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O Direito das Crianças

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.

Tem direito à atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão
Direito de ter brinquedos.

Mas criança também tem
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...

Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.

Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.

Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola!
Lamber fundo da panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!

Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.

Um passeio de canoa,
Pão lambuzado de mel,
Ficar um pouquinho à toa...
Contar estrelas no céu...

Ficar lendo revistinha,
Um amigo inteligente,
Pipa na ponta da linha,
Um bom dum cachorro-quente.
Festejar o aniversário,
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Com bala, bolo e balão!
Brincar com muitos amigos,
Dar pulos no colchão.

Livros com muita figura,
Fazer viagem de trem,
Um pouquinho de aventura...
Alguém para querer bem...

Festinha de São João,
Com fogueira e com bombinha,
Pé de moleque e rojão,
Com quadrilha e bandeirinha.

Andar debaixo da chuva,
Ouvir música e dançar.
Ver carreira de saúva,
Sentir o cheiro do mar.
Pisar descalça no barro,
Comer frutas no pomar,
Ver casa de joão-de-barro,
Noite de muito luar.

Ter tempo pra fazer nada,
Ter quem penteie os cabelos,
Ficar um tempo calada...
Falar pelos cotovelos

E quando a noite chegar,
Um bom banho, bem quentinha,
Sensação de bem-estar...
De preferência um selinho.

Uma caminha macia,
Uma canção de ninar,
Uma história bem bonita,
Então, dormir e sonhar...

Embora eu não seja rei,
Decreto, neste país,
Que toda, toda criança
Tem direito a ser feliz!!!
Ruth Rocha

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida

Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
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APRESENTAÇÃO

Este Plano é um compromisso com as crianças brasileiras. Estamos 
determinados a trabalhar para que todos os seus direitos sejam 
atendidos. Esta determinação pautará nossas opções pessoais, a 
elaboração dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios, a vigilância sobre a definição de prioridades 
governamentais, sobre os programas, projetos e atividades e sobre 
a elaboração de leis relativas a seus direitos. Esta geração e estes 
governos querem ser vistos como geração e governos que fizeram a 
opção prioritária por suas crianças. (Plano Nacional pela Primeira 
Infância, 2010, p. 22)

No documentário “O Começo da Vida”, uma pergunta paira desde o 
início da narrativa: “Estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida, 
que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade?1” As pes-
quisas científicas e os avanços dos estudos na área do desenvolvimento da 
criança e da neurociência aprofundam conceitos e evidências e avançam com 
propostas para a concreta implementação da necessidade do cuidado com 
a infância evidenciado na Declaração dos Direitos da Criança2. Ou seja, 
oferecer uma necessária qualidade das relações humanas com base no afeto, 
em um ambiente protetivo, saudável, estimulante e que garanta o respeito 
à proteção integral, desde o início da vida, para as crianças e sua família.

O que preconiza a neurociência, hoje, é que o desenvolvimento do ser 
humano está na combinação da genética com a qualidade das relações, 
“Os bebês são muito mais que uma carga genética”.3

Novas referências e novos marcos conceituais e jurídicos para o 

1. O COMEÇO da Vida. Direção de Estela Renner (2016).

2. Declaração dos Direitos da Criança. Resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas n.º 1386 (XIV), de 20 de novembro de 1959.

3. O COMEÇO da Vida. Direção de Estela Renner (2016).

desenvolvimento humano e social se tornam fundamentais para a cons-
trução de novas políticas públicas para a infância. Um caminho longo, 
que marca sua data no Brasil em 1988, para que a criança pudesse ser 
considerada sujeito de direito e de atenção. O Art. 227 da Constituição 
(BRASIL, 1988), com nova redação dada pela Emenda Constitucional 
n.º 65 (BRASIL, 2010), é bastante explícito ao registrar as responsabi-
lidades da família, da sociedade e do Estado.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2010, Art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) 
– tendo como marco legal a Constituição e a Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – é considerado, internacio-
nalmente, uma das leis mais avançadas e de referência em muitos países, 
sobretudo na América Latina, por trazer uma visão inovadora sobre a 
infância como sujeito de direitos e entender o desenvolvimento como um 
fluxo contínuo desde o início da vida até os 18 anos de idade.

O ECA oferece uma plataforma política para a construção de políticas 
com enfoque nas crianças e nos adolescentes e no seu desenvolvimento 
integral e integrado. Muitos artigos foram acrescentados e reformulados, 
no curso das duas últimas décadas, em vista de novos avanços no debate 
sobre a infância brasileira e suas necessidades. Novos conceitos científicos, 
novos estudos e pesquisas acadêmicas acrescentam novos elementos para 
a agenda política, jurídica e social. O aspecto que marca uma grande 
mudança na formulação das políticas públicas é a compreensão de que 
esse fluxo contínuo de crescimento das crianças e dos adolescentes tem 
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fases, tem mudanças, e que as condições do cuidado com a primeira 
infância são determinantes para o seu desenvolvimento.

A Primeira Infância começa a ser a denominação de política pública 
para a primeira fase da vida e, finalmente, foi sancionado o Marco Legal 
da Primeira Infância, em 2016, como Lei Federal n.º 13.257, instituindo 
a Política Integrada da Primeira Infância (BRASIL, 2016).

A visão intersetorial e multiprofissional é o marco para a promoção 
do desenvolvimento humano e para a atenção da criança de até 6 anos 
de idade, que define, também, o papel da família e da sociedade.

O Marco Legal da Primeira Infância e o ECA constituem os instru-
mentos mais apropriados e compreensivos para o olhar da legislação sobre 
a criança e seus direitos, sobre a sua concepção. “A Lei mais avançada do 
mundo para atender e zelar pelos direitos da criança pequena”4. Esses novos 
conceitos são traduzidos na formulação de princípios, diretrizes e ações que 
abrem o caminho para a construção coletiva e plural do Plano Nacional 
pela Primeira Infância, e finalmente, de forma capilar, construir as próprias 
plataformas específicas respondendo às necessidades de cada município.

Este Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió é o resultado 
da necessidade de se construírem ações protetivas e legais, a partir dos 
pressupostos legais conquistados constitucionalmente desde 1988, para 
que a criança pequena de 0 a 6 anos possa ter assegurados os seus direitos 
a um desenvolvimento pleno, saudável e protegido. Elaborado de forma 
plural, intersetorial e multiprofissional – com a ampla participação de 
múltiplas instituições públicas e sociais, dos conselhos, de especialistas 
e de técnicos – o Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió 
visa ser um instrumento político e técnico para o poder público local, a 
sociedade e as famílias maceioenses. Pretende ser uma referência para 
a definição de ações em uma política pública para a primeira infância.

Maceió, assim como todo o Brasil, está construindo documentos de 

4. DIDONET, 2017, apud PONTE, 2017.

definição para creche e pré-escola. Os Planos municipais pela Primeira 
Infância vêm reafirmando a necessidade de políticas inclusivas e equitativas 
para toda a primeira infância. As ações propostas pelo Plano precisam 
estar contempladas no orçamento público e na atenção especial de forma 
contínua e não como políticas emergenciais.

Este plano Municipal é também um instrumento de mobilização 
política e social, de articulação entre as várias instâncias do poder polí-
tico, judiciário, de universidades e centros de pesquisas, de colegiados, de 
setores empresariais, de representantes da sociedade civil e das famílias. 
É um plano necessário, com sua base de dados e propostas elaboradas 
de forma colaborativa entre os vários setores, identificando as ações es-
tratégicas para que sejam implementadas no decorrer de dez anos. Por-
tanto, com esse cenário decenal, é fundamental identificar necessidades 
e prioridades que possam, em larga escala, reduzir a desigualdade dos 
direitos e implementar a inclusão e a cidadania desde o começo da vida. 
A cidadania se torna o elemento fundamental para a aplicabilidade dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes.

O caminho para a construção de um sistema de proteção integral 
e integrado da infância brasileira tem enfrentado muitas dificuldades e 
muitos curtos-circuitos na rede de atendimento. Muitas crianças brasilei-
ras, desde o início da vida, são marcadas pelo abandono e pela constante 
violação de direitos, vivendo em território vulnerável e marginalizado. 
Vários caminhos percorridos ao longo dos anos trouxeram o entendimento 
de que a análise da condição de vulnerabilidade social precisa contemplar 
a diversidade cultural, de raça, de etnia, de territórios, ou seja, considerar 
as diversas infâncias e as diferentes condições de vida e de cultura.

Este plano contempla o olhar sobre a infância de Maceió quantificando 
e qualificando as demandas dessa população, com a participação também 
das crianças, respeitando as suas singularidades nas diferentes linguagens 
e expressões, e propõe uma significativa mudança do fazer política pública.
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Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar

Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.
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INTRODUÇÃO

Dos 55 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, 61% são afetados 
pela pobreza, em suas múltiplas dimensões: violações dos direitos básicos 
à educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água 
e saneamento (UNICEF, 2018, p. 10). Para além da renda, considerando 
as dimensões não monetárias da pobreza, “[...] crianças e adolescentes 
negros registram taxa de privação não monetária de 58%, em compara-
ção com 38% dos brancos” (UNICEF, 2018)5. Em números absolutos, 
isso significa que, dos quase 27 milhões de crianças e adolescentes que 
sofrem privações múltiplas, 18 milhões são negros. A situação familiar e 
a condição social das crianças até 6 anos são fatores determinantes para 
o crescimento de forma saudável e protegido. Os dados e as pesquisas 
mostram que o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma criança 
dependem, entre outros fatores, de onde a criança nasce, qual a cor de 
sua pele, quais serviços tem à disposição e qual a rede de proteção que 
sua família tem à disposição.

De acordo com a Fundação Abrinq (2018), Alagoas é um dos estados 
do Nordeste com o maior percentual de crianças e adolescentes expostos 
à pobreza, no Brasil. Compõem 66% da população com até 14 anos que 
vive em situação domiciliar de pobreza, o que equivale a cerca de 530 
mil pessoas – isso implica dizer que elas são sustentadas com uma renda 
de até meio salário mínimo. Esses dados da pesquisa revelam que essas 
famílias vivem com uma renda básica de até meio salário mínimo. 

Os dados ainda refletem que desses 66% um total de 28,3% crianças 

5. O estudo do Unicef Bem-Estar e Privações Múltiplas na Infância e na Adoles-
cência no Brasil, de 2018, considera como privação não monetárias as dimensões da 
“[...] educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, água, saneamento 
e moradia” (UNICEF, 2018, p. 7).
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na faixa etária de até 6 anos, vive em extrema pobreza, com renda de um 
quarto de salário mínimo (GOMES, 2018)6.

Em 2016, 17,5% dos bebês nascidos no Brasil foram de mães ado-
lescentes. O Nordeste e o Sudeste lideram os índices de gravidez antes 
dos 19 anos de idade, com 167.573 e 161.156 partos, respectivamente 
(FUNDAÇÃO ABRINQ , 2020).

Com esse cenário desafiador e com problemáticas complexas que de-
monstram a situação de pobreza estrutural, a cidade de Maceió, por meio 
deste Plano Municipal pela Primeira Infância, elabora metas, estratégias 
e a implementação de ações que possam assegurar um planejamento ao 
longo de dez anos, para garantir o direito ao acesso às políticas públicas e 
que possibilitem o desenvolvimento integral das crianças nessa faixa etária.

Desde 2000, o rápido aumento de publicações científicas sobre o 
tema do desenvolvimento na primeira infância ultrapassa o ambiente 
acadêmico e invade a política mundial, liderada pelas Organizações das 
Nações Unidas, que permite que vários países elaborem e implementem 
políticas nacionais multissetoriais destinadas à primeira infância. De sete 
países, no ano de 2000, que tinham políticas voltadas para a primeira 
infância, chegou-se ao número de 68 países, em 20147.

No início de 2017, o Unicef lançou a campanha #PrimeirosMo-
mentosImportam, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre 
o impacto crítico que as primeiras experiências têm no desenvolvimento 

6. Disponível em: https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/alagoas-
-tem-o-maior-percentual-do-brasil-da-infancia-exposta-a-pobreza-66_53625.php. 
Acesso em: 12 abr. 2020.

7. “Desde 2000, o rápido aumento de publicações sobre o tema do desenvolvimento 
na primeira infância ultrapassou a tendência geral das publicações sobre ciências 
da saúde. [...] O número de países com políticas multissetoriais nacionais sobre o 
desenvolvimento na primeira infância aumentou de sete, em 2000, para 68, em 
2014”. Disponível em: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/
ecd-lancet-execsummary-pr.pdf. Acesso em: 18 out. 2018.

do cérebro infantil durante os primeiros mil dias de vida8. O relatório 
do Unicef de 20189 afirma que

Os primeiros 1.000 dias de vida representam uma oportunidade única 
e decisiva para o desenvolvimento de todo ser humano, as células cerebrais 
podem fazer até 1.000 novas conexões neuronais a cada segundo – uma 
velocidade única na vida. Essas conexões formam a base das estruturas 
cerebrais e contribuem para o funcionamento do cérebro e a aprendiza-
gem das crianças e criam as condições para a saúde e a felicidade delas 
no presente e no futuro.

A neurociência mostra que quando as crianças passam seus primeiros 
anos – particularmente os primeiros mil dias, desde a concepção até os 2 
anos de idade – em um ambiente estimulante e acolhedor, novas conexões 
neuronais se formam na velocidade ideal. Essas conexões neuronais ajudam 
a determinar a capacidade cognitiva de uma criança, como elas aprendem 
e pensam, sua capacidade de lidar com situações de estresse, e podem até 
influenciar a sua escolha profissional e quanto elas ganharão quando adultas.

8.  Disponível em: https://nacoesunidas.org/unicef-pede-que-paises-priorizem-de-
senvolvimento-da-primeira-infancia/. Acesso em: 19 jun. 2020.

9. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/desenvolvimento-infantil. Aces-
so em: 19 jun. 2020.
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FIGURA 1 – DOMÍNIOS DA ATENÇÃO INTEGRAL NECESSÁRIA 
PARA QUE AS CRIANÇAS ALCANCEM TODO O SEU POTENCIAL 
DE DESENVOLVIMENTO

FONTE: UNICEF BRASIL.10

A importância dessas evidências científicas sobre a primeira infância 
e a mobilização das Nações Unidas – em relação a essa temática trans-
versal de toda a agenda 2030, com seus 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável11 –, coloca no Estado e na sociedade o imperativo ético de 
assumirem a responsabilidade por intervir e oferecer justas oportunidades 
para todos, e, assim, quebrar os ciclos de pobreza das famílias dessas 
crianças.

Nos primeiros anos de vida da criança, entre a gestação e os 6 anos 

10. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/desenvolvimento-infantil. Acesso 
em: 19 jun. 2020.

11. ONU Brasil. Agenda 20-30. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/. Acesso em: 19 jun. 20 20.

de idade, a velocidade com a qual a criança assimila conhecimento é 
diretamente proporcional à quantidade de estímulos que recebe, ao am-
biente no qual vive e às relações de afeto das pessoas que cuidam dela. 
O desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social depende desse 
entorno. A condição de vulnerabilidade, exclusão, violência, pobreza 
e o não acesso aos serviços públicos e sua precarização prejudicam o 
desenvolvimento futuro, colocando em risco a vida presente e futura de 
muitas gerações, com danos econômicos gravíssimos para a sociedade.

A vulnerabilidade social é um conceito importante e sempre mais 
utilizado nas áreas social e educacional para contemplar as múltiplas 
dimensões da sua gênese. Esse conceito, utilizado por muitos progra-
mas sociais e de direitos humanos, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030, 
além de revelar condições de precariedade econômica, atrela também as 
fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e as desigualdades de acesso 
a bens e serviços da população. Isso amplia o retrato da condição de 
risco da população, colocando a vulnerabilidade relacional – ou seja, as 
múltiplas situações de violência, conflitos, exploração, negligência, pre-
conceito, discriminação que, associadas à condição econômica, compõem 
os diferentes indicadores para a elaboração de ações mais consistentes ao 
perfil e aos objetivos a serem alcançados, por exemplo, a diminuição de 
desigualdades, a distribuição de renda, o acesso aos serviços de educação 
e saúde pública, o lazer e a cultura.

A condição de ser criança, associada a esses conceitos, demonstra 
que não existe uma infância universal. Todas as condições peculiares de 
vulnerabilidade condicionam muito o desenvolvimento e são respon-
sáveis pela contínua perpetuação da desigualdade e da exclusão. Nesse 
sentido, é fundamental traçar diagnósticos que permitam destacar as 
várias necessidades e demandas no respeito à diferença e à diversidade 
cultural. As crianças, sobretudo nessa faixa etária, são as mais expostas 
às violências e às violações de direitos. As crises econômicas, familiares 

DOMÍNIOS
DA ATENÇÃO

INTEGRAL

APRENDIZAGEM
PRECOCE

SAÚDE

SEGURANÇA
E PROTEÇÃO

NUTRIÇÃO

CUIDADOS
RESPONSIVOS



3736

P L A N O  M U N I C I PA L P E L A  P R I M E I R A  I N FÂ N C I A  D E  M AC E I Ó

e sociais recaem de forma dramáticas sobre elas.
O Plano Municipal pela Primeira infância de Maceió (PMPIM) 

propõe uma agenda positiva que tenha uma conexão forte com o desen-
volvimento sustentado e com a Agenda Global das Nações Unidas nos 
esforços de lutar globalmente para a paz, a igualdade de gênero, o respeito 
à diversidade, a equidade e educação de qualidade, os direitos humanos 
e o ambiente ecologicamente saudável e com a legislação brasileira para 
proteção e garantia de direitos à primeira infância.

É um plano de Estado, intersetorial, que visa ao atendimento aos 
direitos das crianças na primeira infância (até os 6 anos de idade), no 
âmbito do município, cuja elaboração é recomendada pelo Marco Legal 
da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 (BRASIL, 2016).

O objetivo central do PMPIM é articular diferentes setores da admi-
nistração municipal, com o objetivo de estabelecer metas e complementar 
suas ações, para cumprir o dever do Estado na garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças, previsto na Constituição Federal e 
nos documentos legais relacionados à infância.

Construído em um processo democrático e participativo, que inclui 
os diferentes órgãos públicos e setoriais da administração municipal, do 
poder legislativo, judiciário e da sociedade civil, contempla a escuta e a 
participação de especialistas, universidade, agentes sociais que cuidam 
das crianças, e das mesmas crianças, nos diferentes momentos de sua 
vida social e comunitária, consideradas como sujeito de direito, como 
preconizam o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e 
a Convenção Internacional dos Direitos da Criança12 e do adolescente.

O PMPIM baseia-se em dados secundários que compõem um diag-
nóstico da condição de vida, desenvolvimento e aprendizagem das crian-
ças, no município, e formula uma lista de ações das diferentes secretarias 

12. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/convencao-so-
bre-os-direitos-da-crianca.

e organizações sociais para garantir que os direitos das crianças sejam 
integralmente atendidos. Cria metas que permitam implementar, acom-
panhar e avaliar as políticas planejadas e em curso.

A elaboração do PMPIM tem como referência central o Plano 
Nacional pela Primeira Infância13, aprovado em 2010 pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente (Conanda), que é uma 
carta de compromisso do Brasil com as suas crianças. O documento traça 
as diretrizes gerais na defesa, promoção e realização dos direitos das 
crianças de até 6 anos de idade e tem como princípios a prioridade absoluta 
dos direitos da criança, o respeito à criança como sujeito e indivíduo, a 
integralidade da criança, o respeito às diversidades étnicas, culturais e 
geográficas, a inclusão, a integração das visões científica e humanista, a 
articulação dos entes federados, dos setores da administração pública e da 
sociedade civil (REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010).

Desde 2017 várias atividades foram realizadas para dar início à Ela-
boração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió. Foram 
criados um grupo de estudo, uma publicação, em setembro de 2017, da 
Portaria n.º 0175, com a participação das organizações governamentais e da 
sociedade civil, seminários de discussões para o tema e o levantamento de 
dados, desenho do diagnóstico e a organização do trabalho de elaboração.

Assim, surgiram cinco grupos de trabalho, nos quais cada temática foi 
aprofundada de forma específica para os insumos fundamentais ao texto e 
às propostas, compostos por representantes das instituições participantes, 
contemplando as políticas setoriais e a sociedade civil. As linhas gerais 
do trabalho se basearam em conceitos inovadores, abarcando as áreas: 
desenvolvimento infantil, cidadania, diversidade, direitos humanos, saúde, 
territórios da brincadeira e meio-ambiente.

O plano de trabalho se constituiu em diversas etapas, entre elas cabe 

13. Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/
uploads/2015/01/PNPI-Completo.pdf.
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mencionar:
1. Cronograma das ações (reuniões para discutir as prioridades de 

cada eixo que compõe o documento)
2. Pesquisa – coletas de informações e indicadores
3. Formulação da estrutura e elaboração do PMPIM
4. Divulgação em site
5. Audiência Pública (Seminário ou Conferência)
6. Aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente Municipal e Estadual
7. Publicação

A estrutura do PMPIM acompanha os interesses da criança e suas 
políticas setoriais. Cada uma dessas ações apresenta um plano de metas 
e ações, sustentado com dados sobre a realidade socioeconômica em que 
vivem as crianças e suas famílias, e propostas de fortalecimento e/ou 
construção de novas políticas e programas setoriais. Um aspecto funda-
mental é a promoção da participação social e sua responsabilidade para 
o acompanhamento e a avaliação dessas políticas e de seu controle social.

Os gestores públicos terão, assim, uma plataforma com dados, es-
tratégias e ações para o planejamento de políticas para o atendimento, 
infraestrutura, formação de agentes sociais, de saúde e de educação e 
para o investimento financeiro. É uma proposta de plano decenal para 
orientar as ações do governo e da sociedade civil para a promoção e a 
implementação, de fato, dos direitos da criança até os 6 anos de idade.

Políticas intersetoriais, aporte e contribuição de especialistas e de 

pesquisa são fundamentais para que cada criança possa ter o direito ina-
lienável à vida, à convivência familiar e comunitária, à saúde, ao brincar, 
à alimentação, à cultura e ao meio ambiente protegido e seguro.

Esse plano tem como prioridade a proposição de medidas impor-
tantes para o enfrentamento a questões como mortalidade, morbidade, 
desnutrição infantil, violência, abandono e exclusão.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar

Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
“É através do exercício da cidadania que a população interessa-
da deixa a condição de objeto e de massa de manobra, passando 

a sujeito legítimo. [...] Emerge na posição de parceiro compe-
tente de programas e projetos, capaz de argumentar e colaborar 

sobre a base de direitos e não sobre esmolas do Estado [...]”.
(Pedro Demo, 1984)

O PMPIM de Maceió, tendo como referência o Plano Nacional, é 
uma nova etapa para o alcance de políticas públicas com foco na primeira 
infância e marca uma mudança paradigmática na cultura do cuidado da 
criança pequena e na formulação de princípios e diretrizes para os direitos 
da criança. O objetivo consiste em desenhar, de forma participativa, o 
perfil das políticas públicas para a criança de até 6 anos de idade e ser 
um guia para a sua formulação, a implementação e a sua avaliação. O 
grande esforço, além de apresentar os marcos legais e teóricos, é avançar 
na formulação das ações que complementam as que já haviam sido de-
terminadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e em leis setoriais 
da saúde, educação, assistência social, cultura, dentre outras.

Em cada tema abordado foi realizado um levantamento da legislação, 
além de debates, reflexões e levantamento das percepções dos agentes 
sociais sobre o tema. As ações propostas, bem como as estratégias para 
a implementação de novas políticas públicas e o fortalecimento do sis-
tema de proteção, decorrem da escuta dos principais agentes sociais dos 
diversos campos de atuação.

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) de 2010 enumera 10 
princípios e 13 diretrizes políticas e técnicas que fundamentam e orientam 
a elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância e que, consequente-
mente, serão também utilizados neste plano. Esses princípios e diretrizes, 
definidos a partir da discussão e da decisão daqueles que participaram 
da elaboração do plano nacional, são frutos de uma longa trajetória de 



4342

P L A N O  M U N I C I PA L P E L A  P R I M E I R A  I N FÂ N C I A  D E  M AC E I Ó

conhecimento e de vivência do trabalho com crianças e adolescentes.
Segue, abaixo, um resumo desses princípios e diretrizes, constante 

da publicação “Plano Nacional pela Primeira Infância” (RNPI, 2010), 
adaptado à realidade local.

Os Princípios

Criança sujeito, indivíduo, único, com valor em si mesmo
A criança tem um “rosto”. Olhar para ele e enxergá-lo é compre-
ender a verdadeira essência do ser humano que se forma desde 
sua gênese e se realiza ao longo da vida.

A diversidade étnica, cultural, de gênero e geográfica
Esse princípio abre o olhar para as várias infâncias que existem 
em nosso País. E é às múltiplas formas de ser criança que as 
políticas devem ser sensíveis.

A integralidade da criança
Impõe-se superar a visão fragmentada da criança. Uma visão 
holística, integrada, senão imediatamente do “todo”, pelo me-
nos progressivamente mais abrangente, vai ajudar a ver as in-
ter-relações ou intersecções que foram artificialmente afastadas 
como campos específicos de atividades profissionais distintas.

A inclusão
Uma sociedade inclusiva abraça todos e cada um dos indivídu-
os, nas suas expressões próprias, segundo as quais cada um é 
si próprio e diferente dos demais; abarca todos e cada um dos 
grupos étnico-raciais, sociais e culturais; manifesta zelo pela 
igualdade e pela especificidade de direitos na diversidade de 
gênero. Para que a sociedade brasileira seja uma sociedade in-
clusiva, todas as crianças devem participar dela, desde o come-
ço da vida, como sujeitos de pleno direito.

A integração das visões científica e humanista
Os parâmetros das ciências e a visão humanista devem articu-
lar-se nas ações dirigidas à criança. Assim, pediatria, neuroci-
ências, pedagogia, psicologia, psicanálise, antropologia, ciência 
jurídica e outras áreas de um lado, e, de outro, sentido da vida, 
valores humanos, aspirações e desejo de realização, cuidado 
com a Terra, além de outros aspectos, se complementam.

A articulação das ações
A articulação deve ocorrer em três âmbitos: (a) nas ações dos 
entes federados (União, estado e município); (b) nos setores 
da administração pública (educação, saúde, assistência, cultura, 
justiça e outros); e (c) na relação governo e sociedade.
Esse princípio tem três consequências: (a) evita duplicidade; (b) 
racionaliza a utilização dos recursos públicos, evitando des-
perdícios; e (c) aumenta a eficiência e a eficácia dos esforços 
governamentais.

A sinergia das ações
Quando as ações dirigidas às crianças podem ser articuladas no 
espaço e no tempo, alcançam maior eficiência e eficácia: gasta-
-se menos e se alcançam resultados mais consistentes. Não se 
trata de transformar a creche num centro de saúde ou de atribuir 
a um ambulatório hospitalar as funções de um estabelecimento 
de educação infantil, mas de encontrar as complementaridades 
de serviços e as possibilidades de expansão das ações em cada 
um dos lugares em que as crianças são atendidas – em casa, na 
creche ou na pré-escola, no centro de saúde, no hospital, no con-
sultório médico, nos espaços institucionalizados do brincar.

A prioridade absoluta dos direitos da criança
O princípio estampado no Art. 227 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988), regulamentado pelo Art. 4.º do ECA (BRASIL, 
1990), tem que ser levado às suas consequências. As ações e os 
recursos financeiros, nos três níveis da administração pública, 
devem ser decididos segundo a primazia absoluta dos direitos 
da criança e do adolescente.
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A prioridade da atenção dos recursos, dos programas e das 
ações para as crianças socialmente mais vulneráveis
Os direitos afirmados na Convenção dos Direitos da Criança 
(UNICEF, 1990), na Constituição Federal, no Estatuto da Criança 
e do Adolescente são de todas as crianças.
No entanto, situações de vulnerabilidade individual e social, 
maior necessidade econômica de famílias, de municípios, estados 
ou regiões requerem políticas de proteção especial e impõem ur-
gência maior para a ação do Estado. Têm prioridade aqueles que, 
sem essa atenção pública, estão ou estariam privados de direitos 
fundamentais. Essa é uma condição para que a igualdade como 
princípio universal possa tornar-se igualdade real.

Dever da família, da sociedade e do Estado
A família é a instituição primordial de cuidado e educação da 
primeira infância.
Mas a sociedade e o Estado também são responsáveis por suas 
crianças.
Cabe ao Estado formular e implementar políticas econômicas e 
sociais que deem às famílias condições de cumprir aquela fun-
ção primária, bem como realizar ações voltadas especificamen-
te às crianças, visando ao atendimento aos seus direitos.

Diretrizes Políticas

Atenção à prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), no Plano Plurianual (PPA) e no Orçamento.
A determinação constitucional e a opção política de situar a 
criança (como também o adolescente) no topo das prioridades 
do Estado acarretam a obrigação de incluir e manter na LDO e no 
PPA as determinações para que os orçamentos anuais assegurem 
os meios financeiros a fim de que essa prioridade seja efetivada na 
prática. As crianças estão no nosso coração, nas leis e no discurso, 
mas, se não estiverem no orçamento, sua voz ecoa no vazio.
Articulação e complementação dos Planos nacional, estadual e 
municipal pela primeira infância: cada esfera elabora seu plano, 
de tal maneira que todos estejam articulados e se completem, 
respeitadas as competências respectivas.
Manutenção de uma perspectiva em longo prazo: é preciso per-
sistir por vários anos nos objetivos e metas para garantir condi-
ções dignas de vida e promotoras do desenvolvimento pleno a 
todas as crianças brasileiras.
Elaboração do Plano com governo e sociedade, em trabalho 
conjunto, gerando corresponsabilidade do Estado, da socieda-
de e das famílias. Assim, o PMPIM resulta de um processo de 
cooperação entre sociedade e governo, desde sua concepção 
até a redação final, envolvendo as instituições do Sistema de 
Garantia de Direitos do município, em debate aberto com toda 
a sociedade e, finalmente, na análise e nos aperfeiçoamentos 
no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, num processo 
participativo, em rede. Esse princípio é a aplicação do que de-
termina o Art. 227, § 7.º, combinado com o Art. 204, II da Cons-
tituição Federal (BRASIL, 1988).
Participação do Poder Legislativo no processo de elaboração 
do Plano – O PMPIM conta com a colaboração da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Maceió.
A atribuição de prioridade é estabelecida para regiões, áreas 
geográficas ou localidades com maior necessidade.
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Diretrizes técnicas

Integralidade do Plano, abrangendo todos os direitos da criança 
nos contextos familiar, comunitário e institucional.
Multissetorialidade das ações, tendo cuidado para que, na base de 
sua aplicação para crianças, sejam realizadas de forma integrada.
Valorização dos processos que geram atitudes de defesa, de 
proteção e de promoção da criança.
Valorização e qualificação dos profissionais que atuam direta-
mente com as crianças ou cuja atividade tem alguma relação 
com a qualidade de vida das crianças de até 6 anos. Recomen-
da-se prestigiar o papel estratégico e expressar reconhecimen-
to em relação às ações que demonstrem eficiência e eficácia e 
divulgá-las.
Reconhecimento de que a forma como se olha, escuta e atende 
à criança expressa o valor que se dá a ela, o respeito que se tem 
por ela, a solidariedade e o compromisso que se assume com 
ela; reconhecimento, também, de que a criança capta a men-
sagem desses sentimentos e valores pela maneira com que é 
tratada pelos adultos.
Foco nos resultados: insistir e persistir no alcance dos objetivos e 
metas do PMPIM e divulgar os avanços que vão sendo alcançados.
Escolha de alguns objetivos e metas para acompanhar e avaliar o 
Plano, com indicadores sensíveis e fáceis de verificar.
Transparência, disponibilidade e divulgação dos dados coletados 
no acompanhamento e na avaliação do PMPIM. Esses dados ser-
virão de indicadores para controle social da execução do Plano.

Tem direito à atenção
Direito de não ter medos

Direito a livros e a pão
Direito de ter brinquedos.
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EIXO 1 - DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO

Desde a mais tenra idade, [todas as crianças] devem ser 
incentivadas a participar da vida cultural da sociedade em 

que vivem.
Conferência de Cúpula 

sobre a Criança (ONU, 1990)

INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRA-
SIL, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(Dcnei) (BRASIL, 1996) e o Plano Municipal de Educação de Maceió 
(MACEIÓ, 2010) definem a Educação Infantil como direito fundamental 
e como a primeira etapa da educação básica, de caráter obrigatório. A 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil (BRA-
SIL, 1996) – amparada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) – a 
Convenção Internacional dos Direitos da Infância (UNICEF, 1989) e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) ampliam 
o direito à educação de todas as crianças pequenas, desde seu nascimento. 
Isso representa, inquestionavelmente, uma importante conquista para a 
sociedade brasileira.

