamentais, como
apoio na mobilização da sociedade em torno do PMPI.
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O Projeto Construindo em Rede, que articulou a implementação
do Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu, só foi
possível graças ao apoio de muita gente, que se envolveu, que
participou, que discutiu, que colocou a mão na massa, em um
verdadeiro esforço de rede. Contudo, não podemos deixar de
lembrar do apoio imprescindível do Instituto C&A, que desde o
início do Projeto foi um parceiro extraordinário. Ao fazer 25
anos, o IC&A pode contabilizar muitas vitórias e conquistas em
prol da garantia do direito à educação de qualidade de crianças e
adolescentes.
A Solidariedade França-Brasil – SFB teve a oportunidade de
participar desse esforço conjunto ao longo de sua história,
primeiramente, no Programa de Educação Infantil, na primeira
década dos anos 2000; e, mais recentemente, no Programa
Redes e Alianças (2013-2015). Nesse sentido, somos a prova
viva deste verdadeiro espírito de parceria do IC&A, indo muito
além de somente apoio ﬁnanceiro, pois o Instituto participa,
colabora, dá sugestões no desenvolvimento das ações, dedica
tempo para as avaliações individuais e coletivas, em especial,
nas visitas técnicas e encontros.
A Cidade de Nova Iguaçu também foi exemplar na formação da
rede em torno do Plano. Entre instituições participantes,
contabilizamos, no primeiro ano, 38; no segundo ano, 58; e, no
terceiro ano, 55, entre instituições comunitárias e particulares,
fóruns, coletivos e secretarias e órgãos públicos. Quando
analisamos o número de participantes chegamos, nos três anos,
a um número espetacular de 478 pessoas, sendo que 66
participaram somente do primeiro ano, 113 participaram
somente do segundo ano; 33 participaram do primeiro e
segundo ano; 8 participaram do primeiro e terceiro ano; 193
participaram somente do terceiro ano; e, ﬁnalmente, tivemos
50 pessoas que participaram durante os 3 anos de
desenvolvimento do Projeto. Além desses adultos, tivemos a
participação fundamental de 402 crianças no triênio. Esperamos
que esse esforço continue ao longo do período de vigência do
Plano, que é até 2022.
Das muitas instituições, secretarias e órgãos que participaram
da implementação do Plano, destacamos a Secretaria Municipal
de Educação, que participou em todas as fases, desde a
elaboração, passando pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação, chegando aos processos formativos, bem como no
processo de articulação para a aprovação da Lei Municipal, um
momento forte do PMPI-Nova Iguaçu.
Ao ﬁndarmos o ciclo do Projeto, já podemos contabilizar
diversas conquistas para as crianças da primeira infância de
Nova Iguaçu, como nos exemplos a seguir. Um dos fatos
chocantes no momento da elaboração do diagnóstico da
realidade foi a constatação da dramática situação do Índice de
Mortalidade infantil do município de Nova Iguaçu. De acordo
com os dados do “Indicadores de Transição Pacto pela Saúde –
Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – Coap – 2012”,
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o município havia alcançado um índice de 18,02 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010; 19,16, em 2011; e 19,62, em 2012.
Ou seja, enquanto a média brasileira deste índice vem caindo no
Brasil, atingindo em 2011 a 16,8/1.000, Nova Iguaçu
experimenta um movimento ao contrário, com os seus dados
subindo ano-a-ano. O PMPI-NI identiﬁcou que uma das causas
do aumento desse índice era o fechamento da Maternidade
Mariana Bulhões, unidade de saúde especializada em partos de
baixa, média e alta complexidade. Desta forma, uma das ações
recomendadas pelo Plano na temática da Saúde foi a reabertura
imediata da referida Maternidade. Assim, foi com muita alegria
que, no ﬁnal de 2013, constatamos a reabertura da
Maternidade, celebrada como uma grande conquista por todos
os iguaçuanos. Para uma integrante do Comitê Municipal de
Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil, “o fato de termos
um representante da Maternidade Mariana Bulhões neste
comitê tem surtido efeitos muito positivos nas ações
preventivas, com notórios resultados na diminuição de
mortalidades naquela unidade”.
Outras ações também vão tornando corpo, como a panﬂetagem
organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente alusiva ao Dia Nacional de luta contra o abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes, que é realizado
em todo o País no dia 18 de maio, dentro do espírito da ação do
PMPI-NI de “promover campanhas municipais de sensibilização
para prevenção e enfrentamento à violência, nas diferentes
formas, em alinhamento com as campanhas nacionais”.
Nova Iguaçu realizou em 2014, pela primeira vez, o Dia Mundial
do Brincar, aprovado pela ONU/Unesco no dia 28/05/1999. Uma
das ações do Plano é “instituir no calendário oﬁcial da Cidade a
Semana do Dia do Brincar, devendo ocorrer na semana do dia 28
de maio”. A partir desse ano, o Dia do Brincar passou a ser uma
realidade na Cidade, envolvendo diversas Secretarias
Municipais.
Assim, é com alegria e entusiasmo que constatamos que,
conforme idealizamos no início desse Projeto, as ações vêm
sendo implementadas, saindo do papel para a realidade de vida
das crianças pequenas de Nova Iguaçu.
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Acima, Lançamento do PMPI no Plenário da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Ao lado,
grupo de trabalho no Seminário Temático de
Assistência Social. Abaixo, à esquerda,
grupo de trabalho durante o Seminário do
PMPI. Abaixo, crianças na oﬁcina “O olhar
da Criança sobre o Mundo”.