Para que esse direito se torne equitativo e universal, é necessário que 
o sistema educacional garanta às crianças o amplo acesso e um atendi-
mento de qualidade. Para a efetivação desse direito, é preciso de mais 
instrumentos de apoio em termos estratégicos e técnicos, bem como de 
apoio social e das famílias, em particular.

Este plano municipal abraça os conceitos norteadores das Diretrizes 
Nacionais, que permeiam esse longo trabalho de pesquisa. A ação pe-
dagógica, o intercâmbio de experiências, o estudo e o resgate da história 
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para sedimentar essa caminhada e permitir continuar essa trajetória, são:

• A definição da identidade de atendimento na educação infantil.
• A amplitude das funções sociopolíticas e pedagógicas das insti-

tuições de educação infantil.
• A visão de criança como sujeito de direitos, reconhecendo seu 

papel ativo e cidadão desde o seu nascimento.
• A indissociabilidade entre cuidar e educar inerente ao conceito 

de educação em sua integralidade.
• A necessidade de cursos de aperfeiçoamento e o fortalecimento 

do curso de Especialização em Docência em Educação Infantil.

Conceitos novos e novas práticas pedagógicas e que sejam funcionais 
necessitam de um grande investimento em formação de todos os profis-
sionais de educação. A Educação Infantil da Rede Municipal de Maceió 
iniciou essa caminhada, investiu recursos em infraestrutura e formação, 
mas precisa expandir esses investimentos para o atendimento em cre-
ches e pré-escolas, gradativamente, para todas as crianças sem perder a 
qualidade no atendimento. O desafio da rede municipal foi resgatar a 
história da educação infantil no município e proporcionar um novo olhar 
sobre a infância amparado nos princípios da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança e nas inúmeras pesquisas científicas e práticas 
educativas nacionais e internacionais.

Foi necessário resgatar e refazer o caminho da história da educação 
infantil no Brasil e no município de Maceió, acompanhando as mudanças 
das propostas nos documentos internacionais e nacionais. Foi constru-
ída uma proposta pedagógica definida pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais Educação Infantil (DCNEI) voltada para o desenvolvimento 
integral da criança em ação complementar à família (Art. 29 da LDB) e 
o desenvolvimento da personalidade da criança em todo o seu potencial 
(Art. 29 da CDC).

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é norteada 
por documentos Legais que definem e estabelecem a sua identidade edu-
cativa no Brasil. Em 2015, foi publicado o guia Orientações curriculares 
para a educação infantil da rede municipal de Maceió (OCEI) (MACEIÓ, 
215), em Maceió. Na Figura 2, a capa do guia.

FIGURA 2 – CAPA DO GUIA ORIENTAÇÕES CURRICULARES 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
REDE MUNICIPAL DE MACEIÓ

FONTE: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
REDE MUNICIPAL (MACEIÓ, 2010).
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A partir das normativas legais, nos últimos anos, se observa um 
esforço para construir uma proposta pedagógica que defina a identidade 
pedagógica e educativa da Educação Infantil. Pesquisas, debates, ações 
de formação, intercâmbios nacionais e internacionais, preconizam que a 
educação infantil não pode ter um perfil “escolarizante”, mas que a ação 
pedagógica para bebês e crianças seja apoiada em uma proposta em que 
se respeite essa fase da infância e o seu modo de aprender, levando em 
conta o seu desenvolvimento e as suas potencialidades. Em Maceió, esse 
percurso foi abraçado totalmente pela gestão educacional com ações 
concretas e desafios, em todas as áreas, durante todo o percurso de im-
plementação e implantação.

As numerosas experiências citadas e conhecidas neste documento 
são aquelas cuja centralidade está na criança, tendo-a como foco da ação 
educativa. A robusta referência teórica e prática que embasam este ma-
terial aponta que a educação infantil deve favorecer essa abordagem. Por 
isso o foco está no conhecer a infância, no ambiente cultural em que ela 
vive, no seu desenvolvimento, nas especificidades da primeira infância, 
no seu olhar sobre o mundo, para que o interesse da criança seja a base 
de toda ação pedagógica.

Um percurso histórico conta a abordagem do atendimento às crianças, 
na educação infantil no Brasil, com sua trajetória com avanços, retrocessos 
e desafios. Embora com curto prazo de realização e circunscritas a poucos 
lugares, algumas experiências significativas foram revisitadas. Dentre 
elas, as experiências dos Parques Infantis de Mário de Andrade, em São 
Paulo, em 1935. “Os Parques Infantis revelam-se como territórios da 
infância e para a infância, onde meninos e meninas de diferentes idades 
poderiam conviver construindo culturas e deixando-se transbordar em 
todas as dimensões humanas” (GOBBI, 2004, p. 127). A ideia iluminada 
e pioneira de Mário de Andrade de fazer brotar a criatividade da infân-
cia com a cultura e o brincar em espaços públicos é uma semente que, 
finalmente, está começando a renascer em significativas experiências de 

políticas educacionais nesses últimos anos.
Assim, as Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Rede 

de Maceió, construídas coletivamente com vozes vivas da história do 
passado e do presente, têm como centro a escola como lócus de encontro 
e de crescimento por meio de interações e brincadeiras, da exploração de 
jogos, danças, arte, leitura, escrita e a exploração do mundo, ampliando 
o conhecimento cultural, social, de sua comunidade e relacional entre 
sua família e sociedade.

Aos educadores e gestores escolares cabem a responsabilidade de 
mediar essas orientações em que concebem a criança como protagonista 
de sua aprendizagem. Na ação pedagógica, o professor é o grande me-
diador entre a criança e a sua aprendizagem. Ele é tradutor pedagógico 
de suas necessidades, de seu desenvolvimento afetivo e cognitivo, que 
busca conhecer a sua realidade social e multicultural em interação com 
a família e a comunidade da criança.

Cabe à Rede de Educação dar todo o suporte para que essa nova 
proposta educativa continue e se fortaleça, tornado viável que todas as 
escolas se tornem laboratórios pedagógicos vivos, nas quais as crianças 
possam dar vazão à sua imaginação para conquistar o conhecimento do 
mundo que lhes pertence.

Cabe também à atual e às futuras Gestões Públicas articular, nas 
esferas local e nacional, políticas que fortaleçam ações concretas, como 
a implantação de creches do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância), como já se pode ver em Maceió, proporcionando 
o acesso a mais crianças pequenas, tendo como base as novas orientações 
curriculares.

Dewey considerava a educação uma constante reconstrução da ex-
periência (DEWEY, 1959, p. 83). Anísio Teixeira, para fazer frente 
às reformas educacionais, precisou adotar uma postura “pragmática” e 
atuar também como filósofo da educação. É justamente esse o papel que 
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a gestão política está necessitando hoje, e que a Secretaria Municipal de 
Educação de Maceió vem praticando.

É cada vez mais imprescindível uma política pública municipal de 
educação e cuidado voltada para a primeira infância, período que vai do 
nascimento até os 6 anos de idade, já contemplada no Plano Nacional 
pela Primeira Infância (PNPI) da Rede Nacional Primeira Infância 
(RNPI), aprovado em 2010, com o dever de garantir às crianças o direito 
de se desenvolverem com autonomia, segurança e participação na vida 
sociocultural de sua família e de sua comunidade.

Com base no PNPI, o município de Maceió garante à criança, na 
educação infantil, o seu direito de se manifestar como sujeito potente, 
interagindo com o seu meio e seus pares, de experimentar e de “[...] revelar 
suas curiosidades, demonstrar seu espanto, formular seus conceitos, que 
podem se manifestar da inteligência intuitiva da criança [...]” (MACEIÓ, 
2015, p. 18) conforme preconizam as Orientações Curriculares para a 
Educação Infantil de Maceió.

A primeira infância passou a ser vista fora do âmbito doméstico e 
familiar no século XX, chegando à esfera pública, social e política, tor-
nando-se visível em âmbito mundial: a Organização das Nações Unidas 
(ONU) proclamou a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), 
fez a Convenção dos Direitos da Criança (1989), realizou uma Conferência 
Mundial sobre a Criança (1990), e assinou o documento Um Mundo para 
a Criança (2002).

Organismos especializados – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e Organização Mundial da Saúde (OMS) – realizaram, 
e continuam realizando, conferências mundiais apoiando iniciativas na-
cionais, estaduais e municipais e elaborando documentos com o objetivo 
de impulsionar políticas públicas de atenção aos direitos da criança.

Essas ações decorreram de vários fatores que resultaram na am-
pliação da consciência social sobre a criança como cidadã e sujeito de 

direitos; no conhecimento científico sobre os fatores de aprendizagem e 
desenvolvimento da pessoa nos primeiros anos de vida; na experiência 
profissional em diversas áreas de atenção à criança e sobre como ocorre 
o seu crescimento e o seu desenvolvimento.

Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil passou 
por diversas trajetórias no cenário político brasileiro. As concepções de 
criança e infância também sofreram modificações a partir da Constituição 
Federal de 1988.

MARCO LEGAL

A seguir estão organizados os principais pilares legais e dispositivos, 
como Portarias e legislação legal, que amparam a promoção da educação 
infantil, que, nas últimas décadas, tomou um grande impulso por ser 
reconhecida pela sociedade brasileira como uma política pública impor-
tante e prioritária.

Estão agrupados no quadro abaixo os artigos da Constituição brasilei-
ra, das Portarias e dispositivos legais locais e dos dispositivos específicos 
do sistema educacional nacional e local, como a LDB e outras regula-
mentações necessárias para a promoção, implementação e expansão da 
educação infantil no município.

A Constituição

O Art. 227 prevê como dever da família, da sociedade e do Es-
tado assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação, 
entre outros.

Além do artigo mencionado, o direito à educação é expresso 
nos seguintes artigos:

Art. 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família.
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Art. 206, do I ao VII: princípios da educação: igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gra-
tuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; valori-
zação dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
prova e títulos; gestão democrática do ensino público; garantia 
de padrão de qualidade.

Art. 208, I, IV, VII: dever do Estado: garantia de educação básica 
e obrigatória a partir dos 4 anos de idade; atendimento em cre-
che e pré-escola para crianças até 5 anos de idade; programas 
suplementares de material didático escolar, transporte, alimen-
tação e assistência à saúde.

Art. 208, § 1.º e 2.º: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obriga-
tório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa res-
ponsabilidade da autoridade competente.

Art. 208, § 3.º: compete ao Poder Público recensear os educan-
dos no ensino obrigatório, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Art. 211: organização dos sistemas de ensino pela União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios.

Art. 211, § 2.º: os municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na Educação Infantil.

Art. 213: destinação de recursos públicos às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, sem fins lucrativos.

Lei Orgânica de Maceió

Posteriormente, foi referida a Lei Orgânica de Maceió (LOM) de 
199014, que também garante os direitos das crianças já mencio-
nados. As disposições da LOM em relação à educação estão 
relacionadas a seguir.

No capítulo dessa Lei sobre educação, estão expressas as se-
guintes garantias para a primeira infância:

– Art. 130. O Município, com a colaboração da União e do Estado 
de Alagoas, organizará o seu sistema de ensino, prioritariamente 
nas áreas de ensino fundamental e pré-escolar.

– Art. 131. O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 
vinte e cinco por cento (25%) da receita resultante de impostos, 
compreendida e proveniente de transferências, na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino público.

– Art. 132. Os recursos públicos municipais, satisfeitas as neces-
sidades da rede oficial de ensino, poderão ser dirigidos a esco-
las comunitárias, confessionais e filantrópicas, desde que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus exce-
dentes financeiros na educação;

III – não cobrem anuidades ou taxas de quaisquer ao alunado.

– Art. 133. O Município, na condição de suas atividades de ensi-
no, cuidará na execução de ações que conduzam:

I – ao asseguramento do ensino público laico, gratuito, democrá-
tico e universal em todos os níveis;

[...];

14. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/municipais/a_pdf/lei_orga-
nica_al_maceio.pdf.
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III – à preservação de igualdade de condições para o acesso, fre-
quência e permanência na escola, não sendo permitido qualquer 
tipo de discriminação e segregacionismo por motivos econômi-
cos, sociais, ideológicos, culturais, raciais, religiosos e de sexo;

IV – à garantia de educação especial destinada aos portadores 
de deficiência, com mobilização de recursos humanos e mate-
riais adequados, oportunizando aos destinatários, outrossim, 
franco acesso aos equipamentos indispensáveis ao aprendizado, 
consideradas, em cada caso, a natureza e a extensão da defici-
ência;

V – ao atendimento em creches e pré-escola públicas às crian-
ças na faixa etária de zero a seis anos, assegurando-lhes assis-
tências pedagógica, médica, odontológica, psicológica e nutri-
cional adequadas aos seus diferentes graus de desenvolvimento;

VI – à expansão, melhoria e conservação de rede física do ensi-
no público municipal;

[...];

VIII – à garantia da educação física como disciplina inserida no 
currículo escolar, em todos os graus, ramos e níveis da escola-
ridade, assumida por profissionais com habilitação específica, 
possuindo as escolas espaços adequados à prática das ativida-
des da disciplina e do desporto educacional;

IX – ao estabelecimento de uma política de educação pré-es-
colar que oriente a formulação de propostas de caráter globa-
lizante e articuladas, que contemplem as várias dimensões de 
atendimento à criança de zero a seis anos;

[...];

XI – à adequação do currículo às necessidades do aluno e do 
calendário escolar às peculiaridades das áreas rurais e urbanas.

Art. 133-A. O Município organizará o Sistema Municipal de En-
sino, financiará as instituições de ensino públicas municipais e 
exercerá em matéria educacional, função redistributiva e suple-
tiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades edu-
cacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino para manter 
o tempo integral de oito horas diárias na escola, mediante a 
assistência técnica e financeira, as instituições de ensino (Reda-
ção dada pela Emenda n.º 34, de 13.09.12).

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal, por meio de Lei 
Ordinária, regulamentará a caput deste Artigo (Redação dada 
pela Emenda n.º 34, de 13.09.12).

Art. 134. O emprego dos recursos consignados no orçamento 
municipal e destinados à educação, bem assim os decorrentes 
de transferências da União e do Estado, ainda que sob a forma 
de convênio, far-se-á na conformidade das diretrizes fixadas no 
Plano Municipal de Educação.

Leis Regulamentadoras que vieram depois da 
Constituição Federal 

A seguir, as Leis Regulamentadoras que vieram depois da Cons-
tituição Federal, que foram reportadas no documento.

Lei Federal n.º 8.069/1990 – o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) – que, partindo do art. 227 da Constituição Fede-
ral, estabelece a “Doutrina de Proteção Integral”, assegurando 
direito a todas as crianças e adolescentes, dentre eles, o direito 
à educação (art. 4.º).

A garantia de prioridade é prevista no parágrafo único do artigo 
4.º, que prevê:

– primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circuns-
tâncias;
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– precedência do atendimento nos serviços públicos ou de rele-
vância pública;

– preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas;

– destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacio-
nadas com a proteção à infância e à juventude.

De forma resumida, observam-se, a seguir, os direitos funda-
mentais estabelecidos pelo ECA em relação ao “direito à edu-
cação, à cultura, ao esporte e ao lazer”, com recorte na primeira 
infância.

– Direito à educação: igualdade de condições para o acesso e 
permanência; ser respeitado pelos educadores; acesso à escola 
pública e gratuita próxima de sua residência; os pais ou respon-
sáveis tomarem ciência do processo pedagógico e participarem 
das propostas educacionais (Art. 53).

– Dever do Estado: atendimento em creche e pré-escola para 
crianças de zero a seis anos; programas suplementares de ma-
terial didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde; recensear os educandos no ensino obrigatório, fazer-lhes 
a chamada e zelar pela frequência à escola (Art. 54).

– Notificação compulsória: os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tra-
tos envolvendo seus estudantes; reiteração de faltas injustifica-
das e evasão escolar, entre outros (Art. 56).

– O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Po-
der Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de 
autoridade competente (Art. 54, § 1.º e 2.º).

Lei Federal n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB), que regulamenta os artigos 205 a 214 da 
CF e define a educação de maneira bastante abrangente, con-
forme pode ser visto a seguir.

Art. 1.º – A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no tra-
balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.

Em relação ao direito à educação, a LDB apresenta o seguinte 
enunciado:

Art. 2.º – A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade, e nos ideais de solidariedade hu-
mana, tem por finalidade o livre desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício de sua cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.

Resumidamente, apresenta-se aqui o que a LDB estabelece para 
a primeira infância:

– Princípios: igualdade para acesso e permanência; pluralismo 
de ideias e concepções; gratuidade do ensino público; valoriza-
ção do profissional de educação; gestão democrática; garantia 
de padrão de qualidade; valorização da experiência extraescolar, 
consideração com a diversidade étnico-racial, entre outros (Art. 
3.º).

– Dever do Estado: garantia de educação básica obrigatória a 
partir da pré-escola (quatro anos de idade); atendimento gra-
tuito em creches e pré-escolas às crianças de até cinco anos de 
idade; programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (Art. 4.º).

– O acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer pessoa, instituição ou Ministério 
Público acionar o poder público para exigi-lo (Art. 5.º).

– Compete ao município: recensear a população em idade es-
colar; fazer-lhe a chamada pública; zelar pela frequência escolar 
(Art. 5.º, § 1.º).
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– Incumbência dos municípios: organizar, manter e desenvolver 
os órgãos e instituições do seu sistema de ensino; exercer ação 
redistributiva em relação às suas escolas; baixar normas para os 
seus sistemas de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos de seu sistema de ensino; oferecer a educa-
ção infantil (Art. 11).

O Sistema Municipal de Ensino de Maceió

Seguindo com o estudo das leis chegou-se à Lei Municipal n.º 
4.940/2000, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Ma-
ceió e dispõe sobre a política municipal dos direitos da crian-
ça e do adolescente, declarando o direito à educação, dentre 
outros, no Art. 2.º. O órgão executor do Sistema Municipal é a 
Secretaria Municipal de Educação e integrado à estrutura está 
o Conselho Municipal de Educação, com funções normativas e 
de supervisão, em atividade permanente, definidas pela Lei n.º 
6.025/201115.

Conforme acentua o Plano Nacional pela Primeira Infância, a 
Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, não pode 
mais se constituir a partir do ensino fundamental, considerando 
que esse compõe a segunda etapa do processo educacional, 
construído sobre as estruturas psicomotoras, afetivas, sociais e 
cognitivas dos primeiros cinco ou seis anos de vida.

15. Disponível em: https://www.maceio.al.leg.br/documentos/docs/doc.php?file-
path=leis&id=5951.

O financiamento da Educação Infantil foi aprovado por meio da 
Emenda Constitucional n.º 53/2006 (BRASIL, 2006), e posterior 
regulamentação pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). Por sua vez, o Fundeb foi regulamentado pela 
Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007) 
e pelo Decreto n.º 6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 
2007). O Fundeb viabiliza matrículas em estabelecimentos de 
Educação Infantil da rede municipal e privados sem fins lucrati-
vos conveniados com o poder público, por meio do “valor estu-
dante/ano” determinado para sua manutenção.

A distribuição de recursos aos governos municipais, referentes 
às instituições conveniadas, é realizada com base no número 
de estudantes dos segmentos de creche e pré-escola, atendi-
dos por essas instituições, sendo consideradas as matrículas do 
último Censo Escolar.

Ressalta-se que o Fundeb, somente, não é suficiente para 
promover a expansão do atendimento. Destaca-se o Programa 
Proinfância, criado em 2007, para construir e equipar novos 
estabelecimentos para a educação de crianças de 0 a 3 anos, 
que pode ser aplicado em expansão, a exemplo de Maceió, que 
contou com a construção de 13 centro municipais de Educação 
Infantil.

As matrículas na creche serão computadas em todo o perío-
do de vigência da Lei (até 2020); e na pré-escola (4 e 5 anos) 
seriam computadas até o ano de 2011, contudo, sendo alterada 
pela Medida Provisória n.º 562, de 20 de março de 2012 (BRA-
SIL, 2012), que se transformou na Lei Federal n.º 12.695, de 25 
de julho de 2012 (BRASIL, 2012). Ou seja, essa Lei alterou a Lei 
do Fundeb, permitindo a prorrogação da contabilização das 
matrículas em pré-escola conveniada com o poder público até 
2016, conforme o Censo Escolar mais atualizado até a data de 
publicação da Lei. As instituições mencionadas respondem ao 
Censo Escolar e, portanto, o município recebe recurso por cada 
criança atendida via Fundeb.
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No fim de cada ano, o Ministério da Educação e o Ministério da 
Fazenda editam uma Portaria estimando os valores de repasse 
para o Fundeb para o ano seguinte, incluindo os valores que 
devem ser realizados nos convênios municipais.

Vale salientar que com a aprovação da Lei n.º 12.796, de 4 de 
abril de 2013 (BRASIL, 2013), foram realizadas diversas altera-
ções na LDB, entre elas, a possibilidade da formação em nível 
médio dos docentes da Educação Infantil, a incorporação da 
obrigatoriedade do ensino a partir da pré-escola, conforme 
a Emenda Constitucional n.º 59, de 11 de novembro de 2009 
(BRASIL, 2013), e a tentativa de definir a situação da idade de 
corte para o Ensino Fundamental.

A citada Lei n.º 12.796/2013 traz outras alterações que podem 
fomentar a formação em nível superior dos professores 
da Educação Infantil e das cinco séries iniciais do ensino 
fundamental: corrige a terminologia e as omissões na moda-
lidade da educação especial; restaura o ensino fundamental 
como etapa da educação básica (omitido no caput do Art. 208 
da CF); e estende a toda a educação básica obrigatória (4 a 17 
anos) o princípio do direito público subjetivo, pois esse acom-
panha a obrigatoriedade explícita – o que era óbvio a partir da 
compulsoriedade da pré-escola – que os pais estão obrigados a 
matricular seus filhos na educação infantil.

Nesse contexto de imprecisão, torna-se de fundamental importância a aprova-
ção, pelo Conselho Nacional de Educação, da Resolução CNE/CEB n.º 5, de 
17 de dezembro de 2009, que “Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil”. Em seu artigo 5.º, determina que “é obrigatória a matrícula 
na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula” (Parágrafo 2.º); e que “As crianças 
que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Edu-
cação Infantil” (Parágrafo 3.º) (BRASIL, 2009).

O Conselho Escolar e a participação das famílias na 
gestão escolar

A partir de 1993, a Gestão Democrática da Educação do Municí-
pio de Maceió foi efetivada por meio da institucionalização dos 
Conselhos Escolares e da eleição para diretores e vice-diretores 
como mecanismos privilegiados da gestão escolar. Essa ação se 
baseou nos preceitos constitucionais, expostos no Art. 205 da 
Constituição Federal; no Art. 3.º, inciso VIII, e Art. 15 da Lei n.º 
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; no Art. 142 da 
Lei Orgânica do Município de Maceió; Art. 232 da Lei n.º 4.167/93 
– Estatuto do Magistério16; e das Leis n.º 5.313/03, 5.630/07 e 
6.482/15, que tratam da Eleição de Diretores e Vice-diretores no 
município de Maceió.

O Conselho Escolar é composto por 12 membros nas escolas 
de educação infantil, sendo (três professores, três funcionários, 
seis pais); nas escolas de ensino fundamental ele é composto 
por 16 membros (quatro pais, quatro professores, quatro alu-
nos maiores e quatro funcionários) distribuídos entre os quatro 
segmentos da comunidade escolar. Seus membros são eleitos 
em Assembleia Geral por segmento, tendo como membro nato 
o diretor da escola; e seu mandato é de dois anos, com direito 
a uma recondução. O diretor convoca a Assembleia Geral com 
ampla divulgação na comunidade escolar, na qual são eleitos os 
membros para cada biênio.

16. Disponível em: http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/
pdf/2016/01/LEI-N.-4.167-Estatuto-do-Magist%C3%A9rio-P%C3%BAblico-
-Municipal-do-1%C2%BA-e-2%C2%BA-Graus-1.pdf.
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A descentralização de recursos da educação propiciou às 
escolas a fiscalização e o recebimento de recursos públicos, 
definidos no município de Maceió por intermédio do Decreto n.º 
5.664, de 6 de junho de 1997, que cria as Unidades Executoras 
(Uex) – entidades sem fins lucrativos, representativas dos esta-
belecimentos de ensino público, constituídas e integradas por 
membros das comunidades escolares: pais, professores, alunos 
e funcionários da escola. As Uex têm como atribuição deliberar 
sobre aspectos administrativos, financeiros, e político-pedagógi-
cos, no âmbito das unidades escolares, de acordo com a previ-
são contida nos artigos 205 e 206, VI, da Constituição brasileira 
e com o Art. 104, II, da Lei Federal n.º 9.394/1996.

As leis citadas acima estabelecem os pilares da garantia dos direitos 
da primeira infância, para seu desenvolvimento integral. A primeira 
infância, etapa fundamental do desenvolvimento humano, acha, nessas 
leis, definições sobre as condições essenciais para que o desenvolvimento 
cognitivo, intelectual, afetivo e social possa se desenvolver, possibilitando 
que o processo de aprendizagem possa apoiar a formação plena da criança.

O PNPI é um instrumento importante para não se descuidar dessa 
fase do desenvolvimento humano e remediar as situações de abandono e 
de violações; ao mesmo tempo, poder qualificar as políticas públicas e ter 
atitudes mais justas e equânimes para o desenvolvimento humano e social.

Ressalta-se que intervir nessa primeira etapa com uma de Educação 
Infantil de qualidade, conforme norteia o Plano Nacional, é uma estratégia 
inteligente e eficaz, como atestam pesquisas recentes, pois garante uma 
vida mais plena para toda criança, de qualquer ambiente socioeconômico, 
possibilitando que as crianças vivam uma infância mais feliz. Além disso, a 
educação de qualidade visa sedimentar a base do desenvolvimento pessoal 
posterior; assegurar maior resultado na educação escolar, traduzido em 
melhor aprendizagem no ensino fundamental e médio; aumentar ganhos 
financeiros futuros e reduzir gastos posteriores em programas sociais.

Assegurar políticas eficazes para o atendimento à Primeira Infância, 
com a elaboração de estratégias para sua implementação e acompanha-
mento, deve ser prioridade da administração pública, em todos os níveis.

Mas criança também tem
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Entre os muitos desafios que se apresentam ao desenvolvimento hu-
mano de Maceió e de Alagoas, a educação ao longo da vida continua a ser 
um dos principais, e, em seu âmbito, a universalização da alfabetização. 
Um dado alarmante é o dado sobre o analfabetismo dos pais das crianças 
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e, sobretudo, das mães, o que impacta diretamente no acompanhamento 
e cuidado das crianças.

O Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas 
Brasileiras – elaborado pela Fundação João Pinheiro, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) – mostra que a região metropolitana de 
Maceió, no valor observado para o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) em 2000, era igual a 0,567 e subiu para 0,702 dez 
anos depois (PNUD; IPEA; FJP, 2015). A escala varia de 0 a 1 – quanto 
mais próximo de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano.

Esse dado encorajador, no entanto, é ofuscado quando se compara 
o índice com o das demais regiões metropolitanas do país. A Região 
Metropolitana de Maceió ainda aparece em último lugar no ranking. 
Segundo o estudo, a diferença em termos da expectativa de vida ao nascer 
é de mais de dez anos, dependendo da região. Isso significa que a criança 
que nasce em uma área pobre da cidade possivelmente viverá uma década 
a menos que aquela que nasce em um bairro mais rico.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) levou em considera-
ção três indicadores dessas regiões: vida longa e saudável (Longevidade), 
acesso ao conhecimento (Educação) e padrão de vida (Renda).

FIGURA 3 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – RM MACEIÓ, 2000-2010

Índices Indicadores 2000 2010

IDHM 0,567 0,702

IDHM EDUCAÇÃO 0,402 0,608

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 40,52 55,08

% de 5 a 6 anos na escola 72,57 88,04

% de 11 a 13 anos no anos finais do fundamental 

regular seriado ou com fundamental completo
43,67 83,18

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 26,43 46,11

% de 18 a 20 anos com ensino médio 17,26 38,35

IDMH LONGEVIDADE 0,681 0,795

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,85 72,67

IDMH RENDA 0,666 0,717

Renda per capita (em R$ de 2010) 503,36 691,51

FONTE: PNUD, IPEA, FJP (2015).

Ao analisar o nível de disparidade do IDHM entre as regiões do 
município da RM de Maceió, percebe-se que, em termos absolutos, 
houve redução na diferença encontrada entre o município com mais baixo 
e mais alto IDHM entre 2000 e 2010. Há uma melhora importante, 
mas quando se analisam as regiões da mesma cidade, observa-se uma 
disparidade enorme sobre renda e acesso a serviços públicos, como os 
dados da Figura 4 demonstram, com enfoque na educação.
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FIGURA 4 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES

FONTE: IBGE PNAD, CENSO DEMOGRÁFICO 2010.

Vale destacar outro aspecto importante: a falta de dados sobre a 
educação infantil. Lembramos que o Censo decenal 2000-2010 espelha 
uma época na qual a educação infantil ainda estava engatinhando como 
política pública, assim como analisado mais acima.

Maceió é uma cidade litorânea e de belezas naturais, apresentando 
um perfil turístico, onde as principais atrações são suas praias, a Lagoa 
Mundaú, o artesanato local e uma rede de hotelaria que recebe turistas 
brasileiros e estrangeiros que vêm desfrutar do paraíso natural de Ma-
ceió. Esse potencial faz emergir e impulsiona uma oferta de serviços que 
movimenta a economia local, gerando empregos e renda, atraindo uma 
constante migração do interior para a capital, bem como um constante 
fluxo dos estados vizinhos e um movimento de investimentos estrangeiros 

no turismo da capital e da região litorânea.
A capital de Alagoas é, hoje, uma cidade eminentemente urbana, com 

pequenas áreas rurais, onde os serviços e a indústria são potencialmente 
geradores de seu Produto Interno Bruto, que, de acordo com dados do 
IBGE, em 2015 foi de R$ 20.400,62. Nesse mesmo ano, o salário médio 
mensal era de 2,7 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 28,0%. Considerando domicílios 
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, viviam 
nessas condições 38,8% da população (IBGE, 2015).

Segundo dados do IBGE-2010, o município apresenta 47,1% de 
domicílios com esgotamento sanitário adequado, 57,1% de domicílios 
urbanos em vias públicas com arborização e 32,7% de domicílios urbanos 
em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 
pavimentação e meio-fio).

Maceió apresenta uma alta densidade demográfica de 1.805,77 hab./
km², com um IDHM de 0,721, índice considerado alto, mas, como enfa-
tizado acima, vale observar que a despeito dessa colocação, a incidência 
de pobreza de sua população, de acordo com o último censo do IBGE-
2010, é de quase 60%, o que representa um índice alto.

Na Tabela 1 esses dados poderão ser mais bem visualizados no seu 
conjunto.

TABELA 1 – INDICADORES DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS DE 
MACEIÓ

População Renda per capita Incidência 

de pobreza

IDHM Posição IDHM – Municípios

932.748 R$ 792,54 58,37% 0,721 1266º

FONTE: IBGE – PNAD, CENSO DEMOGRÁFICO 2010.
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Da população de 932.748 habitantes de Maceió, em 2010, 10,85% 
eram crianças com idade de 0 a 6 anos, ou seja, 101.267 crianças, todas 
elas, em princípio e por direito, demandantes de atendimento na Edu-
cação Infantil.

Os dados indicativos dos problemas sociais de Maceió e, particular-
mente, no que diz respeito às crianças de 0 a 6 anos são historicamente 
preocupantes. Segundo documento do Unicef de 2005, o Índice de 
Desenvolvimento Infantil de Maceió foi de 0,589, em 1999, e 0,605, 
em 200417. Esse índice aponta Maceió como o pior dentre as capitais 
brasileiras.

O percentual de matrícula de crianças na educação infantil pública 
de Maceió, por região administrativa, evidencia os desafios para o aten-
dimento da meta 1 do Plano Municipal de Educação, conforme pode 
ser visualizado na Tabela 2.

TABELA 2 – META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Educação Infantil

Pública/Municipal Privada

2017 2018 2019 2017 2018 2019

8.022 8.352 9.155 15.576 15.925 15.542

FONTE: INEPDATA 2017-2019.

Os dados apontam que, na capital, a rede municipal apresenta um 
número de matrículas inferior à rede privada, o que aponta a fragilidade 
e o escasso investimento para políticas públicas para a Primeira Infância. 
Embora muitos esforços tenham sido feitos de 2013 até hoje, em termos 
de investimento em novas escolas, projetos arquitetônicos, concursos 

17. Unicef (2005, p. 154).

públicos e formação continuada para todas as pessoas, a demanda é 
muito grande e precisa de uma grande mobilização de recursos de todas 
as esferas, para que a educação infantil se torne prioridade, com metas e 
estratégias necessárias. Este plano pode responder à essa demanda e pode 
ser um instrumento de mobilização e articulação de recursos humanos, 
financeiros e formativos.