Instituições participantes

Instituições
Associação de Assistência à Criança Deﬁciente – AACD
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – Aceni
Associação de Moradores Jardim Nova Era
Associação de Moradores Jardim Primavera
Associação de Moradores do Rancho Fundo
Associação de Mulheres Unidas pela Paz – Amupp
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae/NI
Associação Pamen Central Humana de Educação, Ideias e Formação Alternativa - Pamen/Cheifa
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Caritas Diocesana de Nova Iguaçu/Casa Abrigo Beija-Flor
Centro de Assessoria ao Movimento Popular – Campo
Centro Comunitário Joias de Cristo
Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava – Cecom
Centro Comunitário de Santa Rita – Sarita
Centro de Criação de Imagem Popular – Cecip
Casa do Menor São Miguel Arcanjo
Centro de Ensino 3D
Centro Integrado de Desenvolvimento Infanto-Juvenil – Cidi
Centro Social Comunitário Amor e Alegria
Centro Social São Vicente
Circo Baixada
Colégio Ouro Preto
ComCausa
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal
Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal
Comitê de Mulheres do Paraíso
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania
Conselho Regional de Psicologia-Regional Baixada Fluminense
Conselho Tutelar Região Austin
Conselho Tutelar Região Cabuçu
Conselho Tutelar Região Centro
Conselho Tutelar Região Comendador Soares
Conselho Tutelar Região Vila de Cava
Emaus Fraternidade e Solidariedade
Emergência Psiquiátrica de Nova Iguaçu
Espaço de Educação Infantil do Sesi – Nova Iguaçu
Espaço Progredir
Esporte Clube Brasileirinho
Faculdade Anhanguera – Uniderp
Fé e Alegria – Centro Social de Educação e Cultura Marambaia
Federação das Associações de Bairros de Nova Iguaçu – MAB
Fórum Permanente de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro
Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Iguaçu
Fórum Popular Permanente de Defesa da Educação de Nova Iguaçu
Fundação de Apoio à Escola Técnica – Faetec
Fundação Assistencial Santa Bárbara
Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu – Fenig
Fundação para a Infância e Adolescência – FIA
Fundação Vale
Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef
Grupo de Ação Comunitária Coração de Mãe
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Igreja Católica
Instituição Projeto Efraim
Instituto de Atendimento e Desenvolvimento Familiar – Iadef
Instituto C&A
Instituto Educacional de Nossa Senhora Aparecida – Iensa/Queimados
Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Lar Fabiano de Cristo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro/Nova Iguaçu
Movimento Baixada Literária – Polo Baixada
Movimento Coletivo para Reivindicação de Direitos Comunitários – MC-RDC
Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada Fluminense – Nucrep
ONG José Maria de Lima
Partido Socialismo e Liberdade - Psol
Pastoral Social
Pontifícia Universidade Católica – PUC/Duque de Caxias
Projeto Visão de Cristo
Rádio Tropical
Rede Nacional Primeira Infância – RNPI
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas
Secretaria Municipal de Cultura – Semc
Secretaria Municipal de Educação – Semed
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer – Semectel/Mesquita
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel
Secretaria Municipal de Saúde – Semus
Sociedade Beneﬁcente de Campo Alegre – Sobem
Solidariedade França-Brasil – SFB
Subsecretaria dos Conselhos Municipais – SSCM
Uniabeu – Centro Universitário
União de Negras e Negros Pela Igualdade – Unegro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ
Universidade do Grande Rio – Unigranrio
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Nova Iguaçu
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Participantes
Antonio Oscar
Antonio Ribeiro Feitosa
Aparecida Garcia Diniz Pequeno
Aparecida Maria de Souza Ferreira
Aparecida Maria de Oliveira Silva
Aparecida Maria S. Pontes Carvalho
Aristeo Leite Filho
Barbara Gevani Lima Bazeti dos Santos
Beatriz de Oliveira Liborio
Beatriz de Souza Pereira
Beatriz Ferreira da Silva
Benedita Soares dos Santos
Bernadete Lodi de Aquino
Bessy Janes
Bianca Ananias dos Santos
Bianca M. Moore
Blandinalva Gouveia
Bruna Guimarães
Bruna Silva dos Santos
Bruno de Souza Santos
Camila Mesquita da Silva
Camila Roque de Melo
Carla Alves do Nascimento
Carla Maria Moço Magaldi de Araujo
Carla Méri Santos da Silva
Carla Regina M. de Souza
Carla Ribeiro Magalhães de Souza
Carla Rodrigues Peres
Carla Soares de Souza Sampaio
Carlos Ferreira
Carlos Rafael V. Barreto
Carmem Valéria Carvalhal
Carolina Batista de Melo
Carolina Neves da Silva
Cassius Ramos
Cátia Regina dos Santos Pinheiro
Catia Regina da Silva Santos
Celina Santos Moura
Celine Dereuville
Cintia Almeida de Araujo
Clarice Ribeiro
Claudia Araujo Mota
Claudia Elisa Mattos
Claudia Sales
Claudia da Silva Brito
Claudio Marcio dos Santos
Cléa Nassour Silveira Marques
Cleitom Viana
Cléo Emanuele E. S. Guimarães
Cosme Sigolis
Crícia Ramos Costa
Cristiane Félix
Cristiane Maria Rodrigues Gomes
Cristiane Moreira Samuel de Oliveira
Cristiane Rodrigues Alves
Cristiani Heldes de Lima