As Tabelas e Gráficos seguintes apresentam a situação de Maceió 
distribuída pelas Regiões Administrativas.

TABELA 3 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ POR REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 1

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Jaraguá 134 110 244

Jatiúca 2.128 1.704 3.832

Mangabeiras 225 180 405

Pajuçara 211 167 378

Poço 1.105 887 1.992

Ponta da Terra 417 334 751

Ponta Verde 1.539 1.226 2.765

Total 5.759 4.608 10.367
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GRÁFICO 1 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ POR REGIÃO 

ADMINISTRATIVA (RA) – 1
FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 4 – DADOS POPULACIONAIS – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 2

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Centro 118 95 213

Levada 579 404 983

Ponta Grossa 1.062 855 1.917

Pontal da Barra 135 108 243

Prado 924 741 1.665

Trapiche da Barra 1.358 1.089 2.447

Vergel do Lago 1.625 1.306 2.931

Total 5.801 4.598 10.399
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GRÁFICO 2 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 2

FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 5 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 3

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Canaã 299 232 531

Gruta de Lourdes 767 715 1.482

Jardim Petrópolis 303 241 544

Ouro Preto 395 315 710

Pinheiro 978 784 1.762

Pitanguinha 242 195 437

Santo Amaro 104 82 186

Farol 867 696 1.563

Total 3.955 3.260 7.215
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GRÁFICO 3 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 3

FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 6 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 4

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Bebedouro 514 413 927

Bom Parto 649 522 1.171

Chã da Jaqueira 862 692 1.554

Chã da Bebedouro 522 419 941

Mutange 141 113 254

Petrópolis 1.497 1.193 2.690

Santa Amélia 635 508 1.143

Rio Novo 433 346 779

Fernão Velho 304 244 548

Total 5.557 4.450 10.007
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GRÁFICO 4 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 

ADMINISTRATIVA (RA) – 4
FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 7 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 5

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Serraria 1.398 1.115 2.513

Feitosa 1.749 1.399 3.148

Barro Duro 880 702 1.582

São Jorge 577 458 1.035

Jacintinho 4.808 3.849 8.657

Total 9.412 7.523 16.935
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GRÁFICO 5 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 

ADMINISTRATIVA (RA) – 5
FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 8 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 6

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Antares 1.158 921 2.079

Benedito Bentes 5.226 4.204 9.468

Total 6.384 5.125 11.547
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GRÁFICO 6 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 

ADMINISTRATIVA (RA) – 6
FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 9 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 7

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Cidade Universitária 4.362 3.481 7.843

Clima Bom 3.190 2.553 5.743

Santa Lúcia 1.599 1.276 2.875

Santos Dumont 1.288 1.027 2.315

Tabuleiro do Martins 3.679 2.943 6.622

Total 14.118 11.280 25.398
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GRÁFICO 7 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 

ADMINISTRATIVA (RA) – 7
FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

TABELA 10 – DADOS POPULACIONAIS DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 8

População por Bairro e Faixa Etária 0 a 3 Anos 4 a 6 Anos Total

Cruz das almas 692 553 1.245

Guaxuma 139 111 250

Ipioca 450 359 809

Jacarecica 322 258 580

Pescaria 167 133 300

Garça Torta 77 61 138

Total 1.847 1.457 3.222
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GRÁFICO 8 – POPULAÇÃO DE MACEIÓ – REGIÃO 
ADMINISTRATIVA (RA) – 8

FONTE: IBGE (2010); DATASUS (2018).

O levantamento dos dados apresenta uma demanda desafiadora, 
que mostra a realidade concreta para a universalização do atendimento 
a 100% das crianças maceioenses. Maceió possui 95.084 crianças de 0 a 
6 anos, distribuídas nas Regiões Administrativas. Dentre elas, a RA – 7 
detém o maior número de crianças, 25.394, sendo a maior concentra-
ção no bairro da Cidade Universitária, com 7.843, e a menor, no bairro 
Santos Dumont, com 2.315. Salienta-se que essa região apresenta um 
quantitativo de crianças acima de duas mil.

A RA – 1 apresenta um total de 10.367 crianças, sendo a maior 
concentração no bairro da Jatiúca, com 3.832; e a menor, com 244, no 
bairro de Jaraguá. Na casa das 10 mil crianças acham-se também as 
seguintes regiões: a RA – 2, com um total de 10.399, sendo o maior 
número o de 2.931 crianças, no bairro do Vergel do Lago, e o menor, 
com 213 crianças, no bairro do Centro; a RA – 4, totalizando 10.007, 
sendo o maior número 2.690 crianças, no bairro Jardim Petrópolis; e o 
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menor, 254 crianças, no bairro do Mutange.
Acima de 10 mil situam-se as regiões: RA – 5, com um total de 

16.935, sendo o maior número 8.557 crianças, no bairro do Jacintinho, 
e o menor, com 1.035 crianças, no bairro de São Jorge; RA – 6, com 
um total de 11.547, sendo o maior número 9.468 crianças, no bairro do 
Benedito Bentes – que se destaca pela maior população de crianças de 
Maceió. Já o menor número de crianças está no bairro de Antares, com 
2.079; RA – 3, com um total de 7.215, sendo o maior número 1.772 
crianças, no bairro do Pinheiro, e o menor número 186 crianças, no 
bairro de Santo Amaro.

Finalizando, há a RA – 8, que apresenta a menor demanda dentre as 
regiões de Maceió, com um total de 3.222, sendo o maior número 1.245 
crianças, no bairro do Cruz das Almas, e o menor, com 138 crianças, no 
bairro do Garça Torta.

A matrícula de crianças por dependência administrativa evidencia os 
desafios que se apresentam à educação infantil pública de Maceió. Para 
isso é necessário um plano de expansão ordenado do número de escolas 
que ofertam a educação infantil pela rede pública municipal, considerando 
o número de instituições da rede privada. Atualmente, Maceió possui o 
número de instituições demonstrado na Tabela 11.

TABELA 11 – NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE MACEIÓ – 2017-2019

Instituições de Educação Infantil

Esfera 2017 2018 2019

Municipal 53 57 69

Privada 224 241 Sem dados

FONTE: SEMED MACEIÓ (2020).

No último censo do IBGE de 2010, registrava-se uma população de 
56.682 crianças de 0 a 3 anos para serem atendidas em creche, e 30.574, 
para pré-escola. Baseando-se no censo do IBGE para atendimento às 
crianças em creche, supondo que apenas fossem atendidas as crianças 
de 0 a 3 anos, Maceió precisaria construir 236 escolas com capacidade 
de atendimento para, por exemplo, 240 crianças, em período integral. 
Para a pré-escola, seriam necessárias 127 ações do Proinfância, com a 
capacidade de atendimento a 240 crianças em cada Cmei.

A rede pública de Maceió conta apenas com 15,42% de Unidades 
Escolares para atender à demanda social de crianças para Educação 
Infantil, apresentando, assim, um déficit de 84,58%, isso tomando-se 
como referência os dados do censo do IBGE.

Segundo os últimos dados da Coordenadoria-Geral de Informação 
e Avaliação Escolar da Secretaria de Educação de Maceió foram matri-
culadas, em 2019, 9.047 crianças, representando um avanço de 51,11% 
em relação às matrículas do ano de 2017. Isso está relacionado às obras 
de recuperação e manutenção de escolas e de construção e inauguração 
de 13 (treze) creches do Proinfância, realizadas no período 2015 a 2019.

Ao todo, a Rede de Maceió tem 69 (sessenta e nove) unidades que 
atendem às crianças na Educação Infantil, das quais 22 (vinte e duas) 
funcionam em escolas mistas com o Ensino Fundamental; 3 (três) só 
atendem às faixas de creche; 44 (quarenta e quatro) atendem creche e 
pré-escola.

Dessa forma, de acordo com o quantitativo de instituições apresenta-
das acima, o Sistema de Ensino Municipal de Maceió vem aumentando 
o número de unidades de educação infantil, sobretudo na rede privada:

• 124 unidades de seis salas de aula, no mínimo, para pré-escola 
(4 a 5 anos);

• 421 unidades de seis salas de aula, no mínimo, para atendimento 
em creche (0 a 3 anos).
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TABELA 12 – NÚMERO DE MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-
ESCOLA NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
DE MACEIÓ – 2017-2019

Instituições de Educação Infantil

Esfera Ano

2017 2018 2019

Creche

Municipal 2.484 2.733 3.015

Privada 5.426 5.527 Faltam dados 
atualizados

Pré-Escola

Municipal 5.538 5.619 6.496

Privada 10.150 10.398 Faltam dados 
atualizados

Total 23.598 24.277 –

FONTE: SEMED MACEIÓ, VIA SISLAME (2020).

No triênio 2017-2019 houve um crescimento de 21,37% de matrículas 
na creche e de 17,30% na pré-escola da rede pública de Maceió. A rede 
privada, no biênio 2017-2018, apresentou um crescimento de 1,36%, na 
creche e na pré-escola, 2,44%.

Fazendo um comparativo entre as duas redes, no período compreen-
dido de 2017 a 2018, observa-se uma tendência de crescimento ascen-
dente do número de matrículas, em creche e pré-escola da rede pública 
municipal. Mesmo com esse crescimento, a rede privada mantém uma 
oferta de matrículas superior, 10 mil crianças.

Da formação inicial de professores e da formação 
continuada de professores, gestores, funcionários e 
familiares

O direito à educação das crianças pressupõe uma responsabilidade 
de toda a sociedade, legitimada pela Constituição Federal (BRASIL, 
1988) e validado pela LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996), que define 
que a Educação Infantil deve ser realizada em espaços coletivos, fora do 
ambiente doméstico – creche para as crianças de 0 a 3 anos e pré-escola 
para as de 4 e 5 anos. Essa concepção de educação deve integrar o cuidado 
e as práticas educativas compartilhadas entre a família e a sociedade, fora 
do ambiente doméstico.

As singularidades do desenvolvimento dessa fase de crescimento pre-
cisam ser acompanhadas por profissionais que atendam às prerrogativas 
legais para atuarem na Educação Infantil e que compreendam a criança 
como sujeito histórico e de direitos e que demandam cuidado e atenção.

A formação inicial para o(a) professor(a) atuar na Educação Infantil 
deve ser em nível superior, conforme valida o Art. 62 da LDB 9.394/96:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como for-
mação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).

No entanto, para o pleno exercício de sua função e fomentar sua 
prática pedagógica, tendo em vista a melhoria de atendimento às crian-
ças e às famílias e a promoção de sua valorização como profissional da 
Educação Infantil, é necessário investimento nesse profissional por meio 
de formação continuada em serviço.

Na rede pública de Ensino de Maceió, a partir do ano de 2016, a 
política de formação continuada para os(as) docentes que atuam na Edu-
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cação Infantil da Rede pública é organizada pela equipe de profissionais 
da Coordenadoria-Geral de Educação infantil da Semed. As formações 
são realizadas por meio de planejamento e ações fomentadas pelas escutas 
e dos(as) professor(as), coordenadores(as) e gestores e monitoramentos 
quinzenais aos centros municipais e escolas que atendem à Educação 
Infantil. Outras questões estão alinhadas às ações de formação dos pro-
fissionais que atuam na EI, as quais estão elencadas abaixo.

• Trabalho Pedagógico Individual – Semed (Encontro de Núcleo) 
– formação orientadora para coordenadores de cada região ad-
ministrativa, pelo respectivo técnico, 4 horas, uma vez por mês.

• Formação Continuada – Semed (Encontro Nucleado) – forma-
ção continuada com o público de professores, auxiliares de sala, 
coordenadores pedagógicos e os gestores, que são convidados, 
4 horas, uma vez por mês.

• Formação continuada à distância (ava.paralapraca.org.br)18 – for-
mação continuada com o público de professores, auxiliares de sala, 
coordenadores pedagógicos e os gestores, que são convidados, 4 
horas, uma vez por mês.

• Hora de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) – Formação na 
escola – responsabilidade dos coordenadores19 pedagógicos.

É importante ressaltar que, com o objetivo de cumprir a meta 1 do 
Plano Municipal de Educação de Maceió (PME), foram criadas estratégias 
por meio da ampliação dos debates acerca das políticas públicas para o 
atendimento à criança pequena. Ficou evidente a necessidade constante 

18. Em 2015, com a chancela do Guia de Tecnologias Educacionais do MEC, 
ganhou caráter nacional.

19. O programa Paralapracá investe na formação continuada no espaço da escola, 
empoderando o coordenador pedagógico como responsável pelo processo formativo.

de uma avaliação da meta e suas estratégias.
Salienta-se que, com obrigatoriedade da Educação Básica, Art. 4.º 

da LDB 9394/96, para as crianças de 4 e 5 anos, o atendimento foi am-
pliado e vários esforços vêm sendo realizados no sentido de reorganizar 
o sistema para a ampliação das matrículas na Rede Municipal, como 
também a melhoria desse atendimento.

Vale destacar que a parceria entre a Semed e o Programas das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). Por meio de projetos de cooperação técnica, 
essa parceria tem agregado valor adjunto às metas da Secretaria. As 
metas locais, por exemplo, de construção de uma política educacional 
municipal, foram direcionadas também por metas globais, como a agenda 
2030, ligando as ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). As Agências das Nações Unidas têm apoiado a construção de 
uma política programática, gerando publicações, metodologias aplicadas, 
relatórios, atlas e outros instrumentos, apoiando, assim, ações para o 
alcance da meta da universalização da educação infantil de qualidade, 
inovadora e inclusiva.

Entre os desafios enfrentados destaca-se a necessidade de garantir uma 
política educacional no município que reconheça a criança como sujeito 
de direito e protagonista de sua aprendizagem. A construção coletiva 
das Orientações Curriculares para a Educação Infantil (Ocei) da Rede 
Municipal de Ensino mobilizou atores importantes, entre eles univer-
sidades, estudos, militantes dos direitos da criança, gestores escolares, 
professores, conselhos e lideranças nacionais. O documento, organizado 
em três capítulos, analisa: a construção histórica da educação infantil; as 
concepções curriculares que dão embasamento à construção da identidade 
da Educação Infantil da rede; e a história do percurso dessa Educação 
Infantil, em Maceió.

Nessa perspectiva, algumas parcerias com outras instituições foram 
realizadas visando fortalecer e dar maior visibilidade à Educação Infantil 
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em Maceió. Destacam-se o projeto Brincar, patrocinado pela Volkswa-
gen, o Instituto C&A e a Avante – Educação e Mobilização Social, por 
meio do projeto Paralapracá. Essa última ampliou o leque de informações 
sobre a Educação Infantil por meio das formações e materiais oferecidos 
pelo projeto às coordenadoras pedagógicas e aos centros de educação 
infantil. As parcerias entre a Secretaria de Educação e outras entidades 
da sociedade civil foram fundamentais para a melhoria da qualidade de 
atendimento na Rede.

A política educacional do município de Maceió é fruto também da 
grande mobilização liderada pela Rede Nacional da Primeira Infância 
(RNPI), que conquistou avanços concretos na implementação de uma 
educação infantil de qualidade, promotora de seu bem-estar e desenvol-
vimento. Esses resultados estão registrados nos diversos documentos que 
normatizam essa primeira etapa da Educação Básica.

Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.
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EIXO 2 - DO DIREITO À 
PROTEÇÃO

[...] A criança e o adolescente gozam de todos os direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção in-
tegral de que trata esta lei, assegurando-se, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 3.º)

ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E SUAS 
FAMÍLIAS

A política pública direcionada à infância e adolescência no Brasil se 
tornou uma realidade política e institucional com a aprovação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. O grande movimento pelos 
direitos e pela democracia teve um foco importante na infância brasilei-
ra, apoiando o reconhecimento constitucional de criança e adolescente 
como sujeitos de direito em situação peculiar de desenvolvimento e na 
adoção da proteção integral, preconizada pela Convenção Internacional 
da Criança e do Adolescente, protocolo internacional da ONU de 198920.

A Doutrina da Proteção Integral, inaugurada pelo Estatuto, afirma 

20. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989 e entrou 
em vigor em 2 de setembro de 1990. É o instrumento de direitos humanos mais 
aceito na história universal, tendo sido ratificado por 196 países; somente os Esta-
dos Unidos não ratificaram a Convenção. O Brasil corroborou a Convenção sobre 
os Direitos da Criança em 24 de setembro de 1990. Disponível em: https://www.
unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.
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o valor da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento; 
o valor prospectivo da infância e da juventude como portadoras da con-
tinuidade do seu povo, da sua família e da espécie humana e o reconhe-
cimento de sua vulnerabilidade, o que torna as crianças e os adolescentes 
merecedores de proteção integral por parte da família, da sociedade e 
do Estado, o qual deverá atuar por meio de políticas específicas para o 
atendimento, a promoção e a defesa de seus direitos (COSTA, 1993).21

Os primeiros anos de vida da criança são marcados pela dependência 
da criança das famílias biológicas ou adquiridas e do ambiente – físico 
e social – que a rodeia. O ambiente familiar e social no qual a criança 
nasce é fundamental para o seu desenvolvimento. A criança está total-
mente vulnerável a situações adversas, como a falta do convívio familiar 
ou situações de violência e/ou negligência. O ambiente amoroso e pro-
tetivo inclui, além disso, a alimentação e o acompanhamento pediátrico 
e estímulos psicofísicos que, por meio de brincadeiras, permitem uma 
exploração positiva e segura do ambiente circunstante. O atendimento 
preventivo e protetivo da família em situação de vulnerabilidade social 
é vital para o desenvolvimento da criança pequena, bem como o fortale-
cimento de outras políticas públicas e de instituições comunitárias que 
possam dar uma retaguarda vital e que possam servir como cinturão de 
proteção para essa criança.

A atenção, os cuidados e a prevenção para a primeira infância devem, 
necessariamente, considerar sua família e seu contexto socioeconômico, 
político e ambiental. A criança, assim como todos os seres humanos, 
passa transversalmente por todo o contexto socioambiental, conforme 
exemplifica a Figura 5.

21. COSTA, A. C. É possível mudar. São Paulo: Cortez, 1993.

FIGURA 5 – CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL PELO QUAL A 
CRIANÇA PASSA

FONTE: IPPOLITO (PMPIM, 2020).

O objetivo central da Assistência Social na contemporaneidade é 
criar condições para que as famílias em situação de vulnerabilidade 
social possam desenvolver sua autonomia para conquistar os direitos 
sociais e fortalecer os laços familiares e comunitários. As causas dessa 
vulnerabilidade dependem de vários fatores, tais como: pobreza; acesso 
precário ou nulo aos serviços públicos; falta de coesão familiar e social; 
falta de pertencimento social; e discriminações de gênero, etnia ou por 
idade e/ou deficiências.

Para o enfrentamento a essa vulnerabilidade é necessário um forta-
lecimento da rede de proteção social, na comunidade e dentro dos vários 
setores das políticas voltadas ao atendimento a essas famílias. 

O conceito de rede de proteção social se consolida como medida 
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sociopolítica depois de promulgada a Constituição de 1988, reforçando 
a conquista da cidadania e dos direitos humanos, em que se entende que 
o indivíduo é fruidor e, ao mesmo tempo, sujeito de direto e protagonista 
da sua história. Portanto, o empoderamento social e o pertencimento 
são conceitos que acrescentam valores fundamentais para a política de 
assistência social. O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 
estão na base da política da assistência para a população em situação de 
vulnerabilidade social.

FIGURA 6 – REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

FONTE: IPPOLITO (PMPIM, 2020).

Outro aspecto fundamental é o conceito de intersetorialidade. Baseada 
em uma visão sistêmica da qualificação das políticas públicas, a interseto-
rialidade é um dos instrumentos mais importantes para a efetivação das 
políticas públicas; embora seja ainda um desafio, é o instrumento para a 
articulação e a integração entre as diferentes políticas setoriais.

Para superar a fragmentação e as ações desarticuladas é importante o 
intercâmbio de dados, pesquisas e saberes, a fim de encontrar soluções e 
respostas às demandas individuais e familiares no contexto de violência 
estrutural e de pobreza crônica.

As ações da intersetorialidade, para serem efetivas, precisam incor-
porar os conceitos de equidade, territorialidade do atendimento (rede de 
proteção comunitária) e a conquista de uma lógica de gestão comparti-
lhada entre as várias políticas, para ações conjuntas e fomentar, assim, a 
participação de todos os envolvidos.

FIGURA 7 – CRIANÇA E FAMÍLIA

FONTE: IPPOLITO (PMPIM, 2020).
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A Primeira Infância, na ótica da Assistência Social, é uma ação trans-
versal de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, como 
é declarado pelo Sistema Único da Assistência Social (Suas). Esse sistema 
visa ao fortalecimento da família por meio da promoção do acesso à rede de 
serviços e a orienta para os direitos dela bem como da criança. O portal de 
acesso para o atendimento é o Centro de Referência da Assistência Social 
(Cras), a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas). O Cras é a principal estrutura para a proteção social básica, tendo 
a função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por 
meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (Paif) e 
gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.22

Os princípios fundamentais para a Política da Assistência Social e a 
Primeira Infância são os seguintes:

• O respeito ao superior interesse da criança, a sua individuali-
dade e ao ritmo de desenvolvimento.

• O respeito às especificidades e diversidades da primeira in-
fância, no contexto brasileiro.

• O apoio às famílias para o cuidado e educação, fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários e estímulo ao desenvol-
vimento integral da criança.

• A prevenção a situações de negligência e de violência e de 
acidentes.

• A articulação intersetorial para a atenção às necessidades 
integrais da criança e o fortalecimento das redes de proteção 
e cuidado nos territórios.

22. Dados contidos no Caderno de orientações técnicas do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2016. Disponível em: https://
www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/crianca-e-adolescente/suas/manual/
orientacoes_tecnicas_atendimento_no_suas_as_familias_em_situacao_de_vulne-
rabilidade.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020.

• A redução de desigualdades e a promoção da equidade e não 
discriminação.

• O brincar como necessidade essencial para o desenvolvimento 
na primeira infância.

• A participação da criança e da sociedade.

MARCO LEGAL

As últimas três décadas – chamadas por alguns cientistas sociais como 
as décadas dos direitos, depois da promulgação da Constituição brasileira 
de 1988 – são testemunhas de mudanças significativas no tocante à situação 
da criança e do adolescente, bem como aos aspectos relacionais e sociais, 
na família, na escola e com as políticas públicas. Os dados levantados, 
analisados e problematizados por instituições governamentais e não 
governamentais mostram avanços no plano jurídico, com a importante 
mudança interpretativa da concepção da infância que, finalmente, entra 
no rumo da cidadania e dos direitos. Ou seja, a infância sai do plano 
exclusivamente privado da família para entrar na esfera pública como 
sujeito de direito e de cidadania.

As instituições públicas e privadas têm um papel fundamental para 
tornar efetivas as políticas públicas que possam implementar, de fato, os 
direitos da criança como cidadão resguardado pela Constituição Federal 
de 1988, com o Art. 227 (BRASIL, 2016):

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. BRASIL, 2016).
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Ainda na Constituição Federal, nos Art. 203 e 204 são estabelecidos 
parâmetros e diretrizes primordiais que definem direitos no campo da 
Assistência Social no atendimento e proteção à família, à maternidade, à 
infância e à adolescência, proteção às crianças e adolescentes, bem como 
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a 
promoção de sua integração à vida comunitária. Esses artigos são refor-
çados pela Lei n.º 8.742/93, denominada Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), que determina, no seu Art. 2.º, que a assistência social é 
direito do cidadão e dever do Estado e tem por princípio a igualdade de 
direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer na-
tureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais (Art. 
4.º, inciso IV) (BRASIL, 1993).

Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, outras leis 
foram aprovadas em nível federal, buscando regulamentar os princípios 
constitucionais dos direitos da criança e do adolescente. Em 1990, foi apro-
vada a já mencionada Lei n.º 8.069/90 que estabelece todas as diretrizes, 
direitos, normas e preceitos da proteção integral. Nos artigos 19, 20, 21 e 
23 estão garantidos, respectivamente; o direito da criança de ser criada e 
educada no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta; os 
direitos iguais para filhos adotivos e naturais; o poder familiar exercido 
em igualdade de condição por pai e mãe; a falta ou carência de recursos 
materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do 
pátrio poder; e, por fim, o direito de ser incluída em programas oficiais 
de auxílio (BRASIL, 1990).

Com o objetivo de regular e organizar, em todo o território nacional, 
as ações socioassistenciais constituídas pela Resolução CNAS n.º 130, de 
15 de julho de 2005, revogada pela Resolução n.º 33, de 12 de dezembro 
de 2012, o Sistema Único da Assistência Social (Suas) determina que 
as ações da assistência social sejam organizadas mediante os territórios 
onde as pessoas moram, considerando suas demandas e necessidades. E 
prioriza que os projetos, programas, serviços e benefícios sejam desen-

volvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como prioridade a família.
O Suas propõe uma nova forma de gestão e de organização institu-

cional da Assistência Social brasileira. A análise do Suas leva à conclusão 
da necessidade de uma execução articulada dos serviços, programas, 
projetos e benefícios – tendo como enfoque prioritário a família e o ter-
ritório – entre os governos Federal, estaduais e municipais, em parceria 
com a sociedade civil. O objetivo consiste na responsabilização e efetiva 
cobertura da proteção social para todos os cidadãos do território nacional, 
respeitando as especificidades regionais e locais.

A Lei n.º 12.288, de 20 de julho de 2010, “[...] institui o Estatuto da 
Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação 
da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 
intolerância” (BRASIL, 2010, Art. 1.º).

A Lei Orgânica Municipal23, obrigatória a partir da Constituição 
Federal, é que norteia o Plano Municipal de Maceió. Em seu Artigo 
128, a Lei Orgânica Municipal define a obrigatoriedade do município 
em prestar assistência social aos segmentos populacionais mais excluídos. 
E tem por princípios:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância;
II – o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de risco ou 

vulnerabilidade;
III – a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiências e a 

promoção de sua integração na sociedade, assegurando-lhes o acesso aos 
equipamentos específicos.

23. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/municipais/a_pdf/lei_orga-
nica_al_maceio.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020.
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Assim, é dever do município, com a colaboração da União, do Estado 
de Alagoas e da comunidade, desenvolver programas específicos de pro-
moção do bem-estar coletivo e de realização da justiça social (Art. 122).

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

As ações da assistência social no Suas são organizadas em dois tipos 
de proteção: básica e especial de média e alta complexidade, e desen-
volvidas e/ou coordenadas pelos Centros de Referência da Assistência 
Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (Creas) e Centros de Referência Especializados para a População 
em Situação de Rua (Centro POP) e de forma complementar pela Rede 
Socioassistencial Privada do Suas.

Segundo o Plano Municipal da assistência social de Maceió (ano 
2014 a 2017), o município de Maceió, conforme o Ministério do De-
senvolvimento Social, está licenciado no Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), sendo responsável pela gestão da Rede de proteção social 
básica e especial, com objetivo de oferecer diversos serviços para quem 
está com seus direitos violados, priorizando indivíduos pequenos e famí-
lias, dando-lhes suporte para o resgate da cidadania e para a conquista 
da autonomia.

No ano de 2019, o município de Maceió contava com um total de 16 
Cras ativos, trabalhando com a Proteção Social Básica, buscando pre-
venir situações de risco por meio do fortalecimento de vínculo familiar 
e comunitário e do desenvolvimento das potencialidades. Os principais 
Centros de Referência24 são:

24. Relatório mensal de atendimento do Cras (agregado) de janeiro e agosto de 
2019. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/estrutura_fisica/
rel_preenchidos_cras_agregado.php?&p_id_cras=27043001942; https://aplicacoes.
mds.gov.br/sagirmps/estrutura_fisica/rel_preenchidos_cras_agregado.php?&p_id_
cras=27043001948. Acesso em: 9 set. 2019.

Cras: Selma Bandeira – Benedito Bentes

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif (segundo o 
relatório mensal de atendimento do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS), entre janeiro de 
2019 e agosto de 2019): 126 famílias; desse total, 3 famílias 
em situação de extrema pobreza e 1 atendimento coletivo com 
crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortale-
cimentos de Vínculos.

Cras: Rio Novo

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif (segundo 
o relatório mensal de atendimento do MDS entre janeiro de 
2019 e agosto de 2019): 45 famílias; desse total, 9 famílias em 
situação de extrema pobreza e nenhum atendimento coletivo 
com crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Pitanguinha

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif (segundo o 
relatório mensal de atendimento do MDS, entre janeiro de 
2019 e agosto de 2019): 239 famílias; desse total, 9 famílias 
em situação de extrema pobreza e nenhum atendimento cole-
tivo com crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência 
e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Cacilda Sampaio

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 214 famílias; 
desse total, 7 famílias em situação de extrema pobreza e 32 
atendimentos coletivos com crianças de 0 a 6 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.
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Cras: Terezinha Normande

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 161 famí-
lias; desse total, 0 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Dom Adelmo Machado

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 123 famílias; 
desse total, 0 famílias em situação de extrema pobreza e 3 
atendimentos coletivos com crianças de 0 a 6 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Denisson Menezes

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 180 famí-
lias; desse total, 9 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Cidade Sorriso

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 180 famí-
lias; desse total, 9 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Bebedouro

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 100 famí-
lias; desse total, 2 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Santo Dumont
• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 121 famílias; 

desse total, 4 famílias em situação de extrema pobreza e 24 
atendimentos coletivos com crianças de 0 a 6 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Fernão Velho
• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 237 famí-

lias; desse total, 2 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Clima bom
• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 157 famí-

lias; desse total, 0 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Bom Parto

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 152 famílias, 
desse total 4 famílias em situação de extrema pobreza e nenhum 
atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Cras: Bela Vista – Barro Duro

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 135 famí-
lias; desse total, 3 famílias em situação de extrema pobreza 
e nenhum atendimento coletivo com crianças de 0 a 6 anos 
em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.
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Cras: Ária Lagunar

• Total de famílias em acompanhamento pelo Paif: 136 famílias; 
desse total, 6 famílias em situação de extrema pobreza e 32 
atendimentos coletivos com crianças de 0 a 6 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

A cidade de Maceió também conta com um total de 8 (oito) unidades 
de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)25: 
Jatiúca, Orla Lagunar, Santa Lúcia, Benedito Bentes, Regional Polo 
Maceió, Centro Pop Ponta Grossa, Centro Pop Poço e o Creas Poço. 
É importante salientar que o Relatório Mensal de Atendimento dos 
Creas, disponibilizado pelo portal do MDS, não evidencia o número de 
atendimentos e acompanhamentos realizados com crianças de 0 a 6 anos, 
o recorte apresentado pelo Relatório corresponde a crianças de 0 a 12 
anos, por essa razão não é possível definir o total de crianças atendidas 
e acompanhadas na faixa etária da primeira infância.

Outra política importante de proteção social é o Programa Bolsa-Fa-
mília (PBF), que garante a transferência de renda beneficiando famílias 
em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único26. No 
município de Maceió, o PBF beneficiou, no mês de outubro de 2019, 
56.373 famílias, representando uma cobertura de 71,1 % da estimativa 
de famílias pobres no município.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência 
escolar, com base no bimestre de julho de 2019, chegou ao percentual de 
85,0%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 42.858 
alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 50.439.

25.  Registro Mensal de Atendimentos, site do Governo Federal. Disponível em: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/estrutura_fisica/preenchimento_munici-
pio_creas_new.php. Acesso em: 19 jun. 2020

26. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-
-completo.html. Acesso em: 12 nov. 2019.

O acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mu-
lheres de 14 a 44 anos), na vigência de junho de 2019, alcançou 41,5 %, 
percentual equivalente a 39.486 pessoas de um total de 95.094, número 
que compunha o público no perfil para acompanhamento da área de 
saúde do município.

De acordo com o Relatório de Informações Sociais do Ministério 
da Cidadania, o município de Maceió, até o mês de novembro de 2019, 
tinha no “Cadastro Único” um total de 133.751 famílias, das quais 
49.755 têm renda per capita familiar de até R$ 89,00 reais. As crianças 
acompanhadas e com a vacinação em dia correspondem a um total de 
9.428 (é importante sublinhar que o relatório não evidencia a faixa etária 
desse total de crianças).

Vale lembrar que o Cadastro Único reúne informações socioeconô-
micas das famílias brasileiras de baixa renda para os Programas Sociais; 
essas Informações permitem ao Governo conhecer as reais condições de 
vida da população.

A FAMÍLIA E A COMUNIDADE DA CRIANÇA

O lugar privilegiado do desenvolvimento pleno da criança é no âm-
bito da família. O ambiente familiar e seus responsáveis são os primeiros 
contatos, os que primeiro respondem às primeiras necessidades do cresci-
mento das crianças. Embora no imaginário coletivo ainda é forte o modelo 
familiar tradicional, outras configurações familiares estão avançando na 
sociedade brasileira, fruto de mudanças sociais, da evolução e integração 
de outras formas e culturas de organização social.

Estudos e pesquisas nacionais e internacionais confirmam que não 
é o formato familiar que condiciona o desenvolvimento da criança, ou 
seja, o atendimento bom ou ruim não é determinado pela configuração 
parental, mas pelo tipo de interação que essa organização familiar tem 
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com a criança. O que importa é que qualquer tipo de configuração familiar 
proporcione um lugar de proteção, de atenção, de escuta e de estímulo e 
que possa transmitir regras e limites com a necessária afetividade, para 
que os limites estejam introjetados como atos de amor.27

Existem, hoje, diversas composições familiares além da família tra-
dicional de pai, mãe e filhos, e todas são legitimadas quando os direitos 
das crianças estão garantidos. Portanto, em primeiro lugar, são os direitos 
da criança a serem prioritários e não a composição familiar.

Além das famílias tradicionais, em que estão presentes pai, mãe e 
filhos, existem outros modelos familiares:

• Famílias monoparentais – Um adulto cuida da família. Che-
fiadas, primordialmente, por mulheres, essas famílias compõem 
um contingente significativo dos arranjos familiares brasileiros.

• Famílias geradas depois de separações/divórcios – Tendo 
ocorrido a separação dos pais, os filhos ficam sob a guarda da 
mãe, do pai ou de ambos, de forma compartilhada. Também 
incluem aquelas constituídas por novos casais que se formam, 
trazendo filhos de diferentes uniões anteriores.

• Famílias com adoções – Casais com filhos adotados.
• Famílias geradas artificialmente – Casais que concebem seus 

filhos por meio de métodos de reprodução assistida.
• Famílias homoparentais – Formadas por casais do mesmo 

sexo.28

27.  Segundo o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257, de 8 de março de 
2016), a sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção e 
da promoção da criança na primeira infância (Art. 12).

28. Adaptado de: FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL. Pro-
grama Nota 10 primeira infância – Do nascimento aos três anos. 2013. Disponível 
em: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/o-que-fazemos/sensibilizar-a-sociedade/
nota10-primeira-infancia/. Acesso em: 1.º out. 2017.

Um conceito importante com os quais a assistência social e as políticas 
públicas se relacionam é o da parentalidade. De acordo com a Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal, parentalidade é o conjunto de tarefas e 
atividades realizadas pelos pais ou, na falta deles, por outros adultos para 
garantir o desenvolvimento infantil: cuidar, proteger, estimular, orientar 
e interagir com a criança. O objetivo é socializar a criança, estabele-
cer limites e torná-la gradativamente mais autônoma. A parentalidade 
é fundamental para a formação das habilidades cognitivas, sociais e 
emocionais da criança (PLUCIENNIK et al., 2015).

Nessa direção, este plano traz como principal objetivo orientar a fa-
mília, o Estado e a sociedade civil como um todo, na defesa, promoção 
e efetivação dos direitos da criança de 0 a 6 anos de idade, ratificando 
leis que preconizadas em documentos, tais como: Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, Constituição Federal de 1988, Declaração 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e, mais recentemente, a já referida Lei n.º 13.257/16, 
considerando a família como responsável por garantir à criança seu de-
senvolvimento psíquico, físico e emocional, suas necessidades básicas, a 
exemplo de alimentação, saúde, lazer, esporte e outras.

A família se constitui, portanto, no primeiro espaço/grupo social em 
que o indivíduo está inserido, podendo haver ou não laços consanguíneos 
com seus membros. A família necessita ter o apoio de uma política de 
Estado, prevista pela Constituição, para de fato exercer seu papel em sua 
plenitude, contribuindo para a formação do indivíduo/cidadão principal-
mente em seus primeiros anos de vida.

As condições sociais e econômicas, a evolução social e, sobretudo, a 
inserção sempre mais numerosa das mulheres no mercado de trabalho tem 
determinado uma grande demanda para a necessidade de espaços alternati-
vos para o atendimento e para minimizar os efeitos do distanciamento, que, 
efetivamente, possam interferir diretamente no desenvolvimento emocional e 
saudável das crianças, comprometendo o fortalecimento de vínculos familiares.
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Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,

Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.

ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE: ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA E 
ADOÇÃO

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 
da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. (Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Art. 19)

Atualmente, a legislação brasileira apoia e preconiza a família bioló-
gica, ou substituta, como espaço fundamental e vital para a humanização 
e a socialização da criança e do adolescente, mas a história mostra que 
essa é uma conquista recente. Um breve olhar histórico oferece a difícil 
trajetória para a conquista da cidadania para as crianças e para as famílias 
em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo de muitas décadas, o Estado tratou as famílias pobres como 
incapazes de cuidar de suas crianças, tendo uma política paternalista 
direcionada para o controle e a proteção social.

Durante o período colonial até o Segundo Império, não 
havia, no país, instituições públicas que atendessem à cha-
mada “infância desvalida”. Essa tarefa era dada às igrejas 
e as Santas Casas de Misericórdia, irmandades e outras 
instituições religiosas (MARCÍLIO, 1998).

Ainda de acordo com Marcílio (1998), citado por Silvei-
ra (2015), entre 1861 e 1874, a “Roda dos Enjeitados” ou 
“Roda dos Expostos”, entrou em vigor no Brasil e recebeu 
8.086 crianças, das quais 3.545 morreram. Porém, nem 
todas as crianças que foram entregues a essas Rodas 
permaneciam internadas, pois muitas eram criadas como 
“negras de aluguel” ou “famílias criandeiras”.
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A adoção foi incluída no Código Civil de 1916 graças à per-
sistência e à argumentação de Clóvis Bevilácqua, grande 
jurista cearense, notabilizado pela elaboração do anteproje-
to do primeiro Código Civil Brasileiro (WEBBER, 2006).

Em 1927, iniciou-se uma preocupação com a chamada cri-
minalidade juvenil e é nesse contexto que nasce o primeiro 
código exclusivamente voltado às crianças e adolescentes 
“abandonados e delinquentes”: Decreto n.º 17943-A, de 
12 de outubro e 1927, denominado “Código dos Menores”, 
também conhecido como “Código Mello Mattos” (em ho-
menagem ao autor)29.

Por volta de 1942, é criado o Serviço de Assistência ao Menor 
(SAM) ligado ao Ministério da Justiça, com caráter “[...] cor-
retivo-repressivo-assistencial [...] baseando-se em internatos 
para adolescentes autores de infração penal e de patronatos 
agrícolas e escolas de aprendizagem de ofício urbano”, con-
forme Saraiva (2003, p. 38) e Liberati (2002, p. 60).

Somente em 1964, no auge do regime militar, é publicada a Lei 
n.º 4.513/1964 – a PNBEM – que vem para intervir nessa realidade, 
com diretrizes para uma Política Nacional de Bem-Estar do Menor 
(BRASIL, 1964). Houve, nesse período, uma modernização com a 
mudança do enfoque correcional repressivo – que via a criança e 
o jovem como ameaça social – para outro de caráter assistencia-
lista, que passa a tratá-los como “carentes”. É nessa época que 
surgem a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) 
e, nos estados, o órgão executivo denominado Fundação Estadu-
al do Bem-Estar do Menor (Febem) (GRACIANI, 2001).

29. “O ‘Código Mello Mattos’ era o Decreto 17.943-A, de 12-10-1927. Tinha 231 artigos 
e foi assim chamado em homenagem a seu autor, o jurista José Cândido de Albuquer-
que Mello Mattos. Nascido em Salvador – BA, em 19-03-1864. Mello Mattos seria 
não apenas o seu idealizador, mas também o 1.° juiz de Menores do Brasil, nomeado 
em 02-02-1924, exercendo o cargo na então capital federal, cidade do Rio de Janeiro, 
criado em 20-12-1923, até o seu falecimento, em 1934” (AZEVEDO, 2007, p. 3).

Como explanado anteriormente, é na Constituição de 1988 que se 
muda a visão da família. Em seu Art. 226, ela passou a ser conceituada 
da seguinte forma: “a família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado”. No Art. 227, a concepção de criança e adolescente também 
muda, falando que é direito fundamental da criança a convivência fa-
miliar e comunitária (BRASIL, 1988, 2016), assim como regulamenta 
o ECA (BRASIL, 1990).

O PNPI expõe que o preceito do artigo 19 do ECA reflete o reconhe-
cimento da importância da família como espaço social privilegiado para 
a constituição do sujeito. Contudo, o reconhecimento da relevância da 
família também põe em evidência quando, no seu próprio meio, ocorrem 
violações aos direitos fundamentais da criança. O conceito da criança 
como sujeito de direito justifica, dependendo da gravidade da violação, 
até a retirada da criança do contexto familiar e como medida de proteção 
a colocação em entidade de acolhimento até que se alterem as condições 
que levaram à adoção da medida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 98, determina 
que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sem-
pre que os direitos forem ameaçados ou violados nas situações seguintes.

•  Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado: quando o Estado 
e a sociedade deixam, por qualquer motivo, de cumprir o Art. 4.º 
do ECA, que assegura os direitos fundamentais.

• Por falta, omissão ou abuso dos pais e responsáveis: quando os pais ou 
responsáveis por falta – morte ou ausência, por omissão –, desamparo 
e negligências abandonam a educação, a criação e deixam de assistir 
suas crianças, ou por abuso – exageram nas suas atribuições do poder 
família, cometem maus-tratos, violência sexual etc.30

30. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 19 jun. 2020.
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Uma das medidas cabíveis é a adoção, prevista em vários artigos do 
ECA. O Art. 31 trata da colocação em família substituta estrangeira: “A 
colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, 
somente admissível na modalidade de adoção. O Art. 50 trata sobre o 
registro e cadastros de crianças em condições de serem adotadas.

Art. 50 – A autoridade Judiciária manterá, em cada comarca ou foro 
regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem 
adotadas e outro de pessoas interessados na adoção.

[....]
§ 5º – Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional 
de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de 
pessoas ou casais habilitados à adoção.
[....]
§ 10 – Consultados os cadastros e verificada a ausência de preten-
dentes habilitados residentes no País com perfil compatível e inte-
resse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos 
cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança 
ou adolescente à adoção internacional. (Redação dada pela Lei n.º 
13.509, de 2017).

A sistemática contida no Estatuto, que garante o direito à convivên-
cia familiar a todas as crianças e adolescentes, foi aperfeiçoada pela Lei 
Federal n.º 12.010, de 3 de agosto de 2009. Nos parágrafos 1.º e 2.º do 
Art. 1.º dessa lei, há a garantia de que a intervenção estatal será voltada 
prioritariamente para o apoio à família natural, só colocando para adoção 
quando for impossibilitada sua permanência nela.

§ 1.º A intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do 
Art. 226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à 
orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual 
a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta 
impossibilidade, demonstrada por decisão judicial fundamentada.
§ 2º Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança 

e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, ob-
servadas as regras e princípios contidos na Lei n.º 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e na Constituição.

Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola
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ENFRENTANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS 
CRIANÇAS

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omis-
são, aos seus direitos fundamentais. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 5.º)

A partir da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), (BRASIL, 1990), juntamente com outras normas e acordos in-
ternacionais, a violência contra criança e adolescente passa a ser tratada 
como crime e violação aos direitos humanos – ou seja, ao respeito, à 
dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da infância.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como 
o uso da força física ou poder contra si próprio, outra pessoa ou contra 
um grupo ou comunidade que resulte, ou possa resultar, em sofrimento, 
morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.

A inclusão da palavra “poder”, completando a frase “uso de força 
física”, amplia a natureza de um ato violento e expande o conceito usual 
de violência para incluir os atos que resultem de uma relação de poder, 
incluindo ameaças e intimidação. 

O “uso de poder” também leva a incluir, além dos atos violentos, a 
negligência e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem 
como o suicídio e outros atos autoinfligidos. Essa definição cobre uma 
ampla gama de resultados, incluindo injúria psicológica, privação e desen-
volvimento precário (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).

Muitas formas de violência contra mulheres, crianças e idosos, por 
exemplo, podem resultar em problemas físicos, psicológicos e sociais que 
não representam, necessariamente, ferimentos, incapacidade ou morte. 
Tais consequências podem ser imediatas ou latentes e durar anos depois 
do ato abusivo inicial.

O fenômeno da violência da infância, portanto, se expressa nas rela-
ções sociais, culturais e econômicas. O contexto sócio-histórico pode ser 
o elemento-chave para sua compreensão. Dessa forma, os determinantes 
da violência são múltiplos; dentre eles estão: as condições de saúde, a 
habitação, a urbanização, o gênero, a cultura, a precarização dos servi-
ços, o machismo e o racismo estrutural. A violência contra crianças e 
adolescentes expressa também a relação de poder/força numa negação do 
valor da expressão da infância como protagonista de sua subjetividade.

O processo histórico brasileiro é fundamental para a compreensão da 
violência de crianças e adolescentes. É importante analisar o processo de coloni-
zação e de desapropriação cultural. Por exemplo, a catequização dos curumins, 
que são os primeiros indícios de violência da infância, com a imposição da 
disciplina jesuítica resultando no processo de desapropriação cultural indígena.

Outro elemento fundamental está relacionado à escravização dos 
negros. A criança escrava é tratada como um adulto, passando por todo 
tipo de violências e de negação. Nessa trajetória, assim como mostra 
Ariès (1981), a adultização da criança passa a ser cada vez mais forte, 
principalmente quando se trata da criança pobre.

“Nenhum tipo de violência contra crianças é justificável; todas as for-
mas de violência contra crianças podem ser prevenidas, a violência contra 
crianças deve ser inexoravelmente questionada” (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2006, p. 5), afirma o consultor especialista inde-
pendente da ONU Paulo Sergio Pinheiro, professor e autor do relatório o 
“Estudo das Nações Unidas sobre a Violência Contra Crianças”, em que 
fala sobre a singularidade das crianças – seu potencial e vulnerabilidade 
e sua dependência dos adultos torna imperativo que elas tenham mais, e 
não menos, proteção contra a violência”.

No entanto, esse estudo detalhado sobre a violência contra crianças, 
desenvolvido pela ONU, em 2006, confirma que esse tipo de violência ainda 
prevalece em todos os países do mundo e está presente em todas as culturas, 
classes, níveis de escolaridade, faixas de renda e origens étnicas. Em todas 
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as regiões, contradizendo obrigações de respeito aos direitos humanos e às 
necessidades de desenvolvimento da criança, a violência contra crianças é um 
fenômeno socialmente aprovado e, frequentemente, ignorado pelo Estado.

Esse estudo se reveste de importância fundamental por ter quebrado 
todos os tabus e desconstruído qualquer justificativa sobre a violência 
contra crianças, seja ela aceita como uma “tradição”, seja camuflada como 
uma forma de “disciplina”.

A violência contra a infância se manifesta de diversas formas, tendo o 
trabalho infantil perigoso e o abuso e a exploração sexual entre as piores 
formas de violência, como caracteriza a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT)31.

A violência sexual é uma ameaça à sobrevivência, ao bem-estar e 
ao futuro de crianças e adolescentes e pode trazer graves consequências 
para seu desenvolvimento, sua saúde e sua capacidade de aprendizagem. 
Crianças e adolescentes são mais suscetíveis à violência sexual pelo sim-
ples fato de serem crianças e adolescentes, mas algumas dessas pessoas 
são ainda mais vulneráveis por serem meninas pobres e/ou negras ou por 
terem deficiências. Quando crianças ou adolescentes sofrem qualquer 
tipo de violência e não recebem ajuda por parte da família, da comuni-
dade, da escola, ou mesmo da sociedade, internalizam a concepção de 
que a agressão é algo aceitável, assim perpetuando a espiral da violência. 
Compreender a necessidade de centros de acolhimento, centros de saúde, 
creches ou escolas, que propiciem a escuta e a observação atenta da criança, 
é o primeiro passo para ajudar aqueles que manifestam a necessidade de 
apoio (IPPOLITO; SANTOS, 2011). 

O art. 5.º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) um dos 
principais artigos de defesa dos direitos da criança, reza que “Nenhuma criança 
ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

31. OIT, Art. 3.º da Convenção n.º 182. Ratificada e adotada pelo Brasil, em 2000, 
por meio do Decreto 6.481/2008.

exploração, violência e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990).

Nos últimos anos, as várias iniciativas de estudos e pesquisas, a 
criação de leis e o desenvolvimento de políticas, programas e serviços 
destinados ao enfrentamento à violência, tanto em âmbito nacional 
quanto internacional, permitiram avanços substanciais no que se refere à 
sua caracterização. Embora, atualmente, o conhecimento e a consciência 
acerca do fenômeno sejam maiores, sua complexidade e dimensão ainda 
não permitiram a geração de dados nacionais ou internacionais capazes 
de dimensioná-lo com precisão.

Um fator complicador é que, de modo geral, os crimes contra crianças, 
sobretudo os sexuais, estão cercados de preconceitos, tabus e silêncios, 
o que dificulta sua denúncia às autoridades, contribuindo para o subdi-
mensionamento do problema e o alto índice de impunidade dos autores 
desse tipo de violência. 

O Plano Nacional pela Primeira Infância (RNPI, 2010) relata os 
tipos de violência dos quais a criança pode ser vítima, conforme seguem.

Violência física: qualquer ação ou omissão, única ou repetida, não 
acidental, capaz de provocar danos físicos, psicológicos, emocionais ou 
intelectuais contra a criança. O dano provocado pode variar de uma lesão 
leve à consequência extrema da morte.

Violência psicológica: é toda a ação que causa ou pode causar dano 
à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Dela fazem 
parte: ameaças, humilhações, agressões verbais, cobranças de compor-
tamento, discriminação, isolamento, destruição de pertences ou objetos 
de estima e apego para a criança.

Negligência: é a omissão de responsabilidade de um ou mais membros 
da família em relação às crianças, quando deixam de prover as necessidades 
básicas para seu desenvolvimento físico, emocional, social ou cognitivo.
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Violência sexual: o abuso sexual é descrito como toda situação em 
que uma criança é utilizada para gratificação sexual de outra pessoa, ge-
ralmente mais velha. Ele é cometido por meio de força, engano, suborno, 
violência psicológica ou moral. A exploração sexual é caracterizada pela 
relação sexual de uma criança com adultos, mediada pelo pagamento em 
dinheiro ou qualquer outro benefício.

Ainda assim, em que pesem as dificuldades e as adversidades, avan-
ços têm sido obtidos graças ao grande movimento de mobilização social 
em três décadas de dedicação para a proteção à infância. Os principais 
dispositivos legais de proteção a crianças e adolescentes no Brasil estão 
na Tabela 13 atualizada.

TABELA 13 – MARCOS HISTÓRICOS DOS DISPOSITIVOS DE 
PROTEÇÃO À INFÂNCIA

Ano Marco Histórico

1941 O Serviço de Assistência a Menores (SAM) é criado para 
atender todo o Brasil.

1979 É promulgado um segundo Código de Menores, que adi-
ciona doutrina de proteção integral.

1985 “Ciranda da Constituinte”32 marca aprovação da emenda 
na Constituição.

1988 Entidades da sociedade civil criam Fórum de Defesa das 
Crianças e Adolescentes.

32. “No dia em se votou no Congresso a Emenda Criança (que deu origem aos 
artigos 227 e 228 da Constituição), mais de 20 mil meninos e meninas fizeram uma 
‘Ciranda da Constituinte’ em torno do Congresso Nacional”, em 5 de outubro de 
1985. PORTAL EBC. ECA completa 25 anos: mas ações de proteção a crianças 
começaram na época colonial, 13 jul. 2015. Disponível em: https://memoria.ebc.
com.br/cidadania/2015/07/eca-25-anos-direitos-criancas-e-adolescentes.

1988 Artigo 227 torna-se base para a criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

1990 Nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

1990 Surge o Conselho Tutelar.

1990 Brasil assina Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança.

1991 Criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), pela Lei n.º 8.242/91.

1993 Criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Criança e Adolescente.

2003 O Governo federal assume o Disque 100 para receber 
denúncias.

2014 Criada a Lei n.º 13.010/2014 – Lei Menino Bernardo

2018 Decreto n.º 9.603, que regulamentou a implementação 
da Lei n.º13.431/17, a Lei da Escuta Protegida.

FONTE: PEDROSA (2015).

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Os dados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (Sinan),  
publicados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, em junho de 2018, mostram que de 2011 
a 2017 foram registrados 184.524 casos de violência sexual, sendo 31,5% 
contra crianças e 45% contra adolescentes. Na comparação do ano de 2011 
com 2017, houve um aumento de 64,6% das notificações de violência sexual 
contra crianças e 83,2% contra adolescentes. Entre as crianças, 51,2% ti-
nham de 1 a 5 anos de idade e 33,7% dos casos tiveram caráter de repetição, 
enquanto entre os adolescentes, 67,8% tinham entre 10 e 14 anos de idade.
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Em 2019, o Disque 100, canal de denúncia do Governo Federal, 
registrou 42.585 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, 
assim discriminados: negligência (68,85%); violência psicológica (43,30%); 
violência física (38,91%); violência sexual (21,32%); exploração do trabalho 
infantil (4,63%); e abuso financeiro (2,09%). Esses foram os principais 
tipos de violação registrados.

O balanço destaca, ainda, que grande parte das violações contra crian-
ças e adolescentes é cometida dentro de casa, pelo padrasto ou madrasta 
(39,46%), pelo pai (18,45%) ou pela avó da vítima (3,43%).

A informação é crucial para dimensionar o fenômeno da violência 
contra crianças; os números crescem a cada ano: muitas pesquisas mos-
tram que isso depende sempre mais do acesso ao disque-denúncia, aos 
processos de esclarecimento da população sobre o fenômeno da violência 
e a conscientização sempre maior de que violência contra a criança é um 
fenômeno social e não somente familiar. Dessa forma, quanto mais in-
formação e divulgação de órgãos responsáveis para tratar diretamente o 
enfrentamento à violência maior será a comoção das pessoas para ligarem 
e procurarem assistência.

Maceió registrou, em 2017, um elevado índice dos casos de violência 
física – 1.047 casos. Em 2017, 230 casos de violência sexual; 5 casos 
de pornografia infantil; 1 caso de negligência e abandono; 3 casos de 
exploração sexual; 191 casos de estupro contra crianças e adolescentes; 
145 casos de homicídios por arma de fogo; e 43 casos de assédio sexual.

Além do atendimento do Conselho Tutelar, Alagoas conta com o Nú-
cleo de Assistência Psicossocial (Naps) que tem por objetivo “realizar um 
atendimento especializado realizado por psicóloga e assistente social que se 
utilizam de técnicas de ludoterapia para preparar a criança e encaminhá-la 
para a realização do exame de corpo de delito pelo médico legista plantonista” 
(ALAGOAS, 2019). O Naps atende a crianças de 0 a 12 anos de idade.

E, no segundo semestre de 2019, a Secretaria de Estado de Prevenção 
à Violência (Seprev) criou o primeiro Núcleo de Atendimento a Crianças 

e Adolescentes Vítimas de Violência (Nacavv), no qual elas poderão ser 
atendidas por um período de até seis meses, por psicólogos, assistentes 
sociais e advogados.

Lamber fundo da panela,
Ser tratada com afeição,

Ser alegre e tagarela,
Poder também dizer não!
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O forte impacto do racismo sobre a sociedade brasileira denuncia-se 
nos dados que apontam a precária condição de vida à qual a população 
negra está exposta. Esses dados mostram o grande número de indigentes, 
analfabetos e subempregados com menos acesso a serviços básicos e de 
saúde. De acordo com o Atlas Racial Brasileiro (PNUD, 2004), as pessoas 
negras, que representam 45% da população brasileira, correspondem a 
60% dos pobres e 70% dos indigentes.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2016 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) a taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre pretos 
e pardos (9,9%) do que entre brancos (4,2%)33.

Ainda conforme o Plano Nacional pela Primeira Infância, assegurar 
o direito à diferença implica o respeito às personalidades e aos projetos 
individuais da existência, bem como a consideração e a valorização dos 
diferentes saberes e culturas. De fato, as crianças precisam ser e sentir-se 
respeitadas, acolhidas, independentemente de crença, etnia, ou religião, 
e desde muito cedo precisam aprender com a diversidade, não somente 
no ambiente escolar, mas no seu dia a dia, no ambiente familiar, ou seja, 
constantemente. Logo, tal cenário revela que é essencial que as professoras 
estejam preparadas para lidar com a questão das diferenças, em especial 
relacionadas ao pertencimento racial, tanto com as crianças quanto com 
as famílias. De acordo com as Práticas Pedagógicas para Igualdade Ra-
cial na Educação Infantil, também é fundamental que saibam explicar 
para as crianças que as diferenças fazem parte da humanidade e da sua 
história e não significa inferioridade (BENTO, 2011).

Como já foi dito, é nas relações sociais que o indivíduo se desenvolve 
e constrói sua personalidade, suas potencialidades e sua história. Assim, 
cada indivíduo, ao mesmo tempo que é portador de características únicas 
que o diferenciam dos demais, também adquire características sociais que 

33. AGÊNCIA IBGE. PNAD Contínua 2016 (2017).

RESPEITANDO A DIVERSIDADE: CRIANÇAS 
COM DEFICIÊNCIAS, NEGRAS, CIGANAS, 
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fo-
mentar a discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra ín-
dole. Deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, 
tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais 
e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e ap-
tidões ao serviço de seus semelhantes. (Declaração Universal dos 
Direitos da Criança)

Introdução

As Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Ra-
ciais enfatizam a atenção especial às necessidades que caracterizam cada 
momento da vida da pessoa. Na primeira infância, é fundamental ficar 
atento à relação de cuidado e de afeto, além das condições materiais, 
marcantes para o desenvolvimento saudável da criança.

Diante disso, Trinidad (2011) reforça que a educação infantil é o 
primeiro recinto institucionalizado a que a criança tem acesso, isso sig-
nifica que ela passa a conviver em novos coletivos e, por isso, precisa ter 
oportunidade para aprender as regras para essa convivência pautada no 
respeito por si e pelo outro.

Segundo o Plano Nacional pela Primeira Infância, em razão das ca-
racterísticas da idade, a criança pequena não só tem direito como carece 
de especial atenção da sociedade, do Estado e da família que a proteja 
das diversas formas de discriminação que possam acometê-la. Entretanto, 
as leis não são suficientes para barrar o racismo arraigado na sociedade. 
Crianças brancas e negras crescem marcadas pelo racismo, contudo, as 
crianças negras têm sua infância, muitas vezes, negada e desumanizada 
e, em muitos casos, comprometida por toda a vida.



125124

P L A N O  M U N I C I PA L P E L A  P R I M E I R A  I N FÂ N C I A  D E  M AC E I Ó

o igualam ao grupo do seu convívio. Bento (2011) ressalta que cada um de 
nós gosta, em geral, de nossas características que são apreciadas pelos outros.

A sociedade hierarquizou essas diferenças pessoais e coletivas, impon-
do uma falsa relação de superioridade e inferioridade entre os indivíduos 
e os grupos sociais e, consequentemente, preconceitos e discriminações.

A III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, 
a Xenofobia e as Formas Correlatas de Intolerância (2001), catalisou, 
no Brasil, um acalorado debate público, envolvendo tanto organizações 
governamentais quanto não governamentais e expressões de movimen-
tos sociais interessados em analisar as dinâmicas das relações raciais no 
Brasil, bem como elaborar propostas de superação dos entraves postos em 
relevo pela realização da conferência. A entrada do novo milênio contou, 
mais uma vez, com o reconhecimento e a ratificação da necessidade dos 
povos do mundo em debater e elaborar estratégias de enfrentamento a 
um problema equacionado no transcorrer da Modernidade. Ademais, a 
conferência marca o reconhecimento, por parte da ONU, da escravização 
de seres humanos negros e suas consequências como crime contra a hu-
manidade, o que fortalece a luta desses povos por reparação humanitária.

O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano 
brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. O 
racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a nossa 
história, assim, seria impraticável desvincular as desigualdades observadas 
atualmente dos quase quatro séculos de escravismo que a geração atual 
herdou (BRASIL, 2001, p. 21).

Sendo a diversidade uma condição inerente ao ser humano, essa é 
também um direito, e para este Plano, mais que um direito, é um princípio.

A legislação brasileira, desde a Constituição Federal, classifica como 
objetivo fundamental do país, dentre outros: “[...] promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” (Art. 3º, inciso IV). O Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Lei n.º 8.069, promulgado em 1990, definiu, em seu 

Art. 5.º, que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais”.

A promoção da igualdade e o combate às discriminações, especial-
mente ao preconceito racial, acham-se presentes em outras leis. Já em 
1989, a Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro, define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor. Essa lei sofreu diversas alterações ao longo 
dos anos. Em 1997, por meio da Lei n.º 9.459, de 13 de maio, foram 
acrescidos também os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 
de religião ou procedência nacional.

Dessa forma, a legislação relaciona as penas às variadas formas de 
discriminação e preconceito, no acesso ao emprego e aos estabelecimentos 
comerciais e serviços. O Art. 6º da Lei n.º 7.716 define a reclusão de três a 
cinco anos a quem recusar, negar ou impedir por questões de discriminação, 
a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou 
privado de qualquer grau, tendo a pena aumentada em 1/3 caso o crime 
tenha sido praticado contra criança ou adolescente. Esse é o único trecho 
da lei que se refere, nomeadamente, à infância e à adolescência.

Outra lei que trata da questão do preconceito, e que indiretamente 
protege o público da primeira infância é a Lei n.º 9.029, de 13 de abril 
de 1995, que proíbe, no seu Art. 1.º, [...] a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, 
ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, cor, estado civil, si-
tuação familiar ou idade”. A lei trata, especificamente, da proibição de 
“[...] exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação 
jurídica de trabalho”, conforme sua ementa.

Em 2003, foi sancionada a Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro, que altera 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a fim de “[...] incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
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‘História e Cultura Afro-Brasileira’”. Essa lei, objeto de grande conquista 
dos movimentos sociais e negros de todo o país, apesar de transcorridos 
15 anos, ainda não é cumprida de forma sistemática e natural em todas as 
escolas, demandando, assim, um longo caminho de lutas, convencimentos 
e experiências. Em 2008, essa lei sofreu alteração, pela Lei n.º 11.645, de 
10 de março, quando foi incluída também a temática indígena.

Por outro lado, ambas as leis apenas se referem ao ensino fundamental 
e médio, portanto, não incluindo a Educação Infantil. Todavia, segundo 
o Plano Nacional pela Primeira Infância, as crianças pequenas sofrem 
preconceitos, constrangimentos e até mesmo violência, em decorrência 
da sua origem e ascendência. E não conseguem, na primeira infância, 
dadas as características dessa etapa do desenvolvimento, significar essas 
situações, de modo a superá-las. Atitudes discriminadoras deixam marcas 
profundas na constituição subjetiva das crianças.

Dessa forma, entende-se que os propósitos da Lei n.º 10.639/2003 
devam ser estendidos à Educação Infantil, respeitando-se as especifici-
dades dessa etapa educacional.

Somente em 2010, depois de décadas de lutas das organizações 
voltadas para o combate ao racismo, o Congresso Nacional aprovou, e 
o Presidente da República sancionou, a Lei n.º 12.288, de 20 de julho, 
instituindo o Estatuto da Igualdade Racial.

De acordo com a publicação “Estatuto da Igualdade Racial: nova 
estatura para o Brasil”, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades (CEERT), em parceria com a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir):

O Estatuto da Igualdade Racial abarca um conjunto de garantias: 
adota o princípio jurídico da promoção da igualdade/ação afirmativa; 
inclusão social da população negra; acesso à saúde; educação, cultura e 
lazer; liberdade de crença; acesso à terra e moradia; trabalho e meios de 
comunicação [...] (CEERT, 2012, p. 6).

O Estatuto da Igualdade Racial é um marco jurídico, cuja efetivação 

confere nova estatura ao nosso país, tornando-o mais democrático, justo 
e igualitário.

Embora o Estatuto não faça referência, expressamente, à infância, 
reafirma aspectos importantes relacionados à educação, definindo que 
“[...] na educação básica (infantil, fundamental e média) o projeto peda-
gógico deve valorizar a diversidade étnico-racial e tratar com igualdade 
a herança civilizatória (CEERT, 2012, p. 15).

Assim, a legislação sobre a temática da igualdade racial, ainda que 
não trate diretamente de especificidades do público infantil, ao instituir 
a discriminação e o preconceito como crimes, define a promoção da 
igualdade racial como princípio do Estado e da sociedade e estabelece 
apoiar e incentivar o trabalho educacional voltado para a valorização das 
diversidades existentes em nossa sociedade, com o intuito de contribuir 
para o fortalecimento da qualidade de vida indispensável à felicidade e 
ao desenvolvimento das crianças brasileiras.