Adailzo Felipe de Amorim
Adriana Adão Cordeiro dos Santos
Adriana R. Fontes
Adriana R. Jeronimo
Adriano Guerra
Adriano Naval
Alair Ferreira dos Santos
Alba Valéria dos Santos Mello
Alcinéia da Costa Venâncio
Alcy Maihoni Rodrigues
Aldinéa de Souza
Alessandra Gomes Muri Castilho
Alessandra Maia Ferreira
Alexandra C. Silva Caetano
Alexandra Pena
Alexandre Santos Coimbra
Aline Ramos da Silva de Souza
Aline Santos de Almeida Silva
Amanda F. M. Carmelio
Amanda Frazão Mattos
Amanda Rayssa dos Reis
Ana Carolina Silva Rita
Ana Claudia da Silva Mota
Ana Cristina Dobrochinski
Ana Cristina Monteiro de Almeida
Ana Gloria F. Flor Henrique
Ana Lídia Figueiredo Mendes
Ana Lucia Gomes de Alcantara
Ana Paula da Silva
Ana Paula de S. Carrera Peck Laranjeiras
Ana Paula Gonçalves Cordeiro
Ana Paula Mello Bitar
Ana Paula Pereira S. Mascarenhas
Ana Paula Souza Barros
André Gomes de Souza
André Luis Silva Magalhães
Andrea Bonﬁm Santana Barcelos
Andréa Catiene S. de Oliveira
Andréa de Oliveira Salustriano de Souza
Andréa Dutra
Andreia F. Felício Pereira
Andreia Sheila Farias Gomes
Andressa dos Santos Leite
Andreza de Oliveira Borges Cabral
Ane Carine Santos Barbosa
Ângela Márcia Tavares de Mattos
Angela Maria de Almeida
Angelica Costa da Silva
Anilele Marinho dos Santos
Anne Laure Guignard
Antonia da Conceição Gonçalo
Antonia de Maria Oliveira Martins Lemos
Antonia Rodrigues Peres Furtado
Antonilda A. R. Silva
Antonio Carlos Beserra da Silva
Antonio Cezar Pereira
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Farlene Silva da Cunha Barbosa
Fatima Gonçalves Fernandes
Fatima Maximo
Felipe Nascimento Conte
Fernanda do N. Gomes Oliveira
Fernanda dos Santos Inácio
Fernanda Titonel
Flávia Rocha Sardinha Duarte
Flavia da Silva Sena
Flávia Valéria Gomes Campos
Flavio Médici da Silva
Francisca José da Silva
Francisca Monica Dantas Pinheiro
Francisca Nilza P. Ramos
Francisco Augusto dos Santos
Gabriela Azevedo de Aguiar
Gabriela Gonçalves H. Estevan
Geice Cristina S. da Silva
Geordelina Feital
Georgiane Santos de Oliveira
Georgio de Jesus Araujo
Geovana Monteiro Pascoal
Geraldo Bastos
Getulio Moreira de Almeida
Gilberto Carlos dos Santos
Glauber de Paula
Gláucio Lima Moura
Greiciane Gomes Mota Oliveira
Guacua Q. B. Souza
Helena da Silva Conceição
Henrique Diniz
Henrique Neves
Igor Duarte Tavares
Ilma Francisca Gomes
Inês de Castro Leal dos Santos
Ione Cristina Gregório
Irinéa Peres Furtado
Irismar Santos
Irmã Regina Martini
Isabel Abelson
Isabel Cristina Nascimento
Isabel Serra
Isabela Fernanda da Silva Araújo
Isabelly Cristine Martins Pires
Itamara de Almeida Cardoso
Ivani Vieira de Sousa Oliveira
Jaciara Maltez Dias
Jackeline Vitala Silva
Jaime Soares dos Santos Junior
Janaína P. do A. Bastos
Janaína de Souza Monteiro
Jane Cabral S. Alexandria
Jane Luiz de Jesus
Jeniﬀer Lemos
Jessica Almeida dos Santos
Jessica da Costa Dantas
Jilselhi Araujo Scarinci
João Sena
João Vitor Gomes do Carmo

Cristina Bilheiro Tavares
Cristina Penna
Cristina Peres de Lima
Dandara Lorena Ribeiro Fernandes
Daniela Gaspar Soares
Daniela Gentil
Daniele Carla de Oliveira Machado
Daniele Lúcia de Freitas
Danubia Fernandes Dias Pinto de França
Darlane Ferreira Pires de Azevedo
Dayana de Carvalho Vita
Dayse Marcello de Souza
Dejane da Silva Damas
Delson Lau de Oliveira
Denise de Mattos
Denise dos Santos Paes Leme da S. Rosa
Denize Mariano
Dilvanete dos Santos
Edinalva Guarabira de Alexandria
Edinea Galdino de Carvalho Moreira
Edith Licia Ferreira Felisberto Santana
Ednaldo Alves da Costa
Ednelson Senra
Edson Cordeiro dos Santos
Eduarda Santos Garcia
Eduardo Alves da Silva
Eduardo da Silva Bergossi
Edvania Soares da S. Gomes
Elaine Cristina Ricardo Baptista
Elaine da S. Carvalho Honorato
Elaine da S. Carvalho Nascimento
Elaine da Silva Barriolo Brito
Elaine da Silva Dias
Elaine dos Santos Souza
Elane Diniz Dias
Elenice Coelho da Silva
Eliane Cristina Alves Souza
Eliane da Silva Pereira de Oliveira
Eliane Lima de Oliveira
Eliane Maria da Silva
Eliane Paulino Coelho
Eliane Simone dos Santos
Elisangela do Carmo Pena
Elizabeth dos Santos
Elmo Menezes Rosa
Emanuela dos S. Benjamin
Emerson de Freitas Mendonça
Emilio Luiz Pedroso Araujo
Enir de Oliveira Pinto Neves
Érica Alves Evangelista
Érica G. V. de Azevedo
Érica dos Santos Mariano
Ester Dias da Costa
Eunice Rodrigues de Melo Magalhães
Evelin de Souza Moraes
Fabiana Couto de Souza Almeida
Fábio da Conceição Gomes
Fabricia A. Gonçalves
Farida Nhiri
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Márcio Nunes da Rocha
Marco Antonio Pereira de Araújo
Marcos Francisco Rodrigues
Marcos Nascimento
Maria Angelica Auxiliadora Melonio Pinheiro
Maria Aparecida M. Rosestolato
Maria Assunção Silva e Silva
Maria Celia de Oliveira Carvalho
Maria Cícera Silva
Maria da Conceição Costa
Maria da Conceição S. Barcellos
Maria de Fátima Leal de Araújo
Maria de Fatima P. da Silva
Maria Georgina Campeiro
Maria Helena da Silva Marinho
Maria Luciane Silva
Maria Lucimara
Maria Lucineide F. Pereira
Maria Luzinete Moreira
Maria Madalena Ferreira do Nascimento
Maria Madalena Lourenço Angelo
Maria Nilza Dutra
Maria Selma de O. Rodrigues
Maria Sousa da Silveira
Mariana Koury
Mariane da Costa Pereira
Mariane Lima dos Santos
Marilda Caetano de Oliveira Elguesebal
Mariléa de Jesus Marilea Santana Ricardo
Marilena Rocha de Souza Francisco
Marilene Cecília Ramos Mariluce Andrés
Marina Castro
Marinêz da Silva Vicente Simões
Mariza Linhares Alves Quintão
Martha Cristina Ribeiro Silva
Matheus Fernando de S. Silveira
Mauricio José de Barros Corrêa
Meri da Silva Freire Oliveira
Michela Francis Silva Araujo
Michele Teixeira Crestani Xavier
Michelle Beatriz Henrique Lima
Michelle G. de Castro da Silva
Miroval Santos de Souza
Mirta Naira da SilvaMonica Brito
Mônica Maria da Silva Oliveira
Mônica Maria da Silva Oliveira
Mônica SampaioMônica Santos
Mônica Siqueira de Oliveira
Nair Rabelo Chagas
Neiva Mirabele da Costa
Nilton Faria
Odete Fontana do Nascimento
Orleny Ribeiro Martins
Pascale FabartPati Cliste
Patrícia Cavalcanti dos Santos Andrade
Patrícia de Souza Oliveira de Jesus
Patrícia Fidelis dos Santos
Patrícia Monteiro Lacerda
Pedro Orestes de Souza Trevisan