Diagnóstico da Realidade

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um forte processo 
de urbanização. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), quase 85% dos brasileiros vivem nos centros urbanos 
(PNAD, 2016). Apesar do potencial das grandes cidades em oferecer 
aos cidadãos amplo acesso a serviços públicos – como educação, saúde e 
proteção, nem todos conseguem dispor igualmente desses direitos.

As crianças e os adolescentes são duramente afetados por essas desi-
gualdades. O cenário se agrava quando se analisa a situação com recortes 
de raça ou etnia, gênero, idade e condições de vida dos moradores das 
áreas mais vulneráveis de um determinado local.

Para reduzir as desigualdades que afetam meninos e meninas mora-
dores das áreas mais vulneráveis dos grandes centros, o Unicef realizou, 
nos últimos anos, a segunda edição da Plataforma dos Centros Urbanos 
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(PCU). A iniciativa foi abraçada por oito capitais brasileiras, onde vivem 
cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes. Nesses municípios, poder 
público e sociedade civil se uniram para pensar, juntos, em soluções que 
melhorem a vida das populações mais vulneráveis. A PCU, que caminha 
para seu terceiro ciclo, teve início em 2008 e, desde então, tem expandido 
sua atuação e impactado a realidade de muitos brasileiros.

A Plataforma dos Centros Urbanos, em Maceió, potencializou o olhar 
para as desigualdades e o reconhecimento das várias realidades dentro 
de uma mesma cidade. Essa visão quantitativa do território, que se deu 
a partir dos indicadores, foi aliada a uma análise qualitativa, fruto de um 
consistente processo de participação social.

A partir da Plataforma dos Centros Urbanos, houve um melhor 
entendimento dos gestores públicos quanto à gravidade dos problemas 
enfrentados pela infância e pela adolescência no município. O olhar dife-
renciado para as regiões mais vulneráveis promoveu estratégias de ação que 
tiveram reflexo na prestação de serviços públicos e no aprimoramento de 
equipamentos nos territórios prioritários, tais como: criação de três novos 
Conselhos Tutelares; criação de sete novos Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras); reforma de 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) publicou, no 
dia 23 de agosto de 2018, dados sobre a pobreza multidimensional, em 
que pesquisas apontam que 61% (sessenta e um por cento) das crianças e 
dos adolescentes brasileiros vivem na pobreza, em suas múltiplas dimen-
sões, o que inclui aqueles que sofrem ao menos uma privação de direitos 
fundamentais – educação de qualidade, acesso à informação, água segura, 
saneamento, moradia adequada e proteção contra violência – e os que 
vivem com uma renda insuficiente.

Para o Unicef, superar a pobreza é mais que melhorar a renda. A 
agência da ONU propõe desenvolver políticas públicas multissetoriais, 
adaptadas às diferenças regionais e às necessidades dos grupos mais afe-
tados pela pobreza multidimensional. Essas políticas têm de ser apoiadas 
por um orçamento integrado e dedicado às crianças e aos adolescentes.

Sobre a Educação, o Unicef deixa claro que assegurar o direito à 
educação é mais que matricular na escola. A agência da ONU recomen-
da unir diferentes setores – Educação, Saúde e Assistência Social, entre 
outros – para ir atrás de quem está fora da escola, entender as causas da 
exclusão e tomar as medidas necessárias para integrar as crianças e os 
adolescentes à sala de aula e garantir a sua matrícula.

Outro dado da pesquisa é sobre a nutrição, indicando que 10% das 
crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão acima do peso para a idade, e 30% 
das crianças indígenas são afetadas por desnutrição crônica.

Segundo o Unicef, promover boa nutrição é mais que garantir o acesso 
a alimentos; o Fundo destaca que é fundamental incentivar a alimentação 
e os hábitos saudáveis, com destaque para as mudanças na regulamenta-
ção do setor de alimentos, bebidas e de publicidade dirigida às crianças 
e investir em políticas específicas para reverter a desnutrição indígena.

Povos indígenas em Alagoas

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE, 2012), o Estado de Alagoas tem 14.509 populações 
autodeclaradas indígenas. Dentre as etnias cadastradas, há ocorrências de 
povos Geripancó, Kalankó, Karapotó, Kariri-Xocó, Karuazu, Katokin, 
Koiupanká, Tingui-botó, Wassu-Cocal e Xukuru-Kariri.

Foram incluídas no Cadastro Único para programas sociais do go-
verno federal 341 famílias indígenas. Os cadastros foram realizados 
pelo mutirão de busca ativa, que percorreu comunidades indígenas de 
oito municípios alagoanos. Com a iniciativa, as famílias terão acesso às 
políticas públicas, programas e serviços socioassistenciais direcionados 
às populações e povos tradicionais. A ação é coordenada pela Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social do estado e tem o objetivo de 
localizar famílias de baixa renda que ainda não estão inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal.
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Há uma crença que os povos indígenas vivem somente no interior 
do Estado. Porém Leonice Bezerra de Araújo, Líder indígena da tribo 
Xukuru-Kariri de Palmeira dos Índios, afirma que os povos indígenas 
em Maceió não revelam sua identidade por sentirem-se ameaçados e, por 
isso, preferem manter-se no anonimato. De acordo com dados do IBGE 
(2012), na capital de Maceió vivem 2.420 indígenas que se concentram 
nas periferias e favelas.

Alguns povos da tribo Wassu Cocal, da cidade de Joaquim Gomes, 
moram em Jacintinho, na parte alta da cidade. Os povos Kariri-Xocó 
também residem no Jacintinho, Levada, Bom Parto e Chã da Jaqueira; 
os povos Xukuru-Kariri, da cidade de Palmeira dos Índios, concentram-
-se nos bairros Levada, Jacintinho e Tabuleiro. Muitos povos indígenas 
residem no Benedito Bentes. O Plano Estadual de Alagoas reafirma a 
presença dessas populações na capital, visto que os indígenas autode-
clarados e não declarados são atendidos, atualmente, por 17 escolas da 
Rede Estadual de Ensino.

A partir da Constituição foram promulgadas leis específicas rela-
cionadas aos direitos das crianças, merecendo destaque os já citados 
documentos: Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), 1990; a Lei 
Orgânica da Assistência Social (Loas), de 1993; e a Lei de Diretrizes e 
Base da Educação Nacional (LDB), de 1996.

No Município de Maceió, como forma de garantir o direito das crian-
ças, todas as normas para o funcionamento das instituições públicas e 
privadas, relacionadas à Educação Infantil, precisam passar pelo Conselho 
Municipal de Educação de Maceió (Comed), conforme a Resolução n.º 
03/2014 – Comed, que altera a Resolução n.º 01/2003 Comed-Maceió:

O Conselho Municipal de Educação de Maceió – Comed, no uso 
das atribuições e prerrogativas legais que lhe são conferidas pelo 
Art. 56 da Lei Orgânica do Município de Maceió-AL e pela Lei 
Municipal n.º 6.025 de 16 de maio de 2011, tendo em vista o que 
dispõe a Constituição Federal, a Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996 e, ainda, as disposições constantes nas Leis n.º 10.639/2003 
e n.º 11.645/2008, que incluem, no currículo oficial das Redes de 
Ensino, a obrigatoriedade da temática História e Culturas Afro-
-brasileira e Indígena, considerando o Parágrafo Único. No estudo 
das temáticas destacadas no caput deste artigo, priorizar os enfoques 
“afro-alagoano e indígena alagoano”.

Essa Resolução fixa normas para o funcionamento de instituições de 
Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Maceió (SME), 
bem como instrui sobre o trabalho relacionado às questões étnico-raciais 
no município de Maceió, que está assegurado pela Resolução Comed 
03/2017, que enfatiza a importância de trabalhar a temática e inserir no 
currículo a história e contribuição dos povos indígenas e africanos em 
Maceió. Diz a Resolução:

Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,

Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.
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Assegurando o Registro Civil a todas as Crianças

[...] A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respei-
to e à dignidade como pessoas humanas em processo de desen-
volvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Art. 15)

Introdução

O Art. 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 
dezembro de 1948, estabelece que “Todo ser humano tem o direito de ser, 
em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei” (UNESCO, 
1948). Nesse sentido, toda criança tem o direito de ter sua certidão de 
nascimento e o dever de ser registrada ao nascer.

Ser registrada é um direito fundamental da criança garantido pela 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 1989), 
da qual o Brasil é signatário:

Art. 7.º
– A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e 
terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma 
nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser 
cuidada por eles.
– Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo 
com a legislação nacional e com as obrigações que tenham assumido 
em virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo 
se, de outro modo, a criança tornar-se apátrida;
Art. 8.º
– Os Estados Partes comprometem-se a respeitar o direito da criança 
de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as 
relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas.
– Quando uma criança vir-se privada ilegalmente de algum ou de 
todos os elementos que configuram sua identidade, os Estados Partes 

deverão prestar assistência e proteção adequadas, visando restabelecer 
rapidamente sua identidade.

O Art. 16 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
atentou-se em definir que: “Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, 
ao reconhecimento de sua personalidade jurídica” (BRASIL, 1992).

Mais recentemente, a Declaração do Milênio das Nações Unidas, no 
Capítulo V, sobre Direitos Humanos, Democracia e Boa Governança, 
propôs ao conjunto de nações signatárias que envidassem esforços para 
“[...] conseguir a plena proteção e a promoção dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas, em todos os países” 
(NAÇÕES UNIDAS, 2000, p. 12).

A 27ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 
a Criança adotou, em resolução, em seguimento às metas do milênio, 
o documento “Um Mundo para Crianças”, que completa a “agenda 
inacabada” definida na Cúpula Mundial pela Criança. Esse documento 
define como primeira estratégia de proteção geral para alcançar os obje-
tivos desse compromisso “Desenvolver sistemas que garantam o registro 
civil de todas as crianças ao nascer ou pouco depois disso, bem como o 
exercício de seu direito a ter um nome e uma nacionalidade, de acordo 
com a legislação nacional e os instrumentos internacionais pertinentes” 
(NAÇÕES UNIDAS, 2002, p. 46).

O Brasil tem uma legislação avançada no que se refere à infância, 
conquistada por meio da mobilização de diferentes setores da sociedade, 
expressa, principalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
(BRASIL, 1990). O direito da criança à proteção integral é reforçado 
no Art. 3.º.

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desen-
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volvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade.

A Lei n.º 8.560, de 29 de dezembro de 1992, chamada Lei da Pa-
ternidade, regula a investigação da paternidade dos filhos tidos fora do 
casamento e dá outras providências:

Art. 1.º – O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito:
I – no registro de nascimento;
II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;
III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
IV – por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reco-
nhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.
Art. 2.º – Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade 
estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o 
nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a 
fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

A Lei n.º 9.534/1997 dá nova redação ao à Lei n.º 9.265, de 12 de 
fevereiro de 1996, estabelece a gratuidade do registro civil e da primeira 
via da certidão de nascimento, para pessoas com reconhecimento de po-
breza, sendo a segunda via também gratuita para aqueles que comprovem 
a impossibilidade de custeá-la.

A certidão de nascimento é o documento que oficializa a existência 
da pessoa e, por isso, funciona como a identidade formal da criança. 
Ela é primordial para a retirada de outros documentos e para garantir o 
acesso a benefícios governamentais. Sem o registro civil, o indivíduo fica 
impedido, por exemplo, de retirar o documento de identidade, o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), de matricular-se em escolas e até mesmo para 
ser sepultado e obter a certidão de óbito.

O Plano Nacional pela Primeira Infância registra que o Decre-
to n.º 6.289, de 6 de dezembro de 2007, determina a instituição do 
Comitê Gestor Nacional do Plano Social Registro Civil de Nascimento 

e Documentação Básica e da Semana Nacional de Mobilização para o 
Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica. A Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH-PR) 
coordena esse Plano. Os estados, o Distrito Federal e os municípios são 
convocados para sua implantação. Para executá-lo, recebem cooperação 
técnica e financeira da União, que é estendida também a organizações 
privadas sem fim lucrativo. Ao aderirem ao Plano, os entes federados se 
comprometem a criar e instalar um Comitê Gestor local, com a atribuição 
de formular e implantar o plano local para o registro civil de nascimento.

Em 5 de junho de 2012, a Presidência da República sancionou a Lei 
n.º 12.662 que “Assegura validade à declaração de Nascido Vivo – DNV, 
regula sua expedição e altera a Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. 
Conforme o Art. 2.º, a Declaração de Nascido Vivo tem validade em todo o 
território nacional até que seja lavrado o assento do registro de nascimento.

Diagnóstico da Realidade

A falta do registro civil ainda constitui um grave problema para as 
crianças brasileiras, tendo em vista as grandes desigualdades sociais 
existentes no país. Conforme acentua o PNPI, com base no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), cerca de 830 mil 
crianças deixaram de ser registradas em 1999-2000.

Os esforços das instâncias governamentais e não governamentais, 
principalmente a partir de 1997, têm conseguido reduzir expressiva-
mente esse número. Estima-se que em 2009, ele ainda esteja na cada 
dos 370 mil. Estima-se que em 2009, ele ainda esteja na cada dos 370 
mil (REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010, p. 95).

Segundo o Censo 2010 do IBGE (PORTAL IBGE, 2010), o aumento 
no número de crianças com certidão de nascimento decorreu de várias 
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ações, como a implementação da Lei da Gratuidade do Registro Civil 
(BRASIL, 1996), campanhas de sensibilização e a exigência do registro 
de nascimento para obtenção de benefícios sociais.34

Uma parte da estimativa acima é constituída do que a Corregedo-
ria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro chama de sub-registro, 
que, baseado nas informações do IBGE, “[...] é o conjunto de nascimentos 
não registrados no próprio ano de nascimento ou no 1.º trimestre do 
ano subsequente”35. A Corregedoria assevera, ainda, que essa definição 
não abrange todos os casos de pessoas ainda não registradas ou os que 
não têm em seu poder sua certidão. Os dados informados são estima-
tivas estatísticas e não revelam todas as possibilidades de sub-registro, 
já que deveriam ser consideradas as situações de partos domiciliares e a 
migração populacional.

Ainda conforme o Plano Nacional pela Primeira infância (PNPI) da 
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI, 2010), o número de sub-registro 
muda de acordo com a região, resultando da razão entre o número de 
crianças nascidas vivas informadas pelos cartórios ao IBGE e o número 
de nascimentos estimados para uma população de um espaço geográfico 
estabelecido, em um ano considerado.

As regiões Norte e Nordeste têm maior incidência de sub-registros 
em relação às regiões Sul e Sudeste. Também segundo o PNPI, em 
2007 o Norte apresentou 18,1% de sub-registro e o Nordeste, 21,9%. 
Na região Sul, que tem a melhor cobertura de registro de nascimento 
do país, o percentual de sub-registro, também em 2007, foi de apenas 
1,4%; e na região Sudeste, 5,5%. O Centro-Oeste chegou ao percentual 

34. PORTAL IBGE. Censo 2010. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/
noticias-censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=1501&t=aumenta-numero-criancas-
-certidao-nascimento-dez-anos-lei-gratuidade&view=noticia. Acesso em: 22 jun. 2020.

35. PORTAL IBGE, 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/
metodos-e-classificacoes/outros-documentos/21715-roteiro-para-acessar-as-informa-
coes-sobre-sub-registro-de-nascimentos.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 22 jun. 2020.

de 10,6% de crianças não registradas (REDE NACIONAL PRIMEIRA 
INFÂNCIA, 2010).

Em geral, as crianças não registradas no cartório dentro do prazo 
estimado da pesquisa são anexadas às estatísticas dos anos posteriores 
como registros tardios. O PNPI ressalta que os resultados do ano de 2007 
mostram que os registros tardios foram de 313.111, correspondendo a 
10,5% de todos os registros, ou seja, 86,6% de crianças.

Ainda de acordo com o PNPI, o sub-registro civil de nascimento 
exclui um número enorme de crianças do planejamento das ações de 
saúde e educação, porque o Estado não sabe que elas existem, quantas 
são e onde estão e distorce a realidade do atendimento, por exemplo, de 
vacinação, de demanda por creches e pré-escolas. Isso acaba dificultando 
o dever do Estado em fazer a segurança e o controle completo contra o 
tráfico de crianças, tendo em vista que as não registradas são dificilmente 
rastreadas pela justiça, sendo, portanto, alvos mais fáceis do tráfico.

Até o início dos anos 1980, a declaração de nascimento era feita de 
forma verbal pelo pai ou responsável pela criança em companhia de duas 
testemunhas e mediante o pagamento do registro. Porém, a partir dos anos 
1990 foi implementada a Declaração de Nascido Vivo (DNV) necessária 
para se fazer o registro no cartório. A DNV se trata de um documento-
-padrão distribuído pelo Ministério da Saúde para ser preenchido logo 
depois do parto, sendo emitida para todos os nascidos vivos no território 
nacional e utilizada exclusivamente para a elaboração de políticas públicas 
e lavramento do assento do registro de nascimento no cartório.

Os dados obtidos nas Declarações de Nascidos Vivos serão materiali-
zados no sistema de informação do Ministério da Saúde. De acordo com 
o Parágrafo 1.º, do Art. 5.º, da Lei n.º 12.662/2012, os dados poderão 
ser compartilhados com outros órgãos públicos, para elaboração de 
estatísticas voltadas ao desenvolvimento, avaliação e monitoramento de 
políticas públicas, respeitadas as normas do Ministério da Saúde sobre 
acesso à confidencialidade.
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A DNV sobre o recém-nascido ainda deve conter número de identi-
ficação nacionalmente unificado, a ser gerado exclusivamente pelo Mi-
nistério da Saúde. Além disso, é preciso especificar: nome e prenome do 
recém-nascido; dia, mês, ano, hora e município de nascimento; sexo da 
criança; informação sobre gestação múltipla, quando for o caso; e nome 
e prenome, naturalidade, profissão, endereço de residência da mãe e sua 
idade na ocasião do parto. O nome do pai no documento não é obrigatório.

A Maternidade Escola Santa Mônica (Mesm) (Portaria Ministerial 
SAS n.º 89, de 19 de março de 1999), vinculada ao Governo do Estado, 
é uma unidade complementar da Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (Uncisal), especializada em Assistência de Média e 
Alta Complexidade, sendo referência estadual no Atendimento à Ges-
tante de Alto Risco. Em 2009, foi inaugurado na maternidade um posto 
avançado de cartório, com a finalidade de erradicar o sub-registro civil 
de nascimento e ampliar o acesso à documentação básica.

Ainda no ano de 2009, foi criado o Núcleo de Promoção da Fi-
liação, criado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) composto 
por profissionais da psicologia, serviço social e infraestrutura, e serve 
de órgão centralizador das averiguações de paternidade encaminhadas 
pelos oficiais dos registros civis, com objetivo de promover a efetividade 
do princípio da prioridade absoluta, contido na Constituição Federal de 
1988 e nas Leis 6.015/73, sobre registros públicos; 8.560/92, que regula 
a investigação de paternidade; e 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Um passeio de canoa,
Pão lambuzado de mel,

Ficar um pouquinho à toa...
Contar estrelas no céu...
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EIXO 3 - DO DIREITO À VIDA E À 
SAÚDE

A criança é inocente, vulnerável e dependente. Também é 
curiosa, ativa e cheia de esperança. Seu universo deve ser de 

alegria e paz, de brincadeiras, de aprendizagem e cresci-
mento. Seu futuro deve ser moldado pela harmonia e pela 

cooperação.
(ONU – Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, 30 

de setembro de 1990)

CRIANÇA COM SAÚDE

A proposta do Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió, 
articulado ao Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) da Rede 
Nacional Primeira Infância (RNPI), compreende a saúde como o direito 
universal, “entendida em seu conceito ampliado, que ‘envolve reconhecer o 
ser humano como ser integral e a saúde como qualidade de vida’” (REDE 
NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010, p. 36).

MARCO LEGAL

Para conhecer o direito à saúde da criança no Brasil, foram consultadas 
diversas legislações, estabelecendo como marco inicial a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), compre-
endendo, no Art. 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É com-
plementado pelo Art. 23, inciso II, que determina ser competência da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município cuidar da saúde 
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. 
E assegurando, no Art. 227, como dever da família, da sociedade e do 
Estado, à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o 
direito à vida, à saúde, entre outros.

O reconhecimento da criança como ser biopsicossocial, assim como 
cidadão de direito foi se delineando ao longo da história. No Brasil, a 
assistência à saúde da população vem passando por diversas transfor-
mações, desde o período do Brasil Colônia, quando a Igreja e o Estado 
assumiram essa responsabilidade até os dias atuais, refletindo na redu-
ção da mortalidade infantil e, consequentemente, na implementação de 
diversas políticas públicas.

Em cumprimento à Constituição Federal de 1988, foi aprovada a 
Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
estabelece, no Art. 7.º, à criança e ao adolescente o direito de proteção 
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência (BRASIL, 1990).

Para esse fim, o Art. 8.º determina:

É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas 
de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 
âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 1990).

Vale destacar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) como uma importante ação de política pública, 
que busca promover a qualidade de vida e intervir nos fatores que colocam 
a saúde em risco. Desde a sua criação como Programa Saúde da Família, 
em 1994, esta ação de proteção à vida, gradualmente, foi se tornando a 
principal estratégia para acesso da população brasileira aos serviços de 

saúde (BRASIL, 2010). Hoje, não mais como um programa e sim como 
uma estratégia continuada e integrada à Atenção Básica, segue os princí-
pios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017).

Articulada à PNAB, em meados de 2015 foi aprovada a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) com a 
finalidade de

Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, 
mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação 
aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância 
e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da 
morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições 
dignas de existência e pleno desenvolvimento (BRASIL, 2018, p. 27).

A criança compreendida como sujeito de direito, com absoluta prio-
ridade absoluta e sem qualquer forma de discriminação, tem assegurado 
também o atendimento adequado em casos de internamento hospitalar. 
Com a aprovação da “Carta da Criança Hospitalizada”, por meio da 
Resolução n.º 41 do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 
Adolescente (1995) sobre os direitos das crianças e adolescentes hospi-
talizados, fica estabelecido que o hospital deve oferecer às crianças um 
ambiente que corresponda às suas necessidades físicas, afetivas e educati-
vas, quer no aspecto do equipamento, quer no do pessoal e da segurança. 
Ao reconhecer a importância do brincar como um dos direitos básicos 
da criança, assegura, ainda, que crianças e adolescentes hospitalizados 
tenham o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programa 
de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante 
a sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995). A partir disso, estabelece, 
então, nos hospitais, a implantação de Salas de Recreação, projetos de 
humanização hospitalar ou de educação para a saúde, brinquedotecas, 
atendimento pedagógico-educacional e classes hospitalares ou congêneres, 
com a finalidade de melhorar a estadia do paciente durante a internação 
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e assegurar seus direitos constitucionais.
No âmbito da legislação municipal, reporta-se à Lei Orgânica de 

Maceió (2003), que endossa a Constituição Federal de 1988 ao determi-
nar, no Art.124, a saúde como direito social e dever do Poder Público, 
acrescentando, no Art. 123, a responsabilidade do município de promover 
política social e econômica “[...] destinada a reduzir ao máximo o risco de 
doença, das deficiências e outros agravos e a garantir o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços destinados à promoção da saúde, sua 
proteção e recuperação” (MACEIÓ, 2003, p. 27)36. Corroborando o 
ECA, assegura a obrigatoriedade de garantia pelo Estado dos conjuntos 
de serviços e recursos destinados ao atendimento integral às crianças.

As legislações apresentadas deixam claro que o país já dispõe de uma 
Agenda de Compromisso à Saúde Integral da Criança, salvaguardando 
os direitos básicos e os relacionando à garantia das plenas condições de 
desenvolvimento e de proteção. Com base nesses pressupostos, as ações 
propostas neste Plano precisam estar apoiadas em políticas públicas de 
ações transversais e integradas, operacionalizadas em todos os níveis de 
atenção, desde a saúde básica, o atendimento pré-natal, o parto e o puer-
pério, até o acompanhamento do desenvolvimento da criança, bem como 
os serviços especializados e as ações desenvolvidas por outras Secretarias 
do município e Estado. O item seguinte discorre sobre o panorama si-
tuacional do cumprimento ao direito à saúde no município de Maceió.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O município de Maceió está localizado no Estado de Alagoas e possui 
uma população estimada de 1.018.948 pessoas (IBGE, 2019), sendo o mais 

36. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/municipais/a_pdf/lei_orga-
nica_al_maceio.pdf.

populoso e representa, aproximadamente, 29,94% da população do estado. 
A área territorial total de 509,552 km/m² está dividida em 51 bairros, 
subdivididos em 10 Regiões Administrativas e 8 Distritos Sanitários. É 
reconhecido o esforço da atenção à saúde da criança em Maceió, envolvendo 
avanços do conhecimento técnico-científico, das políticas públicas e do 
fortalecimento de ações intersetoriais entre os vários agentes e segmentos 
da sociedade. As políticas públicas de saúde têm enfocado, entre outros 
aspectos, a redução da mortalidade infantil, a qual reflete não apenas o 
nível de saúde, mas a qualidade de vida das populações.

Segundo dados do Departamento de Vigilância de Doenças e Agra-
vos não Transmissíveis e Promoção da Saúde (DANTPS) do Ministério 
da Saúde, a taxa de mortalidade na infância (mortalidade infantil – 0 
a 1 ano – e mortalidade de crianças – 1 a 5 anos), Alagoas, comparada 
aos demais estados da Região Nordeste fica em 4.º lugar, com a taxa 
de mortalidade de 18,2/1.000 nascidos vivos, em 2016. Nesse mesmo 
ano, o município de Maceió passou de 15,95/1.000 nascidos vivos para 
14,93/1.000 nascidos vivos em 2017. Na capital a taxa de mortalidade na 
infância vem diminuindo nos últimos anos (Gráfico 9), apesar do municí-
pio ainda ocupar a 60.º posição dos municípios alagoanos (IBGE, 2019).
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GRÁFICO 9 – TAXA DE MORTALIDADE NO MUNICÍPIO DE 

MACEIÓ DE 2007-2017
FONTE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS E PROMOÇÃO DA SAÚDE (DANTPS-SVS-MS).

A análise em relação ao perfil da mortalidade na infância no município 
de Maceió contribui para visualizar em que período do desenvolvimento 
as crianças de Maceió têm falecido. No Gráfico 10, são apresentados os 
principais tipos de óbitos registrados no período acumulado de 2012 a 
2018, em Maceió. Observa-se que, apesar no decréscimo no número 
de óbitos, foram notificados, em 2018, 233 óbitos na infância de causas 
evitáveis, número superior ao quantitativo de óbitos fetais e infantis. 
Esses dados demonstram que as principais causas de óbito das crian-

Ano

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

22,82

14,93

14,74
12,29

9,17

6,74

5,77
3,13

2,43

19,29

18,36

13,65

9,55

9,10

5,58

4,10

Taxa de mortalidade 
neonatal

Taxa mortalidade 
neonatal precoce

Taxa mortalidade 
neonatal tardia

Taxa de mortalidade 
perinatal

Taxa mortalidade 
pós-neonatal

Taxa mortalidade 
infantil

Taxa mortalidade de 28 
dias a menos de 5 anos

Taxa mortalidade 
na infância

ças de 0 a 5 anos estão associadas às ações de imunização, com baixa 
cobertura vacinal; falta de atenção adequada à mulher na gestação e no 
parto, em especial aos agravos decorrentes das STORCH37 e outras 
afecções maternas; falta de atenção adequada ao recém-nascido; todas 
reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequados e por ações 
de promoção à saúde vinculadas a ações de atenção integral à criança na 
primeira infância; e, por fim a causas mal definidas ou não especificadas 
(MALTA et. al., 2007).

GRÁFICO 10 – TIPOS DE ÓBITOS NA INFÂNCIA EM MACEIÓ DE 
2012-2018

FONTE: MS-SVS-CGIAE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALI-
DADE (SIM).

Na contramão de dados desoladores decorrentes dos índices de mor-

37. “Até 2015, os patógenos mais frequentemente relacionados às infecções intrau-
terinas eram a bactéria Treponema pallidum que causa a sífilis (S), o protozoário 
Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose (TO) e os vírus da rubéola (R), citomega-
lovírus (C), vírus herpes simplex (H), compondo o acrônimo STORCH”. Publicação 
do Ministério da Saúde “Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no 
âmbito da emergência de saúde pública de importância nacional” (BRASIL, 2017).
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talidade na primeira infância, o município de Maceió apresentou um 
crescimento na taxa de natalidade, em 2015, apesar de uma significativa 
queda em 2016, seguida de um pequeno acréscimo nos dois anos seguinte. 
Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) 
do Ministério da Saúde, essa taxa é influenciada pela estrutura da popu-
lação, quanto à idade e ao sexo. Vale ressaltar que a taxa de natalidade 
se refere ao número de nascidos vivos residentes em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado, e expressa a intensidade com a qual atua 
sobre uma determinada população. Em geral, taxas elevadas de natali-
dade estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos 
culturais da população, o que corresponde dizer que os maiores índices 
de natalidade estão nos distritos sanitários com maior densidade popu-
lacional e perfil socioeconômico de classes populares. Para essa análise 
foram coletados dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 
e Departamento de Informática do SUS (Datasus), no período de 2012 
a 2018, considerando número e condições de nascimento expressas pelos 
indicadores de prematuridade, baixo peso ao nascer, acesso ao pré-natal 
e assistência ao parto (Gráfico 11).

GRÁFICO 11 – NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS EM MACEIÓ DE 
2012-2018

FONTE: MS-SVS-DASIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS 
VIVOS (SINASC, 2020).
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A garantia de uma qualidade de vida inicia desde a concepção, se-
guindo o pré-natal, o nascimento e o acompanhamento do ser humano 
em todas as suas fases, principalmente nos seis primeiros anos de vida. 
A realização do pré-natal é um direito de toda gestante e deve ser ga-
rantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, as consultas 
pré-natais durante a gravidez são fundamentais, pois é um período de 
várias mudanças físicas e emocionais, que cada mulher vivencia de forma 
distinta. Um pré-natal de qualidade com acompanhamento eficiente e um 
parto humanizado garantem o direito da gestante e, em consequência, 
um nascimento mais seguro para o binômio mãe-filho. O PNPI (2010) 
ressalta que durante o período pré-natal o apoio do pai e da família é 
muito importante. É importante incluir o pai nos programas de promoção 
de saúde da gestante e do bebê, pois a paternidade envolve mudanças no 
papel social e familiar do homem, com repercussões às vezes marcantes 
em seu estado psicológico e em seu relacionamento com a companheira.

Uma pesquisa divulgada em agosto de 2018 pela Organização Pan-A-
mericana de Saúde (Opas) e a Organização Mundial de Saúde (OMS)38, 
mostra que apenas 38% das crianças (dados mundiais) são amamentadas 
exclusivamente com leite materno nos seis primeiros meses de vida. A 
última pesquisa realizada no Brasil, pelo Ministério da Saúde, foi rea-
lizada em 2009 e apontou que 41% das crianças menores de seis meses 
recebem alimentação exclusiva por aleitamento. O levantamento ainda 
mostrou que durante a primeira hora de vida, 67,7% das crianças mamam. 
Amamentar, além de ajudar a prevenir doenças, reforça os laços de afeto 
entre a mãe e bebê (BRASIL, 2009)39.

De acordo com os dados do IBGE, no ano de 2009 o município 
de Maceió possuía 239 estabelecimentos de saúde, sendo 161 de esfera 

38. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&-
view=article&id=5729: aleitamento-materno-nos-primeiros-anos-de-vida-salvaria-
-mais-de-820-mil-criancas-menores-de-cinco-anos-em-todo-o-mundo&Itemid=820.

39.  Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pacsaude/not_03082009.php.
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privada e 78 públicos, dos quais 148 atendem pelo SUS (IBGE, 2019)40. 
É importante salientar que apenas 3 unidades possuem a possibilidade 
de internação geral (sendo 2 de esfera pública e 1 privada) e 40 sem in-
ternação pediátrica. O número de UTI neonatal e UTI pediátricas está 
abaixo da necessidade da população.

Esse cenário resulta na insuficiência da oferta de serviços especializa-
dos de média e alta complexidade, na inadequação de funcionamento do 
Complexo Regulador Assistencial (Cora), a baixa cobertura da atenção 
primária, a insuficiência de ações de prevenção e promoção à saúde nas 
Unidades de Saúde. E, como apontam os últimos planos municipais 
de saúde e as avaliações anuais, o sistema de saúde em Maceió avançou 
pouco no enfrentamento aos problemas identificados.

A essa situação acrescenta-se o fato de que Alagoas é um dos três esta-
dos do Nordeste que não asseguram às crianças em regime de internação 
o direito à educação em ambiente hospitalar e domiciliar. Dessa forma, 
este Plano visa melhorar as condições para a mãe e a criança, investindo 
num pré-natal, nascimento e crescimento adequados na Primeira Infância

40. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/pesquisa/32/28163.