Jordana Azevedo Ramos
Joseni de Fatima da Silva
Josiane Peixoto Gomes
Joyce dos Passos Viana Vieira
Jucicleia Lima da Silva
Juliana Almeida
Juliana Batista do Nascimento
Juliane de Paula Marques
Karine Poz de Farias
Karla Chambarelli
Katia Rosa de Souza Labanca
Kátia Vicente da Silva
Kilsen Valeska dos Santos Carvalho
Kivia da Costa Bahia
Ladisséa Salvina da Silva
Layane Cristine Gonçalves Braga
Leandro Henrique de Jesus Tavares
Leci Carvalho e Silva
Leidi Vieira da Costa Santos
Leila Aparecida Mohr
Leila Cristina B. Magalhães
Leila Maria Azevedo leitão de Lima
Leila Monteiro do Nascimento
Lena Santos
Leobaldo Fernandes Victorino
Leonor de Carvalho Marcelino
Leticia Duarte Delphino
Levi do Amaral Lima
Lidia Faria Teixeira
Lidiane Feliciano Pinto
Ligia Lelis Falcão
Lilia Santos de Oliveira
Lindalva Von Lilienthal Lima
Lorran Pedersane
Luana Martins Abreu
Luciana Bertolini Ferreira
Luciana Costa da Silva Matta
Luciana de O. Lopes
Luciane Barbosa S. Silva
Luciene Costa Brasil
Lucilene Monteiro do Nascimento
Luísa Helena C. Ribeiro
Luiz Alexandre Silva de Barros
Luiz Antonio de Souza Teixeira Jr.
Luiz Carlos da Silva Pereira
Luiz Carlos Pinto Barcellos
Luiz Cláudio G. da Rocha
Luiza Melo da Silva
Luzia Rocha Santos Barbi
Madalena dos S. Coutinho Barboza
Magna Célia de P. Vasconcelos
Maiara Ferreira dos Santos
Manoela dos Santos Souza Dias
Marbete Peixoto Xavier Filha
Marcele Soares de Lima
Marcelo Nascimento de Oliveira
Márcia Cristina dos Santos
Márcia Maria da Conceição
Marcia Souza de Alcantara
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Pessoas participantes

Sérgio de A. Miranda
Sheila Regina da Costa Castro
Silvana Ribeiro de Souza
Simone Cardoso Farias
Simone da Silva de Oliveira
Simone dos Santos Silva
Simone Dutra dos Santos
Simone Mourão Valadares
Simone Nunes Lemos
Simplício Rodrigues Rosa Filho
Solange da Silva Brito
Sônia Maria de S. Guerra Pinheiro
Sonia Maria Jardim de Carvalho
Sonia Mendes da Silva
Sônia Regina da Silva
Sonia Rodrigues Gomes Miguel
Sonia Silveira de Carvalho
Soraia Laurindo
Stefanie Cruz Vicente
Sueli Barata Araújo
Suely Nogueira da Silva
Suely Rodrigues Santos
Suzete Younes Ibrahim
Tamara Manço Marendaz
Tatiane Trindade
Telma Regina G. Jardim
Thaiane Campino da Silva
Thainara C. Oliveira
Thais Amorim da Silva
Thamires da Silva Alves
Thatiane G. O. dos Santos
Thaynara Marinho
Thiago de Souza Pereira
Valdete Pedra da Silva
Valéria Correia Tavares da Silva
Vanda Vasconcelos Moreira
Vanessa Francisco
Vanessa Mendonça da Silva
Vânia dos Santos Rocca de Miranda
Vera Cristina C. Gomes Vera Lucia Abranches
Verônica Mendes Siqueira
Viviane da Silva Kongo
Viviane S. Almeida
Waldecir Almeida de Araujo
Walter José Henrique Filho
Wellington Brito Braziliano
Winderson Oliveira Alves de Souza
Yuri da Silva Lopes Famini
Zerly Ferreira dos Santos Mariano
Zuzimar Rosa de Souza Santos