Ficar lendo revistinha,
Um amigo inteligente,
Pipa na ponta da linha,
Um bom dum cachorro-quente.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Os primeiros seis anos de vida da criança são fundamentais 
para o desenvolvimento de suas estruturas física e psíquica 

e de suas habilidades sociais. As experiências nesse perí-
odo influenciam, por toda a vida, a criança e sua relação 

com as pessoas que a rodeiam. Esta é também uma fase de 
maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um 
ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento de 

suas potencialidades.
(Rede Nacional Primeira Infância, 2018)41

A promoção do bem-estar das crianças, especialmente na Primeira 
Infância, integra o conjunto de direitos inalienáveis visando à garantia 
dos mecanismos necessários ao seu desenvolvimento integral preconizado 
no Plano Nacional pela Primeira Infância (RNPI, 2010).

Os Princípios e as Diretrizes do PNPI apontam para múltiplas e 
articuladas ações nos âmbitos: saúde, educação, convivência, dentre 
outros, para a prevenção de acidentes nessa etapa do desenvolvimento 
infantil –fase de grande vulnerabilidade física, social e afetiva.

As discussões e esforços no sentido de promoção da saúde, principal-
mente por meio da prevenção de acidentes, vêm sendo evidenciadas desde 
a década de 80, em documentos, convenções e formações que envolvem 
o poder público, entidades e profissionais de diferentes áreas de atuação, 

41. Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/.
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bem como a sociedade civil, com vistas à promoção de políticas e ações 
que garantam ambientes de proteção às crianças.

Há inúmeros investimentos destinados à consolidação de uma rede 
de proteção e cuidado, garantindo as especificidades de cada fase do de-
senvolvimento infantil, levando em consideração as condições culturais, 
sociais e econômicas das famílias.

No âmbito da saúde, vários são os pontos de atenção para essa fase, 
que visam ao atendimento às famílias com o objetivo de criar ambientes 
seguros e favoráveis à garantia dos direitos das crianças.

Em face dos fatores responsáveis pela mortalidade infantil, o poder 
público direciona, significativamente, investimentos para a área da saúde, 
que são aplicados no tratamento e prevenção de doenças, inclusive com 
a distribuição gratuita de vacinas. Mas há outros fatores que interferem 
na qualidade de vida e promovem risco de mortalidade infantil, que 
englobam um conjunto de violência e acidente.

As políticas para a prevenção de acidentes ainda requerem atenção 
porque as crianças depois do primeiro ano de vida ficam mais suscetíveis 
aos acidentes, período em que estão mais expostas aos ambientes favoráveis 
às lesões não intencionais.

Segundo o Art. 7.º do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRA-
SIL, 1990), a criança e o adolescente têm direito de proteção à vida e a 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas a existência (BRASIL, 2017, p. 11). Para esse desenvolvimento, 
será necessário o acesso da criança à cultura como forma de construção 
de valores intrínsecos a sua formação, defendido também no Art. 71 
quando comenta que “A criança e o adolescente têm direito a informa-
ção, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços 
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” 
(BRASIL, 2017, p. 39).

A multiplicidade de ambientes com os quais as crianças interagem 
em seu processo de sociabilidade produz também múltiplas possibilida-

des para acidentes e violências, e muitos desses podem ser evitados com 
cuidados, atenção e planejamento.

Conhecer e respeitar as especificidades das diversas fases do desenvol-
vimento infantil é imprescindível para empreender esforços coerentes com 
as características e necessidades das crianças de forma a garantir-lhes a 
integridade física e psíquica, mas sem limitar as possibilidades de desenvol-
vimento motor, cognitivo e sensorial. Nesse sentido, os cuidados, a atenção 
e o planejamento de ações de proteção dedicados às crianças envolvem 
adequações ambientais, formação para a comunidade, recursos e equipa-
mentos adequados, no sentido de coibir riscos sem restringir habilidades.

Segundo o PNPI, “Os acidentes são consequências de causas multifa-
cetadas: relacionados à moradia, à falta de espaços de lazer, à precariedade 
do sistema de saúde e de educação” (REDE NACIONAL PRIMEIRA 
INFÂNCIA, 2010, p. 107). Embora o termo “acidente” tenha uma co-
notação de imprevisibilidade, os acidentes que resultam em internações 
e em mortes podem ser quantificados e classificados quanto às causas, 
origens e determinantes epidemiológicos e compreendidos como um 
problema de saúde pública e poderiam ser evitados.

Para a efetivação de medidas preventivas contra os acidentes na Pri-
meira Infância, são necessárias ações intersetoriais, com a articulação 
entre as políticas públicas existentes e a criação de projetos que envolvam 
a sensibilização, a mobilização e a participação da sociedade civil, com a 
escuta participativa da família e da criança como sujeito e indivíduo-alvo 
dessas ações. Além de mudanças de comportamento, medidas educativas 
e legislativas, é preciso mais fiscalização das leis existentes.

Este Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió tem como 
excelência traçar as diretrizes gerais que envolvam o poder público e a 
sociedade civil na defesa, promoção e efetivação das políticas públicas 
dos direitos da criança na Primeira Infância, para a sua integralidade.

Na fase da Primeira Infância, a atenção e os cuidados se redimensio-
nam ante o elevado nível de dependência das crianças e a necessidade de 
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elementos para a sua sobrevivência. A garantia dos direitos fundamentais 
às crianças nessa fase decorre de um amplo e intenso arcabouço legal 
oriundo de mobilizações sociais e também pelo delineamento histórico 
e cultural da compreensão do ser criança como sujeito de direitos.

Os esforços para a garantia dos direitos estão presentes em documentos 
que ratificam princípios e ações de promoção da saúde e demonstram 
sua íntima relação com o conceito de escola como promotora de saúde.

Os delineamentos de fatores para a melhoria da qualidade de vida 
estão presentes na Carta de Ottawa, que defende a promoção da saúde 
com ações centradas na criança, na família e na vivência comunitária. Esse 
documento decorreu de discussões ocorridas na Primeira Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, 
em 21 de novembro de 198642.

A carta de Ottawa apresenta diretrizes e ações para universalizar de 
forma equânime as políticas de saúde e a garantia do bem-estar global, 
pois defende a importância de ações em redes integradas, destacando a 
formação da comunidade nesse processo de promoção da saúde da criança.

O documento apresenta critérios para a consolidação das estratégias 
de saúde, dos quais podem ser destacados:

– A capacitação, por meio da garantia de oportunidades e recursos 
igualitários para todas as pessoas no intuito de realizar “[...] completa-
mente seu potencial de saúde, por meio de ambientes favoráveis, acesso à 
informação, a experiências e habilidades na vida, bem como oportunidades 
que permitam fazer escolhas por uma vida mais sadia”.

– A criação de ambientes favoráveis, por meio da mudança dos modos 
de vida, de trabalho e de lazer, assim como a proteção do meio ambiente 
e conservação dos recursos naturais, contribuindo para um significativo 
impacto sobre a saúde da população.

Em 1999, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a 

42. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf.

Convenção Internacional dos Direitos da Criança – promulgada, no 
Brasil, pelo Decreto n.º 99.710, de 21 de novembro de 1990 –, que, em 
seus artigos 6.º e 24.º apresenta a importância da prevenção em saúde.

Art. 6.º
1 – Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito 
inerente à vida.
2 – Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o 
desenvolvimento da criança.
Art. 24
2 – Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, 
em especial, adotarão as medidas apropriadas com vistas a:
[...]
Assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais 
e as crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição 
das crianças, as vantagens da amamentação, da higiene e do sanea-
mento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, tenham 
acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses 
conhecimentos.

No Brasil, a Constituição Federal define no Art. 196 que a saúde é 
“[...]um direito de todos e dever do estado”, estendendo as ações dessa 
obrigação até o Art. 200, com prioridade para o atendimento integral.

Esses artigos também foram regulamentados com a promulgação 
da Lei Federal n.º 8.080/1990, que “Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes” (BRASIL, 1990). Essa Lei ainda 
preconiza, em seu Art. 2.º, § 1.º, o papel do Estado na garantia da saúde, 
também referendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e exe-
cução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1990).
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O dever do Estado na promoção do bem-estar das crianças está 
delineado pelos já citados artigos 227 e 228 da Constituição Federal e 
reforçado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal 
n.º 8.069, alterada pela Lei Federal 13.257 de 8 de março de 2016, que 
dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, atendendo às 
demandas, e mobilização social.

Diagnóstico da Realidade

Muitas dificuldades que permeiam as áreas socioeconômicas, edu-
cacionais ou que envolvem saúde ou políticas públicas ainda separam as 
crianças brasileiras dos cuidados necessários ao seu pleno desenvolvi-
mento. Os desafios nos cuidados com a Primeira Infância começam no 
nascimento, com a necessidade de medidas preventivas para a redução 
da mortalidade infantil.

De acordo com relatório PNPI da Rede Nacional Primeira Infância 
(2006) as lesões decorrentes de acidentes de trânsito, afogamentos, su-
focação, quedas, queimaduras, dentre outras, são as principais causas de 
morte em crianças a partir de 1 ano de idade. Portanto, esses acidentes 
devem ser considerados por todos os órgãos competentes como um pro-
blema de saúde pública. Assim, há a necessidade de um chamamento à 
sociedade e às autoridades governamentais para a proteção da criança, 
com a aprovação de projetos de leis que trabalhem o tema nos progra-
mas, projetos e ações voltados para a saúde, assistência social e educação, 
incluindo a educação de trânsito.

Segundo o PNPI, os acidentes após o primeiro ano de vida vêm 
recebendo uma atenção precária, apesar do investimento no tratamento 
de doenças e na redução da mortalidade infantil:

Nas últimas décadas, o Brasil investiu significativamente no tratamento 
de doenças e na redução da mortalidade infantil, com ações fundamen-
tais de melhoria da qualidade de vida das famílias e, especificamente, 
das crianças. Os resultados são palpáveis. Contudo, há uma área que 
vem recebendo incipiente, porém, precária atenção – a prevenção de 
acidentes após o primeiro ano de vida, quando a criança fica mais ex-
posta a eles. E podem ser letais ou causar lesões irreversíveis (REDE 
NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010, p. 107).

Ainda conforme o PNPI, esses acidentes estão intimamente relacio-
nados às condições de vida das populações de baixa renda, com preca-
riedade nas residências, falta de espaços públicos adequados ao lazer e 
sistemas precários de saúde e educação, que configuram um somatório 
letal, conforme constatou o relatório mundial sobre prevenção de acidentes 
na infância de 2008, da OMS-Unicef43. Segundo o relatório, 95% das 
cerca de 850 mil mortes de criança por acidentes no mundo acontecem 
em países em desenvolvimento, onde as crianças vivem em condições 
mais perigosas por residirem em moradias com maior risco de incên-
dios, janelas desprotegidas, parapeitos e escadas sem segurança, dentre 
outras situações de iminente perigo, além do trânsito intenso no entorno 
às residências. Está descrição também configura a realidade brasileira.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mais de 120 mil 
crianças brasileiras são hospitalizadas anualmente, devido a acidentes 
domésticos. No seu desenvolvimento cognitivo, a criança apresenta neces-
sidades exploratórias dos ambientes, o que a expõe a riscos de acidentes.

Acidentes mais frequentes de acordo com as idades são: 0 a 1 ano: 
quedas (trocador, cama, colo), asfixia, sufocação, aspiração de corpos 
estranhos, intoxicações, queimaduras (água quente, cigarro). 2 a 4 

43. World Report on Child Injury Prevention, desenvolvido pela Organização Mundial 
da Saúde e Unicef. Disponível em: http://www.who.int/violence_injury_prevention/
child/injury/world_report/en/index.html.
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anos: quedas, asfixia, sufocação, afogamentos, intoxicações, choques 
elétricos, traumas. 5 a 9 anos: quedas, atropelamentos, queimaduras, 
afogamentos, choques elétricos, intoxicações, traumas (SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2014).

A SBP (2014) informa também que dentre os acidentes que ocorrem 
nas residências, as regiões de maior perigo, por ordem decrescente, são: 
cozinha, banheiro, corredor, escada, quarto, sala e quintal. A iluminação 
deficiente, os móveis ou objetos pontiagudos e as tomadas elétricas sem 
proteção são alguns dos fatores que aumentam a prevalência de acidentes. 
Também enfatiza que “Para cada um dos cômodos do ambiente doméstico, 
dadas as peculiaridades, ocorrem alguns acidentes com maior frequência. 
É importante analisar, do ponto de vista da segurança, todos os cômodos 
em separado do ambiente doméstico”.

Dentre as medidas preventivas, por ambiente doméstico, que devem 
ser tomadas para evitar acidentes destacam-se as que seguem.

Na cozinha
• O botijão de gás deve estar do lado de fora.
• Tomadas elétricas devem estar protegidas e os fios presos e re-

colhidos.
• Materiais de limpeza devem estar em suas embalagens originais, 

fora do alcance das crianças, em armários altos e trancados.
• Dar preferência à utilização dos queimadores (bocas) de trás do 

fogão, com cabos de panelas virados para dentro e para trás.
• Objetos cortantes devem ficar fora do alcance das crianças (facas, 

garfos, pratos, copos de vidro, saca-rolhas, espetos), em gavetas 
e armários com trava de proteção.

No banheiro
• Armários contendo medicamentos, cosméticos e aparelhos elétri-

cos devem ser mantidos trancados e fora do alcance das crianças.

• Usar tapetes antiderrapantes e evitar deixar o piso molhado.
• Controlar o aquecedor, se for a gás (fazer manutenções periódicas), 

manter o banheiro bem arejado.
• A fiação deve estar em bom estado e presa no alto, as tomadas 

elétricas devem estar protegidas e os aparelhos elétricos não devem 
ser mantidos nas tomadas depois do uso.

• A tampa do vaso sanitário deve ser mantida fechada e travada.

No quarto das crianças
• Devem ter camas com larguras de 80 cm a 1 m, com proteções 

laterais, e os espaços entre as grades devem ser de 5 a 7 cm, para 
evitar que as crianças prendam a cabeça.

• Cuidados semelhantes com os beliches.
• Os móveis não devem ter cantos pontiagudos, mas sim arredon-

dados, para evitar lesões nas crianças.
• Brinquedos devem ser guardados em ordem, para evitar quedas.
• Cobertores, colchões e lençóis devem ser presos no pé da cama, 

para evitar asfixia.
• Janelas devem ter proteção e não ter nenhum móvel embaixo, 

para evitar quedas.
• Tomadas devem ter protetores e deve-se evitar TV e abajures em 

quarto de crianças pequenas.

No quarto do casal
• Não fumar na cama, para evitar risco de incêndios.
• Tomadas devem ter protetores, os fios devem ser curtos e fora do 

alcance de crianças. TV e outros aparelhos devem ser colocados 
sobre móveis firmes e estáveis; não usar a mesma tomada para dois 
ou mais aparelhos elétricos, para evitar risco de choque elétrico, 
traumas ou incêndio.

• Medicamentos, perfumes e cosméticos devem ser guardados em 
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armário alto e trancados, para evitar intoxicações.
• Naftalinas não devem ser utilizadas por risco de intoxicação.

Na sala de estar
• Aparelhos eletrônicos devem ser mantidos fora do alcance das 

crianças e ter fios curtos e presos, para evitar o risco de choque 
elétrico ou queimaduras.

• Bebidas alcoólicas devem ser acondicionadas em armário alto e 
trancadas para evitar intoxicações.

• Fósforos e isqueiros também devem ser guardados em armários 
altos e trancados, evitando risco de incêndio.

• Móveis devem ter pontas arredondadas, evitando risco de feri-
mentos.

• A sala deve estar arrumada e em ordem e as escadas devem ter 
cancelas para evitar quedas.

• Telefone de fácil acesso para pedir socorro, caso for necessário.
• Plantas ornamentais e portas de vidro devem ser evitadas ou 

sinalizadas, para evitar intoxicação ou traumas.
• Cortinas sem puxadores, para evitar enforcamento.

Na lavanderia, jardim, garagem e varandas
• Janelas devem ter grades de proteção e não ter móveis perto.
• Churrasqueiras devem ter fixação adequada e mantidas longe das 

crianças; não se deve utilizar álcool líquido pelo risco de incêndio.
• Piscina deve ter muro, cerca ou grade de proteção, portão trancado, 

lona de cobertura e alarme, pelo risco de afogamento.
• Pesticidas, herbicidas e vários objetos na garagem devem ser 

mantidos em armários altos e trancados, evitando risco de into-
xicação ou trauma.

• Não manter plantas tóxicas em casa.
• Baldes e bacias devem ser mantidos vazios e fora do alcance das 

crianças, para evitar risco de afogamento.
• Tanque de lavar roupas deve ter fixação adequada, não o deixar 

cheio de água ou roupas, evitando o risco de afogamento.

Nos corredores e escadas
• Devem ter iluminação clara; piso antiderrapante, sem tapete ou 

objetos que atrapalhem a circulação, para evitar risco de quedas.

Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os principais 
fatores relacionados à ocorrência de acidentes são:

Idade: quanto menor a idade, maior deve ser a vigilância sobre as 
crianças, a educação para a prevenção de acidentes deve aumentar na 
medida em que a criança adquire maior capacidade de compreensão 
com o seu crescimento, e o papel dos pais é fundamental nesse pro-
cesso de orientação.
Escolaridade: pessoas mais instruídas terão maior capacidade de 
prevenir acidentes, assim como dar a primeira assistência.
Ambiente físico: casas com precário estado de conservação, cômodos 
pequenos com fiação também em mau estado de conservação – além 
de precária fiação da tubulação e do gás –, podem facilitar a ocor-
rência de acidentes.

Vale ressaltar que os acidentes, além dos ocorridos nas residências e no 
seu entorno, também se passam em outros espaços físicos, tais como os de 
atendimento coletivo, por exemplo, as unidades de Educação Infantil. Essas 
múltiplas ocorrências refletem significativamente no número de internamento 
de crianças nos hospitais públicos. É importante ressaltar que não somente 
os fatores socioeconômicos contribuem para os riscos de acidentes.

Nesse sentido, conforme acentua o PNPI, conhecer as particularidades 
das etapas do desenvolvimento infantil é uma iniciativa que se converte 
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em boa ferramenta para evitar os acidentes, especialmente nas crianças 
com menos de 6 anos de idade, quando estão mais vulneráveis a eles. 
Assim sendo, este Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió 
destaca a importância do desenvolvimento de um programa municipal 
de prevenção de acidentes na Primeira Infância, com ênfase nas áreas: 
saúde, Educação Infantil, creches e pré-escolas; no âmbito da família e 
da comunidade; na área de atenção às crianças em situação especial, que 
envolve acolhimento institucional, família acolhedora e adoção; na área 
do brincar e em relação ao meio ambiente e aos espaços da criança, o que 
não implica privar a liberdade das crianças, mas garantir o seu direito 
ao pleno desenvolvimento em condições dignas, seguras e adequadas as 
suas necessidades exploratórias.

Festejar o aniversário,
Com bala, bolo e balão!
Brincar com muitos amigos,
Dar pulos no colchão.
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EIXO 4 - DO DIREITO ÀS 
BRINCADEIRAS, AO ESPAÇO 
URBANO SAUDÁVEL E SEGURO, 
AO CONSUMO CONSCIENTE E 
AO USO DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TDIC)

A criança tem direito a uma vida saudável, em harmonia com 
a natureza, a inserir-se e viver como cidadã nas relações so-
ciais, o que implica o direito ao espaço na cidade adequado às 
suas características biofísicas e de desenvolvimento, a participar 
da definição desses espaços e finalmente, a participar da cons-
trução de uma sociedade sustentável. (Plano Nacional pela 
Primeira Infância, p. 55)

CRIANÇA E O ESPAÇO: CIDADE E MEIO 
AMBIENTE

A desorganização do espaço repercute negativamen-
te na vida das crianças, inf luencia na sua visão do mun-
do e na organização de suas mentes. (Plano Nacional pela 
Primeira Infância, p. 77)

INTRODUÇÃO

Os princípios da Convenção Internacional da Criança e do Ado-
lescente orientam a discussão e a definição de políticas sobre a relação 
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da infância com o meio ambiente e a cidade. Os efeitos negativos da 
acelerada urbanização, do ponto de vista socioambiental, produziram 
marginalização, poluição, degradação ambiental e pobreza. A densidade 
populacional de áreas urbanas periféricas das capitais do Brasil vive de 
forma dramática esses efeitos negativos da falta de planejamento urba-
no, saneamento, marginalização e violência. As crianças são as vítimas 
prioritárias e silenciosas – elas não constam do planejamento e raramente 
foram consultadas no desenho dos espaços urbanos, como enfatizado pelo 
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annam44.

MARCO LEGAL

A Constituição Brasileira, em seu Art. 225, expressa que “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à qualidade de vida sadia, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”, também referendado no Manual de Orientação Be-
nefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 4).

Esse Manual da SBP (2019, p. 5) faz referência, ainda, sobre a Con-
venção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (UN-CRC), no 
que se refere à garantia do direito ao lazer e à educação que desenvolvam o 
respeito ao meio ambiente. Cita o Art. 31 desse marco legal, que garante, 
especificamente, o direito ao brincar: “Os Estados Partes reconhecem o 
direito da criança ao descanso e lazer, a participar do brincar e das ati-
vidades recreativas e a participar livremente da vida cultural e das artes”. 
Por outro lado, o Art. 29 reconhece que a educação da criança deverá estar 

44. Relatório do Comitê Ad Hoc Pleno da 27.ª sessão especial da Assembleia Geral 
das Nações Unidas.

orientada no sentido de “imbuir na criança o respeito ao meio ambiente”.
Conforme cita o Manual da SBP, em 2013 foi aprovado o Comentá-

rio Geral n.º 17 para o Art. 31, que fornece explicação detalhada sobre 
a importância do brincar e as obrigações dos Governos e outras partes 
em relação à implementação do artigo 31. Nesse Comentário, o Comitê 
dos Direitos das Crianças da ONU (CDC) manifesta preocupação com 
o pouco reconhecimento dado a esse direito pelos governos de todo o 
mundo. É importante notar que o Comentário n.º 17 trata também, em 
diversos pontos, sobre o direito de brincar na natureza, destacando a sua 
importância para o desenvolvimento infantil.

Em sua análise sobre os desafios a serem considerados para o cumpri-
mento dos direitos sob o Artigo 31, o Manual de Orientação Benefícios 
da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes afirma:

Falta de acesso à natureza: as crianças entendem, apreciam e cuidam 
do mundo natural pela exposição a ele, pelo brincar autodirigido e a 
exploração com adultos que comunicam sua maravilha e significado. 
Memórias de brincadeiras da infância e de lazer na natureza refor-
çam os recursos com os quais se lida com o estresse, inspiram um 
sentimento de admiração espiritual e incentivam a gestão da terra. 
Brincar em ambientes naturais também contribui para agilidade, 
equilíbrio, criatividade, cooperação social e concentração. A conexão 
com a natureza pela jardinagem, colheita, festas tradicionais e tempo 
para a contemplação pacífica representa uma dimensão importante 
das artes e do patrimônio de muitas culturas”. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 4).

No Brasil, além da Constituição Brasileira, o direito ao brincar é asse-
gurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e, recentemente, pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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OS BENEFÍCIOS DO BRINCAR E DO 
APRENDER NA NATUREZA

Informa o Manual Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de 
Crianças e Adolescentes da SBP (2019, p. 5) que “Em consonância com 
os marcos legais nacionais e internacionais, há atualmente um amplo 
conjunto de pesquisas que relacionam a falta de oportunidades de brincar 
e aprender com a – e na – natureza com problemas de saúde na infância 
e na adolescência”. Esses problemas incluem “[...] obesidade/sedentaris-
mo, hiperatividade, baixa motricidade – falta de equilíbrio, agilidade e 
habilidade física – e até miopia”.

Paralelamente, muitas pesquisas surgiram nos últimos anos mostrando 
que o convívio com a natureza na infância e na adolescência melhora o 
controle de doenças crônicas como diabetes, asma, obesidade, entre outras, 
diminui o risco de dependência do álcool e de outras drogas, favorece o 
desenvolvimento neuropsicomotor e reduz os problemas de comporta-
mento, além de proporcionar bem-estar mental, equilibrar os níveis de 
vitamina D e diminuir o número de visitas ao médico (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 6).

Ainda segundo o Manual de Orientação da SBP:

O contato com a natureza ajuda também a fomentar a criatividade, a 
iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de tomar decisões e 
resolver problemas, o que por sua vez contribui para o desenvolvimento 
de múltiplas linguagens e a melhora da coordenação psicomotora. Isso 
sem falar nos benefícios mais ligados ao campo da ética e da sensibilida-
de, como encantamento, empatia, humildade e senso de pertencimento 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 6).

Destaca-se que aqui o entendimento de natureza como

[...] aquela que pode ser encontrada numa ampla diversidade de am-
bientes, construídos e não construídos, especialmente aqueles a céu 

aberto, compostos por elementos naturais como pedras, chão de terra, 
água, mar, rios, plantas, árvores, insetos, pássaros e todas as formas 
de vida e espaço (céu, estrelas, sol, lua, horizontes) (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 7).

O conceito inclui a “natureza próxima”, como afirma o Manual de 
Orientação da SBP (2019, p. 7) à qual se pode ter acesso todos os dias, 
por exemplo, casa, escola; ou em espaços no bairro, tais como “[...] pátios, 
ruas, canteiros, jardins, praças e parques, praias e lagoas, hortas urbanas, 
escolares ou domiciliares. Inclui também as áreas protegidas remotas e 
sem interferência humana, que propiciam experiências tão abundantes 
quanto a natureza desses lugares”.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES GERAIS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

A Sociedade Brasileira de Pediatria, que agrega 22 mil médicos pediatras, 
no seu Manual de Orientação Benefícios da Natureza no Desenvolvimento 
de Crianças e Adolescentes (2019, p. 7-8), dentre suas recomendações cita:

As crianças e adolescentes devem ter acesso diário, no mínimo por 
uma hora, a oportunidades de brincar, aprender e conviver com a – 
e na – natureza para que possam se desenvolver com plena saúde 
física, mental, emocional e social.

Responsáveis, cuidadores, educadores e pediatras devem estar 
atentos sobre as especificidades da relação com a natureza em 
cada faixa etária: crianças entre 0-7 anos, 7-12 anos e adoles-
centes. No caso das crianças pequenas, o foco deve ser no livre 
brincar, no movimento de ir além, nas experiências sensoriais e no 
papel do adulto como um companheiro de exploração e desco-
bertas, o que ao mesmo tempo fortalece o binômio pais-filhos.
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As escolas e instituições de cuidados devem organizar suas 
rotinas e práticas de forma a equilibrar o tempo destinado às 
atividades curriculares com o tempo livre (recreio), a fim de 
permitir que as crianças e os adolescentes tenham amplas opor-
tunidades de estar ao ar livre, preferencialmente em ambientes 
naturais, em contato com plantas, terra e água.

A alimentação deve ser vista pelas escolas, famílias e outras ins-
tâncias como uma importante estratégia de fomento da relação 
entre a criança e a natureza, especialmente por meio do proces-
so de plantar, cultivar, colher e preparar alimentos.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Maceió, como outras capitais brasileiras, percorreu um processo de 
ocupação descontrolada (COSTA, 1939, apud ROMÃO et al., 2016). Em 
1957, o município elaborou e aprovou o seu primeiro Código de Edifi-
cações, assim surgiram os primeiros parâmetros que tinham força de lei 
para o uso e a ocupação do solo. O Plano Diretor de Desenvolvimento 
de Maceió começou a ser discutido em 1979, e era “[...] composto pelas 
estratégias de desenvolvimento; pelos mapas analíticos e pela legislação 
de uso e ocupação do solo” (ROMÃO et. al., 2016). Era baseado em três 
códigos; urbanismo, edificações e o de postura; no entanto a cidade só 
teve seu Plano diretor aprovado em 2005 o qual vigora até hoje.

Maceió também se mostra bastante desigual, a cidade apresenta “ilhas” 
nas quais o IDHM é elevado, contudo, há áreas periféricas de extrema 
vulnerabilidade. Com 509.320 km², possui uma população estimada de 
1.013.948 pessoas (2019). Com esgotamento sanitário de 35% e apenas 
58% da população abastecida por água pelo sistema público operado 
pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal); 19% da população 
é atendida pela rede pública de esgoto, com 266 km de rede coletora; a 

coleta convencional de resíduos cobre 100% da população. Com esses 
índices alcançou, em 2010, a marca de 0,702 de IDHM45.

A análise desses índices mostra claramente a situação precária em 
que se acham muitas crianças maceioenses, principalmente nas áreas 
de periferias e grotas. Maceió precisa ampliar a sua atenção aos espaços 
urbanos e proporcionar o atendimento lúdico necessário e saudável para 
as crianças. O desenvolvimento infantil ocorre também nos ambientes 
frequentados por elas, como igrejas, escola, posto de saúde, vizinhança, 
entre outros. Assim, o espaço urbano se constitui em espaço educativo, 
no qual se adquirem conhecimentos e experiências, como destaca o Plano 
Nacional pela Primeira Infância da RNPI:

O ambiente não é apenas um dado: ele é um complexo de significados 
que entram na formação da pessoa que nele vive e com ele interage. O 
espaço não é neutro: fala pela forma como está disposto e organizado, 
pelas suas cores e cheiros, pelos seus barulhos, ruídos e silêncios. 
Ele define as relações entre as pessoas, desafia ou inibe iniciativas, 
suscita ou restringe movimentos. O ambiente é o “terceiro professor” 
da criança, no dizer do fundador da pedagogia de educação infantil 
(abordagem) de Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, para quem, o pri-
meiro são os pais; o segundo, os professores nas escolas. Qualidade 
do ambiente e qualidade de vida são profundamente relacionadas. 
Assim a desorganização do espaço repercute negativamente na 
vida das crianças, influencia a sua visão do mundo e a organização 
de suas mentes. A deterioração do ambiente, a forma desordenada 
de ocupação do espaço na periferia das cidades, o caos nos centros 
urbanos, a favelização, a baixa qualidade dos serviços públicos, como 
transporte e saneamento nas áreas em que a população mais pobre 
consegue levantar suas moradias, o déficit habitacional, a não regu-
larização fundiária, comunidades consolidadas sem título de posse 
do terreno, lixo e esgoto a céu aberto, inexistência ou precariedade 
de áreas de lazer e espaço do brincar são todos fatores presentes na 

45. Portal do IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/al/
maceio.html.
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maioria das cidades que agem em oposição ao direito da criança a uma 
vida saudável em harmonia com a natureza (REDE NACIONAL 
PRIMEIRA INFÂNCIA, p. 77).

Maceió é uma cidade rica em ambientes naturais e possui diversas 
Unidades de Conservação. De acordo com a Lei Federal n.º 9.985/2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), a 
Unidade de conservação (UC) é o espaço territorial e seus recursos am-
bientais – incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes –, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Unidades de Con-
servação de Maceió: Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de acordo com o Instituto 
do Meio Ambiente (IMA) do Estado de Alagoas46:

Parque Municipal de Maceió 
Unidade de Conservação do Estado de Alagoas, localizado no bairro 

de Bebedouro, abriga uma vegetação de Mata Atlântica e áreas de re-
florestamento e, entre outras ações, promove Educação Ambiental para 
a comunidade e recreação.

Parque do Horto 
Trata-se de uma Área de Preservação Permanente, possui 55 hectares 

de Mata Atlântica, que teve áreas adaptadas para lazer e promoção da 
educação ambiental.

APA da Costa dos Corais
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais; são 122 km de Costa 

46. Disponível em: https://www.ima.al.gov.br/unidades-de-conservacao/.

ao longo de 13 municípios dos estados Pernambuco e Alagoas, dentre 
eles, Maceió. É considerada a maior Unidade de Conservação Marinha 
do Brasil, tendo ambiente praiano para lazer de adultos e crianças.

APA de Santa Rita
Área de Proteção Ambiental; possui 10.230 hectares e abrange os 

municípios de Maceió, Marechal Deodoro e Coqueiro Seco. Criada com 
o objetivo de preservar as características ambientais e naturais das regiões 
dos canais, ilhas e lagunas Mundaú e Manguaba, as quais se constituem 
excelentes passeios e banhos para as famílias.

APA do Catolé e Fernão Velho
Área de Proteção Ambiental localizada entre os municípios de Co-

queiro Seco, Santa Luzia do Norte e Maceió. Tem como principal objetivo 
a preservação dos ambientes naturais e a ordenação do uso e ocupação 
do solo, além da relevante importância por ser detentora de um rico 
manancial hídrico.