Priscila Monteiro
Priscila Reis de Oliveira
Quissa dos Santos Cabral de Freitas
Rafael Teixeira dos Santos
Rafaelle Nunes da Silva
Raphaela dos Santos Oliveira
Raquel Pedra da Silva
Regina Luiza Villela
Regina Martini (Irmã)
Rejane dos Santos Figueiredo
Rejane Silva de Lima Pussenti
Rejanio Pereira
Renata Barbosa Xavier
Renata Ferreira da Silva Barros
Renata Monteiro da Silva
Renato Santana dos Santos
Renilda M. da Silva
Ricardo Sampaio da Silva
Rita de Cássia Seraﬁm do Nascimento
Rita de Cassia Teixeira da Silva
Rita Gomes de Moura
Roberta Gomes Miranda
Roberto Bezerra de Souza
Rodrigo Bassin de Azevedo
Rodrigo Rocha Lima
Rogéria Thompson
Roosevelt Vieira Neiva
Rosa Maria de O. Silva
Rosana Célia dos Santos Monteiro
Rosana Cristina A. da Rocha
Rosana Gomes Coelho
Rosana P. C. Barboza
Rosane Cerqueira Matheus
Rosane Monteiro
Rosangela dos Santos da Silva
Rosangela Fernandes da Silva
Rosangela Marcelino Santos
Rosangela Maria da Silva Miranda
Rosangela Rangel dos Santos
Rosângela Silva Angelo
Rosemary de Jesus Oliveira
Rosemary dos Santos Pimenta Ribeiro
Rosemery Baptista Queiroz
Rosemery Rangel santos de Oliveira
Rosiane de Fátima Jansen Ribeiro
Rosilane Cristina Trindade da Silva
Rosimary Xavier da Silva
Samantha Barbosa de Oliveira
Sandra Helena Agapito
Scheila Bento Alves de Araújo
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Acima, brincadeira de pular corda, no Dia do
Brincar em 2015. Ao lado Dayse Marcello fala
no Seminário Temática de Assistência
Social. Abaixo à esquerda, crianças do Ceic
Fé e Esperança mostram os livros que
ganharam no Seminário do PMPI. Abaixo,
Adriano Guerra durante a apresentação do
Mapa DCA.

Acima, dinâmica de grupo durante a
avaliação ﬁnal em 2013. Ao lado, Lena
Santos coordena um dos grupos de trabalho
durante o Seminário do PMPI. Abaixo, Dia
do Brincar em 2016. Abaixo, à direita,
crianças na oﬁcina “O olhar da Criança
sobre o Mundo”.

Produtos PMPI - Nova Iguaçu

Plano Municipal pela Primeira Infância de Nova Iguaçu:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-content/uploads/2010/06/Plano-Municipal-pelaPrimeira-Inf%C3%A2ncia-de-Nova-Igua%C3%A7u.pdf
Cartilha “O Olhar da Criança sobre o Mundo”:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-content/uploads/2010/06/O-Olhar-daCrian%C3%A7a-sobre-o-Mundo-SFB.pdf
Cartaz: “PMPI: Eu faço parte”:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2014/05/Cartaz_PMPI_Eu_Fa%C3%A7o_Parte_Final.pdf
Orçamento Primeira Infância em Evidência de Nova Iguaçu – Opine – 2014:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-content/uploads/2010/06/Opine_NovaIgua%C3%A7u_2014_Final.pdf
Orçamento Primeira Infância em Evidência de Nova Iguaçu – Opine – 2015:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-content/uploads/2010/06/Opine_2015_Final.pdf
Balanço Comparativo entre as Despesas Previstas e Liquidadas – 2014:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2010/06/Opine_Balan%C3%A7o_Despesas_2014_Final.pdf
Mapa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Iguaçu – MapaDCA:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2010/06/Relat%C3%B3rio_Final_MapaDCA_NI_12112014.pdf
Instrumento de Diagnóstico Situacional de Nova Iguaçu:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2010/06/Instrumento_Diagn%C3%B3stico_Situacional_PMPI_Final_12112
014.pdf
Mapa da Infância de Nova Iguaçu:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2010/06/Mapa_da_Inf%C3%A2ncia_Final_Web.pdf
Cartilha Revivendo as brincadeiras de criança:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wp-content/uploads/2010/06/Cartilhas-dasBrincadeiras-BD.pdf
o

Lei n . 4.564, de 26 de novembro de 2015, “Dispõe sobre a aprovação do Plano
Municipal pela Primeira Infância”:
http://www.sfb.org.br/site2015/br/wpcontent/uploads/2015/11/Atos_Oﬁciais_NI_27112015.pdf
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Acima, Roda de Diálogo sobre Cultura de Paz
com proﬁssionais da educação infantil da rede
municipal. Ao lado, reunião da Coama. Abaixo,
crianças da rede pública de ensino durante o
Seminário do PMPI. Abaixo, à esquerda,
Cristina Penna, Edson Cordeiro, Assunção
Silva e Thiago Pereira durante o lançamento
do PMPI.

Realização

Apoio