APA do Pratagy
Área de Proteção Ambiental, abrange terras dos municípios de Mes-

sias, Rio Largo e Maceió. Foi criada pelo Decreto n.º 37.589/1998, com 
o objetivo de harmonização das atividades com o equilíbrio ambiental 
do ecossistema Bacia Hidrográfica do Rio Pratagy.

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Aldeia Verde – 
Possui uma área de 11,42 ha. Está localizada no município de Maceió e 
foi criada com o objetivo de preservação integral do meio natural, sendo 
vetadas todas as interferências sobre esse ecossistema; tem como principal 
bioma a Mata Atlântica.
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Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sítio Tobogã 
Possui uma área de 1 ha, sendo a menor RPPN do estado. Está locali-
zada no município de Maceió e foi criada com objetivo de preservação 
integral do meio natural, sendo vedadas todas as interferências sobre este 
ecossistema e tem como principal bioma a Mata Atlântica.

Conta, ainda, com a Estação Ambiental Cinturão Verde, cujo es-
paço possui 20 hectares e se estende do Pontal ao Trapiche da Barra; é 
reconhecido pela Unesco como um posto avançado de reserva da Mata 
Atlântica, que abriga saguis, cotias, pavões, emas, coelhos e jacarés, entre 
vários outros animais.

No turismo, Maceió se destaca pelas praias, lazer para todas as idades, 
desde as mais urbanas: Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara, Praia da Avenida, 
até as mais afastadas: Ipioca, Saawaçuí, Sonho Verde, Praia da Sereia, 
Garça Torta, entre outras47, todas de beleza natural ímpar, protegidas 
por recifes que formam piscinas naturais.

Além do lazer, proporcionam práticas de diversos esportes náuticos, 
como mergulho, surfe, windsurf, caiaque, jet-ski, dentre outros.48

Na orla, as seguintes praias possuem parquinhos e quadras de jogos: 
praia da Jatiúca e Cruz das Almas. Destaca-se ainda, o Corredor Vera 
Arruda, área do bairro da Jatiúca, com extensão aproximada de 1 km, 
que possui vários atrativos lúdicos, com quadras esportivas, pista para 
ciclismo; ali está a estátua em bronze da ilustre médica maceioense psi-
quiatra Dra. Nise da Silveira, sentada à sombra de coqueiros.

Entre as várias praças49 do centro de Maceió, são poucas nas quais 

47. Para conhecer mais sobre as praias, consultar: http://www.experimentemaceio.
com.br/praias/; https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/maceio/.

48. Para saber mais, consultar: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/
3019-com-opcoes-de-lazer-ao-ar-livre-orla-de-maceio-e-um-resort-urbano.

49. Mais informações em: https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/alagoas/ma-
ceio/cultura/ruas-e-pracas-historicas#:~:text=Ruas%20e%20Pra%C3%A7as%20

se encontram parquinhos para as crianças; destaca-se a Praça Gonçal-
ves Lêdo, onde se abriga o Centro Municipal de Educação Professora 
Maria de Lourdes Vieira, que, em sua rotina diária, tem a praça como 
extensão das suas atividades. Há outras praças, como a Afrânio Jorge, 
em Prado, na qual se localiza o Centro Municipal de Educação Infantil 
(Cmei) Padre Silvestre Vredegoor, e a praça do bairro Pitanguinha, onde 
se acha o Cmei Marechal João B. Mascarenhas de Moraes, entre outras.

De 2015 a 2016, a prefeitura de Maceió construiu e reformou diver-
sas praças, dentre as quais: Praça Afrânio Jorge, no Prado, com espa-
ços esportivos; Praça do Bicentenário, no Conjunto José Tenório, com 
playground, estrutura para prática de esportes, como basquete; Praça 
Edivaldo Alves de Santa Rosa, na Colina dos Eucaliptos, com parque, 
campo de futebol, quadra de esportes, playground e ciclovia. E mais as 
praças do Carminha, em Benedito Bentes; Nossa Senhora do Ó, em 
Ipioca; Joaquim Marques Luz, em Sanatório; Terminal do Paraíso do 
Horto, em Chã da Jaqueira; O Mirante, no Conjunto Eustáquio Gomes 
e Jardim Petrópolis, no Conjunto Petrópolis.50

No tocante ao lazer cultural são relacionados, em Maceió:

1. Museus51

• Museu Palácio Floriano Peixoto
• Museu Théo Brandão
• Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas

Hist%C3%B3ricas%20Macei%C3%B3%20Capital%20da%20Macei%C3%B3%20
Alagoas%20Regi%C3%A3o%20Nordeste%20Do%20Brasil&text=Localizada%20
na%20regi%C3%A3o%20central%20de,Pedro%20II.

50. https://www.alagoas24horas.com.br/988244/pracas-de-maceio-voltam-ser-pon-
to-de-convivio-social/

51. Para obter mais informações, consultar: http://www.experimentemaceio.com.
br/experimente-cultura/; https://www.tropicalishotel.com.br/museus-em-maceio-
-voce-precisa-visitar/.
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• Museu de Arte Brasileira
• Museu da Imagem e do Som (Misa)
• Museu de História Natural (Ufal)

2. Teatros52

• Teatro Deodoro
• Teatro Jofre Soares
• Teatro de Arena
• Teatro Sérgio Cardoso
• Teatro Sesc Centro
• Teatro Gustavo Leite
• Teatro do Colégio Marista
• Cine Arte Pajuçara
• Espaço Cultural Linda Mascarenhas.

O município conta, ainda, com cinco shoppings, nos quais há pro-
gramação e espaços lúdicos para crianças.53

• Shopping Maceió
• Parque Shopping
• Shopping Pátio
• Shopping Farol
• Shopping Cidade

A cidade de Maceió passa, hoje, por problemas cada vez maiores 

52. Mais informações disponíveis em: https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-
-g303216-Activities-c58-t116-Maceio_State_of_Alagoas.html; http://gazetaweb.
globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=230765.

53. Para saber mais sobre o comércio, acesse: https://www.tripadvisor.com.br/At-
tractions-g303216-Activities-c26-Maceio_State_of_Alagoas.html; e o guia: https://
guia.melhoresdestinos.com.br/compras-em-maceio-143-1503-p.html.

relacionados ao uso e à ocupação do solo, enfatizando-se a negligência e 
a falta de projetos, e onde se evidencia o caos em várias áreas da cidade, 
como bairros sendo formados distantes do núcleo central, famílias vivendo 
em áreas de riscos, dentre outros. Esses problemas tornam a mobilidade 
e a acessibilidade algo cada vez mais distante e uma situação, muitas 
vezes, perigosa para as crianças.

O grande desejo verbalizado pelas crianças é em termos gerais “sair 
de casa”. E as práticas desejadas estão relacionadas com o ar livre e o 
movimento corporal. É natural que assim seja porque os dados indicam 
que as crianças passam muito tempo “dentro de casa” (espaço domés-
tico, escola, outros locais de aprendizagem, clubes...), o que exige por 
parte dos adultos e responsáveis políticos, a criação de situações que 
permitam e incentivem as crianças a olhar/habitar/viver a cidade. Está a 
criar-se uma criança “corporalmente passiva” (NETO, 1997, p. 10-22).

Deve-se considerar que as consequências da urbanização, tais como “[...] 
o distanciamento da natureza, a redução das áreas naturais, a poluição am-
biental, a falta de segurança e a qualidade dos espaços públicos ao ar livre, nos 
levam [...] a passar a maior parte do tempo em ambientes fechados e isolados”, 
conforme o Manual de Orientação Benefícios da Natureza no Desenvolvimento 
de Crianças e Adolescentes da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019, p. 3).

O Manual da SBP também preconiza que essa situação tem um preço 
muito alto para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescen-
tes e, consequentemente, para a saúde de todo o planeta, uma vez que o 
bem-estar das crianças e jovens e a saúde da Terra são interdependentes.



179178

P L A N O  M U N I C I PA L P E L A  P R I M E I R A  I N FÂ N C I A  D E  M AC E I Ó

Um pouco da história de Maceió
A capital do Estado de Alagoas está situada na faixa central lito-

rânea da unidade federativa, e dispõe de, aproximadamente, 503,069 
km² de área total. O nome Maceió vem do Tupi, os índios que viviam 
na região chamavam o lugar de “MAÇAYÓ” ou “MAÇAI-O-K”, que 
significa “o que tapa o alagadiço”. O lugar era abundante em beleza e 
águas que formavam um espetáculo da natureza; quando os portugueses 
chegaram, traduziram o nome para Maceió (PORTAL IBGE).

O povoado que deu origem a Maceió surgiu num engenho de açúcar. 
Antes de sua fundação, em 1609, morava em Pajuçara Manoel Antônio 
Duro, que havia recebido uma sesmaria de Diogo Soares, alcaide-mor de 
Santa Maria Madalena. O desenvolvimento do povoado foi impulsionado 
pelo porto de Jaraguá, sendo desmembrado da Vila das Alagoas em 5 de 
dezembro de 1815, quando D. João VI assinou o alvará régio (BIBLIO-
TECA IBGE, on-line). A vila de Maceió foi desmembrada em 5 de 
dezembro de 1815, da Vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, 
ou simplesmente Vila de Alagoas (atual cidade de Marechal Deodoro).

Em 9 de dezembro de 1839 deu-se a elevação à condição de cidade e se 
tornava a capital da então Província de Alagoas, principalmente por causa 
do desenvolvimento advindo da operação do porto de Jaraguá, um porto 
natural que facilitava o atracamento de embarcações, por onde eram expor-
tados açúcar, tabaco, coco e especiarias (WIKIPÉDIA, Porto de Jaraguá).

No dia 16 de dezembro de 1839 foi instalada a sede do governo 
em Maceió tendo seu primeiro intendente Augustinho da Silva Neves. 
A partir daí Maceió consolidou seu desenvolvimento administrativo 
e político, dando início a uma nova fase no comércio e começou a in-
dustrialização. (PORTAL IBGE, Maceió).

No início do século XIX, o povoado consolida-se como centro 
comercial em franca expansão, sendo o comércio a força motriz para 
o crescimento econômico e demográfico da localidade. O século XX 
trouxe o turismo como a principal fonte de renda de todo o município. 

A cidade possui belas praias de águas cristalinas e repletas de coquei-
ros, lagunas, uma rica gastronomia, numerosos monumentos e edifícios 
culturais, a amabilidade de sua gente e sua boa infraestrutura, entre outros.

Na década de 1930, chamou a atenção pelo grande movimento 
literário com a participação de José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, 
Graciliano Ramos entre outros. Na década de 1950, foi construído, 
na praia da Pajuçara, o Iate Clube Pajuçara, um clube de recreio e de 
treinamentos náuticos. (PORTAL IBGE, Maceió)

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Maceió estava lo-
calizado na praia de Ponta Verde, o Gogó da Ema, um coqueiro que 
nasceu torto à beira-mar, na curva da praia, e tinha a forma do pescoço 
de uma ema, o que lhe dava uma característica especial e que servia de 
inspiração para diversos fotógrafos e desenhistas; foi derrubado pelo 
avanço do mar na década de 1960 (WIKIPÉDIA, Maceió).

Em Maceió, formaram-se, por várias centenas de anos, vários ter-
renos alagados, em decorrência do acúmulo de sedimentos que eram 
trazidos pelos rios Mundaú, Paraíba do Meio, que foram se acumulando 
de tal forma que acabaram por fechar as fozes desses rios, formando 
as lagoas Mundaú e Manguaba. A cidade cresceu ao redor destes 
alagadiços e restingas, que deixam a paisagem de Maceió ainda mais 
deslumbrante (IX CBAMA, 2019).

A Lagoa Mundaú fica no Pontal da Barra, a apenas 4 km do centro 
de Maceió, e tem dezenas de pequenas ilhas; a lagoa Manguaba é a 
maior de todo o Estado de Alagoas, contando com um total de 34 km 
quadrados. Os passeios por essa lagoa levam-nos a passar por várias 
ilhas e ilhotas, as quais compõem os principais atrativos da lagoa. Tem 
também a charmosa lagoa da Anta, na praia da Jatiúca, que, embora 
seja bem pequena, vale a pena visitá-la, por se localizar de frente para 
a praia (IX CBAMA, 2019).
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Livros com muita figura,
Fazer viagem de trem,

Um pouquinho de aventura...
Alguém para querer bem...

PROTEGENDO AS CRIANÇAS DAS PRESSÕES 
CONSUMISTAS

A educação deve ajudar o homem a inserir-se criticamente no 
processo histórico e libertar-se pela conscientização da síndro-

me do ter e da escravidão do consumismo.
(Paulo Freire)

INTRODUÇÃO

De acordo com o portal Criança e Consumo:

Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um 
hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais 
mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa 
etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos 

que são impactados pelas mídias de massa são estimulados a consumir 
de modo inconsequente.54

A vida contemporânea está conectada de modo incessante. Conecti-
vidade e consumo são interdependentes e se transformam em pautas para 
a vida cotidiana, com algumas consequências negativas, sobretudo para 
crianças e jovens. Propaganda e comerciais se dirigem diretamente às 
crianças como consumidores, gerando condicionais fortes para o desen-
volvimento físico, cognitivo e emocional. De acordo com a publicação da 
Fundação Alana “Criança e consumo: 10 anos de transformação” (2016), 
as consequências podem ser muito graves, como obesidade infantil, ero-
tização precoce e consumo de álcool e tabaco, estresse familiar, violência 
e diminuição do brincar.

Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente, de 
extrema importância e interesse geral.

Ainda de acordo com o portal Criança e Consumo, uma pesquisa da 
TNS-InterScience mostra que as crianças brasileiras influenciam 80%55 
das decisões de compra de uma família.

Carros, roupas, alimentos, eletrodomésticos, quase tudo dentro de 
casa tem por trás o palpite de uma criança, salvo decisões relaciona-
das a planos de seguro, combustível e produtos de limpeza que têm 
pouca influência dos pequenos. No Brasil, a publicidade na TV e na 
internet são as principais ferramentas do mercado para a persuasão do 
público infantil, que cada vez mais cedo é chamado a participar do 
universo adulto quando é diretamente exposto às complexidades das 
relações de consumo sem que esteja efetivamente preparado para isso.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

54. Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/consumismo-infantil/.

55.  Interscience (2003, p. 10).
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(IBGE) de 2018, o uso da internet e televisão, na região nordeste do 
Brasil, chegou a 64%, e 89,9% dessas residências têm aparelhos celula-
res; já os canais de televisão alcançam 58,4% de televisores de tela fina 
e 45% de aparelhos de tubo. Juntando esses números pode-se observar 
que a televisão ainda é o meio de comunicação que predomina nos lares 
nordestinos (IBGEDUCA, on-line).

Portanto, os meios de comunicação mais populares são a televisão e a 
internet. A criança está capturada nessas relações midiáticas que impactam 
o processo do seu desenvolvimento. As novas tecnologias possibilitam 
aprendizagens e interações sociais, sendo assim, é importante discutir 
o uso dos meios de comunicação, o tempo e a modelagem desse uso, 
dependendo da faixa etária da criança.

A importância que os meios de comunicação, e sobretudo a internet, 
têm na vida das crianças traz a necessidade de debates e a construção de 
orientações para a sociedade sobre as vantagens e os desafios que eles 
representam. As preocupações vão desde o conteúdo até as relações que 
se estabelecem on-line. Como proteger as crianças da violência virtual, 
pornografia infantil, pressão consumista e matérias com teor violento e 
intolerante é o cerne a ser debatido.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A dependência dos meios de comunicação na infância é cada vez mais 
presente. São crianças que, desde cedo, têm acesso a tablets, celulares e tele-
visões. Mas, até que ponto os meios de comunicação apresentam segurança 
para as crianças? Quais são os elementos que podem assegurar a proteção para 
as crianças? Quais são os riscos e as condições de acesso? Como protegê-las?

O conjunto de programação da televisão aberta apresenta uma carga 
horária de 20 horas por dia voltada para a programação infantil. Esse 
período de tempo tende a ser menos a cada ano, devido a restrições feitas 

às propagandas, processo que deu início na segunda década do milênio, 
quando críticos denunciaram a erotização da criança e seus comerciais 
massivamente voltados para o público infantil (BORGES; ARREGUY; 
SOUZA, 2012)56. Dessa maneira, as emissoras de canais abertos têm 
investido em programas para o público adulto, deixando a programação 
infantil para a TV fechada.

Em relação à internet, existem plataformas livres que fornecem os mais 
variados desenhos, programas e jogos. A internet é um ambiente em que a 
criança interage diretamente, e de forma particular, com a comunicação. 
As crianças que não têm o domínio da escrita pesquisam o que querem por 
intermédio de áudios, com assistentes de voz que os aparelhos dispõem.

De acordo com Paiva e Costa (2015), as crianças crescem na pers-
pectiva digital, caracterizada pela tecnologia da automação, em que as 
ações humanas são substituídas pelas máquinas, o que provoca no público 
infantil o sedentarismo e acarreta vários problemas físicos e psicológicos. 
Cotidianamente, observa-se que muitas crianças passam mais tempo à 
frente da televisão e na internet do que fazendo outras atividades, o que 
pode comprometer o processo de socialização, interação e desenvolvimento 
sensório-motor, em que antes as crianças aprendiam e desenvolviam-se 
por meio das experiências sensoriais, pela brincadeira com outras crian-
ças. Agora assistem às brincadeiras sem a interação com outras crianças, 
aprendem diversos conteúdos, mas sem participar diretamente dos aspectos 
relacionados ao mundo real.

O SaferNet Brasil57 aborda em seu site aspectos positivos e questio-
namentos sobre a necessidade de controle e de orientação para o uso da 

56.  Mediação, Belo Horizonte, v. 14, n. 15, jul./dez. 2012

57.  “A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação 
nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação político-partidária, 
religiosa ou racial. Fundada em 20 de dezembro de 2005, com foco na promoção 
e defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil”. Disponível em: https://new.
safernet.org.br/content/institucional.
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internet. São categorizados como crimes na web: racismo, homofobia, 
aliciamento sexual infantil on-line, pornografia infantil, calúnia/difama-
ção. Desde 2005, um grande trabalho conjunto – envolvendo o Ministério 
Público, a Polícia Federal e a SaferNet Brasil – foi feito para a criação de 
guias e cartilhas sobre o uso e os riscos da internet, a falta de controle e 
o processo educacional dentro da web.

Segundo o SaferNet Brasil, o uso em excesso da internet acarreta 
alguns prejuízos para o desenvolvimento e a organização da vida das 
crianças, sendo eles: a) queda no rendimento escolar; b) poucas horas de 
sono; c) descumprimento de afazeres, como as tarefas, e até mesmo a 
refeição; e) não conseguir diminuir o ou controlar o uso da internet; f) 
apresenta ansiedade e estresse quando não está conectado58.

Festinha de São João,
Com fogueira e com bombinha,

Pé de moleque e rojão,
Com quadrilha e bandeirinha.

58. Disponível em: https://new.safernet.org.br/content/uso-excessivo. Acesso em 
22 jun. 2020.

O DIREITO DE BRINCAR DE TODAS AS 
CRIANÇAS DESDE BEBÊS

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão orga-
nizar e estimular a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-es-
tar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados 
onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes 
livres e seguros em suas comunidades. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 17)

INTRODUÇÃO - MARCO LEGAL

O brincar é a linguagem natural das crianças. Por meio do faz de 
conta, dos movimentos, dos jogos e das atividades lúdicas as crianças se 
relacionam com o mundo e expressam os modos pelos quais compreendem 
os fenômenos físicos, as emoções e as relações sociais.

Partindo desse princípio, documentos legais, tais como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) já preconizam que 
o brincar é um direito de todas as crianças, desde bebês. Extrapolando as 
orientações e as diretrizes para o campo da educação, o Plano Municipal 
pela Primeira Infância de Maceió (PMPIM) entende que as crianças desde 
bebês podem exercer esse direito, em todo tempo e lugar. Isso exige do 
poder público e da sociedade civil uma revisão de posicionamentos que, 
muitas vezes, são centrados na ideia de que os adultos são aqueles que devem 
decidir, sempre sem a participação das crianças, o que é melhor para elas.

O PMPIM propõe formas para se pensar em como o direito ao brincar 
pode ser garantido nas práticas diárias, além do que já é disposto na legislação.

Conforme prevê a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a família, 
a sociedade e o Estado são responsáveis em assegurar um conjunto de 
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direitos, dentre os quais se destacam aqueles que estão mais diretamente 
ligados ao brincar: vida, saúde, educação, lazer, cultura, dignidade, res-
peito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além da proteção 
contra toda e qualquer forma de negligência e discriminação. Os direitos 
aqui destacados permitem afirmar que as atividades lúdicas, artísticas 
e literárias são processos humanizadores fundamentais para a formação 
integral das crianças e excedem o campo da educação. O brincar é impor-
tante para a vida, para a saúde, para o lazer e contribui para a promoção 
da convivência, da dignidade, da liberdade e do respeito aos direitos dos 
meninos e das meninas, desde bebês.

O brincar é uma forma de meninos e meninas de todas as idades com-
preenderem o mundo e agirem sobre ele. É uma atividade fundamental 
na produção das culturas infantis, cuja constituição se dá não somente por 
aquilo que as crianças aprendem na experiência com os adultos, mas espe-
cialmente nas relações que estabelecem entre elas (CORSARO, 2009; 2011).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (BRASIL, 1990), impõe, no Art. 3.º, que as crianças têm “todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana” e, assim como a 
Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), afirma 
que o dever da efetivação desses direitos compete à família, à comunidade, 
à sociedade em geral e ao poder público (Art. 4.º); e também imbui o 
brincar no item do direito ao lazer. No entanto, o brincar aparece expli-
citamente como um dos aspectos do direito da criança e do adolescente 
à liberdade, conforme o Art. 16 da referida lei.

A Convenção sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 1990), no Art. 
31, também afirma que as crianças têm direito às atividades lúdicas, ao 
lazer, ao repouso, assim como a outras atividades que mais lhe agradem.

No contexto atual, as crianças que vivem nos centros urbanos têm 
enfrentado diversas dificuldades para exercerem o seu direito à brinca-
deira. No caso de Maceió, os desafios de algumas infâncias passam pela 
verticalização das construções onde residem, pelo trânsito e pela violência, 

dentre outros fatores que violam o direito dos meninos e das meninas, 
desde bebês, à cidade. Nesse sentido, este Plano ressoa Romano Prodi59 e 
afirma que “Não é mais suficiente oferecer serviços às crianças, é preciso 
devolver-lhes as cidades” também citado por Tonucci (2005, p. 9).

Francesco Tonucci, idealizador da iniciativa “Cidade das crianças”, 
afirma que as políticas públicas devem garantir o direito de brincar de 
todos os meninos e meninas. Para ele, a escuta das crianças é ponto de 
partida fundamental para planejar uma cidade para todos, pois uma ci-
dade que é boa para as crianças, também é boa para todos os seus outros 
habitantes (TONUCCI, 2016).

A escuta das crianças também possibilita maior conhecimento sobre 
elas e ajuda a desconstruir algumas ideias equivocadas a respeito dos 
interesses e das necessidades de meninos e meninas. É comum observar 
alguns preconceitos sobre os interesses das crianças em relação às brin-
cadeiras. Muitos afirmam que as crianças perderam o interesse pelas 
brincadeiras tradicionais em detrimento de brincadeiras dos dispositivos 
tecnológicos. A esse respeito, Anjos (2015) afirma que as crianças constro-
em diversificadas experiências lúdicas com o universo digital quando lhe 
são oferecidas condições para exploração desses dispositivos, e que esses 
aparelhos podem trazer outras experiências de brincar que não excluem 
as brincadeiras tradicionais, mas que podem ampliar as possibilidades de 
brincadeira. No entanto, para isso, é necessário garantir tempos e espaços 
do brincar em toda a cidade.

O PMPIM propõe a garantia do brincar em diversos contextos, além 
do ambiente educacional, geralmente vinculado às instituições de Educação 
Infantil (creches, pré-escolas e centros municipais de educação infantil), 
de modo que essa atividade possa ser fomentada em diversos espaços da 

59. Citação de Romano Prodi, ex-primeiro-ministro italiano e antigo líder da 
Comissão Europeia, na obra: DUFLO, Colas. O jogo: de Pascal a Schiller. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999.
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cidade: ruas, praças, parques, instituições públicas e privadas e estabeleci-
mentos comerciais. Para isso, são necessárias séries de ações intersetoriais, 
que envolvam diversas áreas, tais como: segurança pública, planejamento 
urbano, saúde, meio ambiente, educação, esporte, lazer, entre outras.

Deve-se considerar que os espaços de brincar devem romper as bar-
reiras do campo da educação e alcançar os diversos espaços aos quais as 
crianças tenham acesso e convivência: a casa onde se reside, a rua, o campo, 
o hospital, a igreja, o shopping, dentre outros e diversos espaços. Nesse 
sentido, a família também desenvolve um papel importante na garantia 
e acesso ao brincar, bem como no desenvolvimento social e na proteção 
e guarda da vida, em parceria com a sociedade civil e o poder público.

Ao se afirmar, aqui, que o brincar é um direito de todas as crianças, 
parte-se da ideia de que as crianças são plurais, diferentes, e que existem in-
fâncias e não apenas uma infância homogênea. Nesse aspecto, é importante 
lembrar das crianças que moram nas regiões centrais e periféricas, nas 
zonas urbanas e rurais, das crianças indígenas e quilombolas, das crianças 
negras e brancas, dos meninos e das meninas.

Por meio do brincar pode-se compreender melhor os modos pelos 
quais as crianças compreendem o mundo e exploram as possibilidades de 
interação com as outras pessoas, assim como aprendem a tomar decisões, a 
esperar e a participar da vida coletiva (LIMA, 2003). Sarmento, Ferreira e 
Madeira (2017) afirmam que o brincar possibilita que a criança aprenda a ser, 
estar, fazer e aprender com os outros, e que essa atividade implica tempos, 
espaços e mediadores físicos e humanos, de modo que as crianças possam, 
ao brincar livremente, construir sólidas aprendizagens multidimensionais.

O tópico seguinte trata da realidade de Maceió. Embora se reconheça 
que é preciso avançar coletivamente na garantia do direito ao brincar de 
todas as crianças desde bebês, são apresentadas algumas ações que têm sido 
desenvolvidas no município de Maceió, especialmente no campo da educação.

AS BRINCADEIRAS EM MACEIÓ

A brincadeira ocupa um papel fundamental nas interações sociais entre 
adultos e crianças e das crianças com outras. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil determinam, com força de lei que as 
brincadeiras e as interações são os eixos do currículo da primeira etapa 
da Educação Básica: “Eixos do currículo: As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como 
eixos norteadores as interações e a brincadeira [...]” (BRASIL, 2010, p. 
25). Assim, este PMPIM traz a brincadeira como atividade fundamental 
para as relações e as interações das crianças com sua família, com sua 
comunidade e na cidade. Desde o nascimento, os meninos e as meninas 
precisam de espaços, tempos e mediadores que possibilitem e garantam 
o brincar livre, com segurança.

A Educação Infantil (EI) é um importante espaço de rememoração 
das brincadeiras, da cultura e propício para as interações. Nos últimos 
anos, a área da Educação da Rede Municipal de Maceió vem aderindo a 
projetos e ações que têm como objetivo o brincar como direito e atividade 
principal da criança, alguns dos quais serão explicitados a seguir.

Em 2009, a Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), firmou acordo com o Ministério da Educação 
(MEC), por meio do Programa de Formação Inicial para Professores 
em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil)60, no qual a brincadeira 
tem papel fundamental na formação docente, além de contribuir para a 
reflexão sobre a cultura local, os valores e as manifestações artísticas e 
religiosas como dimensões do trabalho pedagógico, dentre outros aspectos.

De acordo com as Orientações curriculares para a educação infantil da 
rede municipal de Maceió Em 2013, o “Projeto Brincar” passou a integrar 
a Rede Municipal de Maceió por meio da Fundação Volkswagen e da 

60. Disponível em: http://proinfantil.mec.gov.br/apresentacao.htm.
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Rede Nacional da Primeira Infância, tendo como objetivo a rememoração, 
a valorização e a garantia do direito de brincar nas instituições educa-
cionais, tendo como público-alvo a formação dos(as) gestores(as), dos(as) 
coordenadores(as), dos(as) docentes e dos(as) técnicos(as) da Secretaria 
Municipal de Educação No primeiro momento, os(as) profissionais de 
duas instituições de Educação Infantil receberam a formação: Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cmei) São Sebastião e o Cmei Maria 
de Lourdes Vieira (antiga Lions). No segundo momento, a formação foi 
realizada para os(as) profissionais do Cmei Francisco Mello e do Cmei 
Ruth Quintela. O projeto teve duração aproximada de oito meses, sendo 
iniciado no dia 3 de abril de 2013 e concluído em 28 de novembro do 
mesmo ano (MACEIÓ, 2015).

Ainda de acordo com as Orientações (MACEIÓ, 2015), paralelamente 
ao “Projeto Brincar”, em 2013 também se iniciava o Projeto “Paralapracá”, 
vinculado ao Programa Educação Infantil do Instituto C&A, que teve 
como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento 
às crianças que frequentam instituições de Educação Infantil, por meio 
de duas linhas de ação complementares e articuladas – a formação con-
tinuada de profissionais da educação e o acesso a materiais de qualidade, 
tanto para as crianças como para os(as) profissionais que atuam com elas.

O Projeto Paralapracá contou com os seguintes objetivos específicos:

3. i) contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento às 
crianças na Educação Infantil, com vistas ao seu desenvolvimento 
integral; 

4. ii) promover a formação continuada de profissionais da Educação 
Infantil, com vistas a incidir na política educacional do município;

5. iii) oferecer materiais pedagógicos de qualidade para crianças e 
profissionais da Educação Infantil de forma a inspirar as redes 
nas decisões relativas à aquisição de material;

6. iv) demonstrar a possibilidade de transformar em práticas cotidia-
nas as orientações e as políticas nacionais de Educação Infantil;

7. v) promover o desenvolvimento das competências necessárias 
para que técnicos da Secretaria Municipal de Educação e os co-
ordenadores pedagógicos se tornem referência como formadores;

8. vi) produzir e disseminar conhecimentos sobre teorias e práticas 
pedagógicas, valorizando os saberes locais e os da cultura da 
infância, para incidir no campo da educação (MACEIÓ, 2015, 
p. 235-236). 

Inicialmente, o Projeto Paralapracá atendeu a 30 das 58 instituições 
de Educação Infantil (EI) existentes na época em que estavam de acordo 
com os critérios do programa. As demais 28 instituições não contempladas 
no Paralapracá foram formadas pela equipe técnica da Coordenadoria-
-Geral de Educação Infantil (CGEI) da Semed (antigo Departamento 
de Educação Infantil).

Além desses projetos, também é possível mencionar a realização de 
estágios supervisionados dos cursos de Pedagogia desenvolvidos em parceria 
entre instituições de Ensino Superior e os Cmeis. Anjos (2015), ao tratar 
do estágio na formação de professores de Educação Infantil no curso de 
Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, afirma que o estágio é 
lugar de parceria – entre supervisores(as), estagiários(as) e instituições de 
Educação Infantil – que permite uma série de desdobramentos relaciona-
dos ao ensino, à pesquisa, à extensão e à formação inicial e em serviço de 
docentes, especialmente no que se refere ao lúdico, ao artístico e ao literário.

Nesse contexto, a Rede Municipal de Maceió decidiu organizar, em 
um documento orientador, todo esse processo de investigação e ações 
da Educação Infantil municipal. Foram dois anos de pesquisa, estudo e 
discussões com toda a rede e parceiros para a publicação das Orientações 
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Curriculares para a Educação Infantil da Rede Municipal de Maceió 
(MACEIÓ, 2015). Elaborada de forma participativa e democrática, 
o processo de elaboração foi conduzido pela Secretaria Municipal de 
Educação de Maceió (Semed), em parceria com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal). A equipe contou com a participação da equipe técnica 
da Semed, com professores(as), gestores(as), coordenadores(as), pesqui-
sadores(as) e o Instituto C&A. A sua finalidade foi garantir orientações 
para a rede que contribuíssem para a construção de práticas pedagógicas 
baseadas no respeito aos direitos fundamentais de uma educação pública, 
gratuita, laica e de qualidade – tais como o direito ao respeito, à escuta, 
à participação, ao brincar, dentre outros aspectos – bem como contribuir 
para o exercício de uma gestão democrática e participativa.

Em relação aos espaços institucionais nos Centros Municipais de Edu-
cação Infantil (Cmeis) e nas escolas municipais que atendem a crianças desde 
bebês, o município de Maceió vem ampliando, paulatinamente, o número de 
vagas para a EI, com a construção e a reforma de Cmeis, de modo a garantir 
o direito das crianças aos espaços nos quais o brincar é um direito.

Considerando que aqui está se tratando das infâncias desde bebês, 
também é importante destacar que é necessário um esforço conjunto para 
garantir o direito à ludicidade também das crianças dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

De acordo com o Memorial da Gestão da Educação Infantil: por 
Uma Transição Republicana (MACEIÓ, 2016, p. 11) de 2013 a 2016, 
havia os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) relacionados 
no quadro abaixo, bem como as respectivas vagas.

CMEIS CONSTRUÍDOS NO PERÍODO DE 2013 A 2016

NOMEDO CMEI Nº DE VAGAS LOCALIZAÇÃO

José Madltton Vitor da Silva 108 Benedito bentes II

Maria Salete da Silva 216 Benedito bentes I

Pres. Francisco de Paula
Rodrigues Alves

216 Benedito bentes I

Ana Carolina
Galindo Santiago

216 Eustáquio Gomes

Lêda Collor 216 Clima Bom

Fúlvia Maria de Barros Mott
Rosemberg

216 Village Campestre

TOTAL 1.188

FONTE: SETOR DE MATRÍCULAS DA SEMED MACEIÓ.

Atualmente, a Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Maceió, 
segundo dados da Semed, atende a 9.710 crianças na Educação Infantil, 
sendo essas vagas distribuídas em 8 regiões administrativas. Atualmente, 
o município tem 68 Cmeis, sendo atendidas 3.243 crianças de 0 a 3 anos 
de idade (creche) e 6.647 crianças na faixa de 4 a 5 anos de idade.61

Dos 68 Cmeis, 19 seguem os padrões de infraestrutura do Proinfância, 
o que possibilita o brincar livre e a exploração dos campos de experiên-
cias contemplados nas Orientações Curriculares da Educação Infantil 
de Maceió (MACEIÓ, 2015), em consonância com as brincadeiras e as 
interações, eixos do currículo previsto nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Das 68 instituições 

61. Para ver a relação oficial do MEC dos estabelecimentos de ensino em Maceió, 
consultar: https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/al/maceio/escolas.
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de Educação Infantil, três atendem a apenas crianças de 0 a 3 anos (cre-
che), 21 possuem o Ensino Fundamental e as outras 47 são Cmeis, que 
têm espaços adaptados e ambientes modificados para garantir o brincar.

No que se refere a ações em outros campos que extrapolam a Edu-
cação, em 2013 a Prefeitura de Maceió, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Proteção ao Meio Ambiente (Sempa), com o apoio da Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e da Superintendência de 
Energia e Iluminação Pública de Maceió (Sima), lançou o “Programa Boa 
Praça”, que atualmente faz parte do projeto “Nova Maceió”. A iniciativa 
tem como objetivo restaurar as principais praças da cidade de modo que 
possa se constituir em espaço de lazer para as famílias. Algumas oferecem 
parques infantis, pistas de skates, quadras e tanques de areia.

Uma ação pontual, que ocorre sempre no mês de janeiro, é o projeto 
EcoFérias, desenvolvido pela Prefeitura de Maceió, por meio da Superin-
tendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes). Conta com 
atividades de lazer ao ar livre para toda a família nas reservas ambientais, 
incluindo trilhas, trekking, aula de dança, brincadeiras e piquenique – no Par-
que Municipal e no Parque do Horto, com programação aberta ao público62.

Outra ação que é realizada, semanalmente, há cerca de 12 anos, é 
o “Programa Domingo de Lazer”, conhecido popularmente como “Rua 
Fechada”, quando o trânsito na Avenida Sílvio Vianna, na orla marítima 
de Maceió, é fechado das 8h às 17h. Hoje, a área útil destinada ao lazer 
conta com 800 metros de espaço livre. Em 2019, novas normas de con-
dutas e de funcionamento foram estabelecidas, entre elas a integração 
entre órgãos municipais para a área do “Programa Domingo de Lazer” 
e espaços separados para skate, bicicletas e quadriciclos; e outro espaço 
destinado para brincar livremente, com brinquedos infláveis, atividades 
lúdicas, educativas e diversas ações como: aula de dança, músicas, lanches 

62. SECOM Maceió, 2020. Disponível em: https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/
projeto-ecoferias-oferece-atividades-para-criancas-e-adultos/.

e apresentações culturais. A ação reúne diversas secretarias: Secretaria 
Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS); 
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT); Supe-
rintendência Urbana de Desenvolvimento Sustentável (Sudes); Secretaria 
Municipal de Assistência Social (Semas); Secretaria Municipal do Traba-
lho, Esporte e Lazer (Semtel); Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente (Sedet); e Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Essas iniciativas precisam ser ampliadas para outros lugares da cidade, 
além de criadas outras novas iniciativas de modo a garantir o direito de 
brincar de meninos e meninas desde bebês.

A seguir, são apresentadas algumas proposições para garantia e am-
pliação do brincar de todas as crianças desde bebês.

Festinha de São João,
Com fogueira e com bombinha,

Pé de moleque e rojão,
Com quadrilha e bandeirinha.
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O PLANO MUNICIPAL PELA 
PRIMEIRA INFÂNCIA:
UMA AGENDA DECENAL PARA 
GARANTIR OS DIREITOS DO 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 
E SUSTENTÁVEL DAS CRIANÇAS 
MACEIOENSES

Esta seção do Plano Municipal pela Primeira Infância de Maceió 
(PMPIM) apresenta uma plataforma de ações e um plano de metas 
norteados por diretrizes e objetivos estratégicos. As metas e as ações 
propostas são frutos do trabalho coletivo dos representantes do poder 
público e da sociedade civil, que elaboraram este documento a partir de 
uma ampla escuta e o debate com os responsáveis públicos e privados da 
primeira infância, além das próprias crianças.

A organização proposta nesta seção é utilizar este plano como uma 
agenda política dos próximos dez anos, pautando o orçamento necessário 
para a implementação e/ou fortalecimento e qualificação de programas, 
projetos e ações para a proteção integral das crianças de 0 a 6 anos de 
idade e da respectiva família, biológica ou substituta.

Este é um plano decenal e a proposta e conjugá-lo com a Agenda 
Global 2030 das Nações Unidas. Dessa forma, os objetivos e as metas 
podem se fortalecer e tomar um vulto muito maior para uma grande 
agenda positiva para Maceió e Alagoas, ante a sincronicidade temporal 
da Agenda 2030 com este PMPIM.

A realidade da primeira infância, no município, descrita ao longo de 
todo o documento, apresenta um quadro bastante complexo e cheio de 
desafios. Cerca de 26.908, ou seja, 28% das 95.084 crianças de até 6 anos 
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de idade são oriundas de famílias em situação de pobreza e/ou extrema 
pobreza; 58.799 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa-Família, 
de um total de 138.857 famílias que estão inseridas no Cadastro Único. 
Esses dados mostram que ainda existe um número expressivo de não 
beneficiárias e um número, embora não consolidado, de famílias não ca-
dastradas em nenhum programa e excluídas de qualquer rede de proteção 
social e pública. Os dados da violência doméstica e social, a precariedade 
dos domicílios e do saneamento básico e o alto nível de analfabetismo 
de adultos, sobretudo das mães, apresentam um quadro bastante crítico.

Este trabalho também apresenta resultados positivos realizados na área 
de educação, com suas inovadoras infraestruturas e propostas pedagógicas 
na formação de profissionais e técnicos, com parceria da Universidade na 
área da assistência social, com a implementação dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), na recuperação de algumas áreas urbanas, entre 
outras conquistas. Todavia, a cobertura populacional é muito deficitária.

A comissão que elaborou o PMPIM apresenta esta plataforma com 
a intencionalidade de fomentar um trabalho intersetorial e, assim, poder 
avançar no atendimento a essa população, com prioridade nos setores mais 
vulneráveis, na mobilização de recursos e na redução das desigualdades. 
Com o PMPIM, Maceió passa a ter mais dados e informações sobre a 
condição da infância no município e sua capacidade de atendimento. 
Apresenta uma base de dados sobre a fragilidade e a exclusão de parte da 
população infantil nos serviços públicos e no registro civil. Problematiza 
questões de raça/etnia, gênero, crianças com deficiência, políticas de 
inclusão e a insuportável violência caracterizada pelo trabalho infantil e 
o abuso sexual. Essas dimensões foram analisadas historicamente, cor-
roboradas por dados existentes sob a luz da legislação e dos programas 
e projetos presentes no município. Esse arcabouço legal e histórico e 
seu diagnóstico da realidade de Maceió pautam o Plano Municipal pela 
Primeira Infância. O conjunto de ações é o trampolim da nova agenda 

política decenal, sob o prisma da Agenda 2030 das Nações Unidas e seus 
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Andar debaixo da chuva,
Ouvir música e dançar.

Ver carreira de saúva,
Sentir o cheiro do mar.

O PLANO DE METAS

EIXO 1 - DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Diretriz 1 – Garantir para todas as crianças cuidados, estímulos, 
brincadeiras e ambientes educativos e inclusivos que contribuam para o 
desenvolvimento integral.

ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 
EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E PROMOVER 
OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA PARA TODAS E TODOS
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METAS AÇÕES

1. Expandir e qualifi-
car o atendimento 
em creches e pré-
-escolas públicas, 
de modo que to-
das as crianças de 
0 a 6 anos sejam 
incluídas, e que a 
oferta esteja de 
acordo com a de-
manda por bairro e 
região administra-
tiva do município, 
com planejamento 
e ações articula-
dos.

1.1 Atualizar o plano de cargos e salários 
de forma compatível com a função do-
cente; garantir o processo democrático 
de eleições para os diretores.

1.2 Ampliar o quadro técnico da Semed.

1.3 Criar uma equipe multidisciplinar: 
Assistente Social, Psicólogo, Pediatra, 
Coordenador Pedagógico, Psicopeda-
gogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta edu-
cacional Enfermeiro e Técnico de Enfer-
magem, para orientar e acompanhar os 
Cmeis.

1.4 Estimular o acesso, a permanência e a 
melhoria do desempenho de crianças das 
populações negras, indígenas e com defi-
ciências, em todos os níveis, da educação 
infantil ao ensino fundamental.

2. Garantir a infra-
estrutura dos 
estabelecimentos 
de acordo com 
os Parâmetros de 
Infraestrutura e 
dos Indicadores de 
Qualidade do MEC.

2.1 Solicitar à Semed que realize levan-
tamento, nos bairros, da população de 
0 a 3 anos incompletos fora de creche, 
para análise de demanda reprimida e 
definição das áreas prioritárias para 
construção/ampliação de Cmeis.

2.2 Construir e ampliar os Cmeis com 
estrutura física preconizada e seguindo 
as regras de acessibilidade.

METAS AÇÕES

3. Garantir uma edu-
cação de qualidade 
e uma gestão es-
colar democrática, 
de acordo com as 
Orientações Cur-
riculares do Muni-
cípio de Maceió, à 
luz da BNCC.

3.1 Realizar formações interdisciplinares 
para a equipe técnica da Semed, dando 
o suporte necessário na formação conti-
nuada dos professores.

3.2 Implementar momentos de forma-
ção e oficinas de aperfeiçoamento dos 
profissionais da educação infantil, sobre 
a diversidade étnico-racial, promoven-
do o enfrentamento ao preconceito e à 
discriminação.

3.3 Atualizar o PPP (Projeto Político-
-Pedagógico/Regimento Interno) das 
Instituições de Educação Infantil.

3.4 Realizar Educação Permanente 
dos Profissionais e Funcionários dos 
Cmeis, nas seguintes temáticas: Novas 
Diretrizes da Educação Infantil, DPI/
Neurociência, Importância do Brincar, 
Linguagem musical, Linguagem oral – 
histórias, Linguagem corporal, Contação 
de histórias, estímulo à leitura, utilização 
do espaço físico (sono/descanso, par-
quinho, alimentação etc.

3.5 Realizar os momentos de Horário de 
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) 
e Horário de Trabalho Pedagógico Livre 
(HTPL).

3.6 Adquirir material pedagógico em 
qualidade e quantidade e acompanhar 
as licitações.
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METAS AÇÕES

3. Garantir uma edu-
cação de qualidade 
e uma gestão es-
colar democrática, 
de acordo com as 
Orientações Cur-
riculares do Muni-
cípio de Maceió, à 
luz da BNCC.

3.7 Promover a implementação das Leis 
n.º 10.639/2003 e n.º 11.645/ 2008, e do 
disposto na Resolução n.º 003/2017 – 
Comed, garantindo seu amplo conheci-
mento na Rede Municipal de Educação 
de Maceió.

4. Criar mecanismos 
eficazes de in-
clusão da criança 
com deficiência no 
conjunto de insti-
tuições públicas e 
privadas dedicadas 
à educação infantil 
no município de 
Maceió.

4.1 Substituir o “Auxiliar de sala” pelo 
Professor com formação em Docência e 
Educação especial.

5. Garantir uma ali-
mentação saudável 
e adequada ao 
desenvolvimento 
da criança, acom-
panhando e am-
pliando o progra-
ma de alimentação 
implementado.

5.1 Elaborar cardápio variado, adequado 
às necessidades da faixa etária, regio-
nalizado, respeitando a sazonalidade e 
adaptado às necessidades que surgirem 
no dia a dia (baixo peso, obesidade, 
intolerâncias etc.).

EIXO 2 - DO DIREITO À PROTEÇÃO

Diretriz 2 – Garantir a proteção e dar condições para o exercício dos 
direitos e da cidadania na primeira infância.

METAS AÇÕES

1. Garantir o aces-
so aos serviços 
públicos a todas as 
famílias e as crian-
ças em situação de 
vulnerabilidade.

1.1 Fortalecer e manter atualizados os 
bancos de dados de todas as crianças 
de até 6 anos no município de Maceió, in-
cluindo as crianças com deficiências que 
são beneficiárias do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) e as que vivem 
em situação de vulnerabilidade social. 

1.2 Implementar o Programa de Busca 
Ativa das famílias que se acham em ex-
trema pobreza e não estão incluídas nos 
programas governamentais de transferên-
cia de renda, possibilitando sua inclusão.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSI-
VAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PARA 
TODAS E TODOS E CONSTRUIR INSTITUILÕES 
EFICAZES, RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM 
TODOS OS NÍVEIS

ACABAR COM A 
POBREZA EM TODAS 
AS SUAS FORMAS, EM 
TODOS OS LUGARES
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METAS AÇÕES

1. Garantir o aces-
so aos serviços 
públicos a todas as 
famílias e as crian-
ças em situação de 
vulnerabilidade.

1.3 Priorizar para que, até 2022, todas as 
crianças de até 6 anos, que vivem com 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social, recebam atendimento em perío-
do integral na educação infantil.

1.4 Buscar meios que possibilitem às 
famílias de crianças abrigadas por mo-
tivo de pobreza o restabelecimento dos 
vínculos familiares e comunitários, bem 
como o acompanhamento sistemático 
pelos Cras e Creas e o fortalecimento 
desses equipamentos para ampliar os 
atendimentos.

2. Garantir atendi-
mento especializa-
do e acolhimento 
conjunto a todas 
as crianças e às 
mulheres gestantes 
ou com filhos(as) 
em situação de rua 
ou vítimas de vio-
lência doméstica.

2.1 Garantir os serviços de atendimento 
para as crianças e as famílias em situa-
ção de negligência, violência doméstica 
e as demais situações de violência e 
exclusão abrangendo.

2.2 Priorizar a inserção de todas as 
crianças entre 4 e 6 anos, em situação 
de trabalho infantil, na rede pública de 
ensino, no primeiro ano e na pré-escola.

2.3 Erradicar todas as formas de traba-
lho infantil das crianças até 6 anos, em 
parceria com o Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.

METAS AÇÕES

3. Promover e for-
talecer as redes 
locais de proteção 
para garantir aten-
dimento rápido e 
especializado às 
crianças vítimas de 
violência.

3.1 Fortalecer os centros de proteção à 
criança em situação de violência.

3.2 Fortalecer atendimento especializa-
do para as crianças e respectiva família, 
com acesso rápido para as crianças que 
são vítimas.

3.3 Proporcionar atendimento, acompa-
nhamento e tratamento adequado aos 
autores de violência doméstica.

3.4 Fortalecer o diálogo entre as enti-
dades responsáveis pelo atendimento 
às crianças que são vítimas de violência, 
de modo a articular e desenvolver maior 
interdisciplinaridade.

4. Criar uma Política 
de Monitoramento, 
alimentada pelo 
Banco de Dados, 
para o fortaleci-
mento do Sistema 
de Garantia dos 
Direitos da Rede 
de Proteção e a 
qualificação dos 
serviços.

4.1 Ampliar os recursos de atendimento 
na assistência social, para assim melho-
rar e facilitar a recepção e publicização 
dos dados do trabalho realizado.

4.2 Promover a notificação e realizar o 
monitoramento dos casos de violência.
4.3 Fortalecer o Sistema de Informação 
para Infância e adolescência (Sipia), 
visando gerar informações, a partir dos 
conselhos tutelares, para subsidiar a 
adoção de decisões governamentais so-
bre políticas para crianças e adolescen-
tes, garantindo-lhes acesso à cidadania.

4.4 Realizar uma articulação eficiente en-
tre a Rede de Proteção, a Rede de Atendi-
mento, creches, escolas e outros serviços 
voltados às crianças e suas famílias.
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METAS AÇÕES

5. Garantir informa-
ções e comunica-
ção em prol da ga-
rantia dos direitos 
das crianças e para 
a difusão uma cul-
tura de não violên-
cia e de proteção à 
criança.

5.1 Promover campanhas municipais de 
sensibilização para prevenção e en-
frentamento à violência, nas diferentes 
formas, em alinhamento com as cam-
panhas nacionais, com ênfase em ações 
que valorizem interações mais afeti-
vas e não violentas, além de promover 
relações acolhedoras entre parentes e 
familiares.

5.2 Promover maior periodicidade na 
formação continuada dos profissionais 
da educação, saúde e assistência so-
cial, membros dos conselhos tutelares, 
delegacias e demais atores do Sistema 
de Garantia dos Direitos para prevenir, 
identificar, tratar e encaminhar os casos 
de violência contra crianças.

5.3 Criar, no âmbito municipal, um pro-
jeto específico e multidisciplinar para 
atendimento às crianças vítimas de 
violência, vinculado ao Creas.

5.4 Adotar estratégias de proteção para 
a escuta das crianças vítimas de violên-
cia, nas diversas instâncias de apuração.

METAS AÇÕES

6. Garantir que todas 
as crianças tenham 
registro civil, que 
é a primeira porta 
de entrada para a 
cidadania.

6.1 Consolidar informações e estatísticas 
de nascimento e registro civil, especifi-
cando áreas e populações identificadas 
como de incidência de sub-registro.

6.2 Promover campanhas permanentes 
informativas e de sensibilização social 
em vários setores da sociedade civil, por 
meio de rádios, jornais institucionais, 
faixas, folhetos e outros meios de comu-
nicação.

6.3 Organizar, nas escolas, ações que 
estimulem o registro de nascimento e 
dar orientação às famílias.

6.4 Inserir orientações aos pais sobre o 
registro civil nos materiais informativos 
das secretarias de saúde, nas campanhas 
de vacinação, nas visitas domiciliares, bem 
como nos informativos das demais secre-
tarias: educação, assistência social, cultura, 
esporte e lazer.
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EIXO 3 - DO DIRETO À VIDA E À SAÚDE 

Diretriz 3 – Garantir o direito à vida, ao atendimento médico, ao 
pré-natal, à segurança e à boa alimentação, e a ambientes seguros para 
a primeira infância.

METAS AÇÕES

1. Garantir o atendi-
mento pré-natal.

1.1 Ampliar gradualmente a cobertura da 
estratégia de Saúde da Família (ESF).

1.2 Ampliação das UTIs pediátricas e da 
UTI neonatal para atender toda a de-
manda que necessitar.

1.3 Atender com qualidade às reais ne-
cessidades das gestantes, por meio da 
utilização dos serviços de saúde, com 
recursos adequados.

1.4 Assegurar um ambiente apropria-
do para os atendimentos do pré-natal, 
buscando a valorização do inter-rela-
cionamento entre a equipe de saúde e a 
gestante.

ASSEGURAR UMA VIDA 
SAUDÁVEL E PROMOVER O 
BEM-ESTAR PARA TODAS E 
TODOS, EM TODAS AS IDADES

METAS AÇÕES

1. Garantir o atendi-
mento pré-natal.

1.5 Garantir a realização de sete ou mais 
consultas pré-natais, levando em consi-
deração as peculiaridades da gestação, 
incluindo a realização de testes e exa-
mes laboratoriais, tais como o teste de 
HIV, sífilis, hepatite, dentre outros.

1.6 Garantir a prevenção do tétano no 
recém-nascido e a proteção da ges-
tante, com a realização das vacinas de 
imunização.

1.7 Buscar estratégias para melhor 
atender e acompanhar a gestante no 
pré-natal, tendo em vista o seu universo 
psicossocial.

2. Atenção obstétrica 
e neonatal humani-
zada.

2.1 Organizar o acesso, adequar a oferta 
de serviços e fortalecer a rede hospita-
lar, incluindo a expansão e a qualificação 
de hospitais de referência para gestan-
tes e recém-nascidos.

2.2 Proporcionar o alojamento conjun-
to nas maternidades como forma de 
ampliar o vínculo materno e paterno/
infantil, assim como a estratégia do mé-
todo canguru, nos casos em que houver 
necessidade.

2.3 Assegurar a vacinação da criança 
contra Hepatite B e a BCG ainda na ma-
ternidade, de preferência nas primeiras 
12 horas depois do nascimento.
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METAS AÇÕES

2. Atenção obstétrica 
e neonatal humani-
zada.

2.4 Realizar, ainda na maternidade, a 
triagem neonatal (teste do pezinho, tes-
te da orelhinha, teste do coraçãozinho, 
teste da linguinha e teste do olhinho).

2.5 Garantir, antes da alta, o agenda-
mento da consulta de puericultura e de 
puerpério, em especial da atenção bási-
ca, visando reduzir os riscos de mortali-
dade neonatal e fortalecendo a rede e a 
contrarreferência.

2.6 Assegurar o direito à presença do 
acompanhante durante o trabalho de par-
to, no parto e pós-parto, conforme a Lei n.º 
11.108/2005 – Lei do parto humanizado.

2.7 Apoiar o parto natural e humanizado 
com segurança, e reduzir as taxas de ce-
sáreas desnecessárias.

2.8 Assegurar a presença de um pediatra 
treinado/capacitado em reanimação ne-
onatal, em todos os partos institucionais.

2.9 Garantir o acompanhamento de um 
psicólogo perinatal, auxiliando a mulher 
no seu novo momento, nas dificuldades e 
reduzindo o risco de depressão pós-parto.

2.10 Garantir acesso ao planejamento 
familiar com métodos de barreira, far-
macológicos ou outros, escolhidos pela 
mulher, como opção para prevenção de 
uma nova gestação, caso seja o desejo 
da paciente.

METAS AÇÕES

3. Aleitamento ma-
terno e alimenta-
ção infantil.

3.1 Incentivar o aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de vida, mos-
trando os benefícios e a importância do 
vínculo entre mãe e filho.

3.2 Garantir a coleta, o processamento e 
o controle de qualidade do leite huma-
no, para que o leite possa ser levado às 
UTIs e UCIs neonatais das maternidades, 
depois de passar por todo o processo 
de pasteurização e tratamento.

3.3 Garantir serviços de referência nutri-
cional para crianças que apresentarem 
desnutrição ou obesidade, como forma 
de promoção à saúde e prevenção a 
doenças crônicas futuras.

3.4 Instituir um programa de comple-
mentação nutricional de gestantes e 
crianças, com até meio salário per capita.

3.5 Acompanhar, por meio do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e Unidades de 
Saúde e/ou Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf), os dados antropo-
métricos das crianças com até 5 anos 
nos Centros de Educação Infantil para 
incentivo, sensibilização e utilização dos 
sachês nutricionais.

3.6 Fornecer sulfato ferroso e/ou outras 
suplementações, em caso de necessida-
des, para crianças com até 2 anos, como 
forma de prevenção de anemia e outras 
carências nutricionais.
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METAS AÇÕES

3. Aleitamento ma-
terno e alimenta-
ção infantil.

3.7 Institui uma Lei Municipal que disci-
plina a prevenção da obesidade infan-
til, doenças crônicas e a promoção da 
alimentação adequada nas escolas de 
educação básica públicas e privadas, 
para a redução de açúcar, gordura, ali-
mentos trans e carboidratos.

4. Acompanhamento 
do Crescimento e 
Desenvolvimento 
Infantil.

4.1 Garantir a primeira consulta de puer-
pério e puericultura na primeira sema-
na pós-parto, durante visita domiciliar, 
como parte da Primeira Semana de 
Saúde Integral, de acordo com o reco-
mendado pelo Ministério da Saúde.

4.2 Garantir o acompanhamento das 
crianças, por meio das consultas de 
puericultura na atenção básica até os 6 
anos (primeira infância), respeitando o 
calendário mínimo proposto pelo Minis-
tério da Saúde.

4.3 Formar Agentes da ESF com vis-
tas à planificação da visita domiciliar, 
a fim de ampliar a captação precoce 
de gestantes no primeiro trimestre de 
gravidez, identificar situações de ris-
co que interfiram no desenvolvimento 
na primeira infância, em especial nos 
primeiros mil dias de vida/da concepção 
até 2 anos de vida, e em programas de 
estimulação essencial/precoce.

METAS AÇÕES

4. Acompanhamento 
do Crescimento e 
Desenvolvimento 
Infantil.

4.4 Avaliar o crescimento e o desenvolvi-
mento infantil, de acordo com os marcos 
determinados pelo Ministério da Saúde e 
registrá-los adequadamente na Caderne-
ta de Saúde da Criança e no Sistema de 
Saúde do governo federal (E-SUS).

4.5 Garantir a formação dos profis-
sionais de saúde para preenchimento 
adequado da caderneta de saúde da 
criança e temáticas relacionadas à 
Atenção Integral à Saúde da Criança, 
com garantia do registro adequado do 
desenvolvimento infantil nos sistemas 
disponibilizados pelos governos federal, 
estaduais e municipais.

4.6 Ampliar a rede de atendimento às 
crianças com deficiência, garantindo 
atendimento e acompanhamento na 
rede de serviços de apoio.

4.7 Garantir a vacinação de, pelo me-
nos, 95% de todas as crianças com até 
5 anos, segundo a recomendação do 
Ministério da Saúde.

4.8 Fornecer formação aos profissionais 
de saúde para busca ativa e notificações 
de sinais de violência na criança.

4.9 Assegurar diagnóstico, tratamento e 
medicamentos às crianças com Doenças 
Raras.
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METAS AÇÕES

4. Acompanhamento 
do Crescimento e 
Desenvolvimento 
Infantil.

4.10 Garantir o acompanhamento de 
crianças diagnosticadas com sífilis 
congênita até os 18 meses nos serviços 
de referência (neurologia, oftalmologia, 
dentre outros).

4.11 Assegurar às crianças acometidas 
da Síndrome Congênita do Zika vírus 
acesso a especialistas, medicamentos, 
tratamentos e serviços especializados.

4.12 Assegurar, nos hospitais pediátri-
cos, espaços, equipamentos e profissio-
nais capacitados para a implementações 
de Salas de Recreação, projetos de 
humanização hospitalar ou de educação 
para a saúde, brinquedotecas, atendi-
mento pedagógico-educacional e clas-
ses hospitalares ou congêneres.

4.13 Garantir, de forma intersetorial, a 
formação de profissionais da saúde e 
educação para a prevenção de aciden-
tes infantis e primeiros socorros. 

METAS AÇÕES

5. Garantir a saúde e 
a integridade física 
da criança, a efeti-
vação de medidas 
preventivas e a 
promoção de am-
bientes seguros, na 
busca de hábitos 
e estilos de vida 
saudáveis, indivi-
duais e coletivos, 
na área da educa-
ção, saúde e nas 
brincadeiras.

5.1 Implementar um Programa Municipal 
de Prevenção de Acidentes na Primeira 
Infância, com ênfase na área da Saúde, 
da Educação Infantil, da Família e da 
Comunidade, da área do Meio Ambiente 
e os espaços da Criança, dos programas 
de Proteção da Assistência Social.

5.2 Área de saúde
5.2.1 Sensibilizar e orientar pais e/ou 
responsáveis sobre medidas eficazes na 
prevenção de acidentes, desde o início 
da gestação, utilizando diversos veículos 
de comunicação, como cartazes, panfle-
tos, dentre outros, nos postos de saúde 
do município.

5.2.2 Incentivar a associação do tema 
“Prevenção de Acidentes na Primeira 
Infância”, com o acompanhamento do 
crescimento e o desenvolvimento da 
criança, incluindo um anexo com conte-
údo de fácil compreensão sobre preven-
ção de acidentes na Caderneta de Saúde.

5.2.3 Focar a temática prevenção de 
acidentes nas equipes de atenção bási-
ca para a realização de visitas domicilia-
res às famílias, desde a primeira semana 
de vida da criança.
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METAS AÇÕES

5. Garantir a saúde e 
a integridade física 
da criança, a efeti-
vação de medidas 
preventivas e a 
promoção de am-
bientes seguros, na 
busca de hábitos 
e estilos de vida 
saudáveis, indivi-
duais e coletivos, 
na área da educa-
ção, saúde e nas 
brincadeiras.

5.3 Educação Infantil
5.3.1 Incluir no Código de Postura Mu-
nicipal e na Deliberação do Conselho 
Municipal de Educação (CME), sobre o 
funcionamento das unidades de Educa-
ção Infantil, os padrões de construção, 
infraestrutura e funcionamento para os 
espaços físicos públicos e privados.

5.3.2 Incluir na Deliberação da Educa-
ção Infantil do CME a temática Preven-
ção de Acidentes na Primeira Infância, 
com uma visão interdisciplinar nas dire-
trizes municipais e nas propostas políti-
co-pedagógicas dos estabelecimentos 
de ensino.

5.3.3 Inserir a temática “Evitando Aci-
dentes na Primeira Infância e Primeiros 
Socorros”, na formação continuada dos 
funcionários dos estabelecimentos de 
Educação Infantil da rede pública. Para 
isso, buscar parcerias com órgãos que 
atuam na área da saúde.

5.3.4 Efetivar a Educação de Trânsito, 
de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, de forma constante na Edu-
cação Infantil e nos cursos de formação 
inicial e continuada dos professores. 
Para isso, buscar parcerias com os ór-
gãos que atuam no trânsito da cidade.

METAS AÇÕES

5. Garantir a saúde e 
a integridade física 
da criança, a efeti-
vação de medidas 
preventivas e a 
promoção de am-
bientes seguros, na 
busca de hábitos 
e estilos de vida 
saudáveis, indivi-
duais e coletivos, 
na área da educa-
ção, saúde e nas 
brincadeiras.

5.4 Das Brincadeiras e dos Espaços 
Públicos e Meio Ambiente
5.4.1 Aquisição e manutenção de brin-
quedos com padrões de segurança 
adequados à idade da criança, para os 
centros de educação infantil, brinquedo-
tecas, e outros espaços relacionados ao 
direito da criança de brincar.

5.4.2 Fomentar a criação, reforma e/
ou ampliação, bem com a manutenção 
de espaços públicos de lazer para as 
crianças, contemplando áreas nas quais 
há maior vulnerabilidade social. Esses 
espaços também devem seguir normas 
de segurança adequadas.

5.4.3 Incluir no Código de Posturas 
Municipal de Maceió a adoção de nor-
mas de segurança, em todos os espaços 
públicos e privados frequentados pelas 
crianças.

5.4.4 Assegurar o cumprimento da 
legislação vigente relativa à segurança 
no transporte da criança em veículos 
automotores, particulares ou públicos, 
com especial monitoramento sobre o 
transporte escolar.

5.4.5 Estabelecer normas de segurança 
contra acidentes com crianças na cons-
trução de residências, nos conjuntos 
habitacionais, nos centros de Educação 
Infantil e em todos os espaços públicos 
frequentados por crianças.
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METAS AÇÕES

5. Garantir a saúde e 
a integridade física 
da criança, a efeti-
vação de medidas 
preventivas e a 
promoção de am-
bientes seguros, na 
busca de hábitos 
e estilos de vida 
saudáveis, indivi-
duais e coletivos, 
na área da educa-
ção, saúde e nas 
brincadeiras.

5.4.6 Promover ações de incentivo para 
a fabricação e a comercialização de 
equipamentos dentro das normas de 
segurança vigentes que visem à preven-
ção de acidentes.

5.4.7 Instituir, no Código de Postura 
Municipal, normas de segurança para 
piscinas, em áreas públicas ou privadas. 
Constar medidas como a existência de 
uma cerca de, no mínimo,

1,5 m e portões com travas de seguran-
ça e cadeados que dificultem o acesso 
das crianças quando não estiverem sob 
a vigilância de adultos capacitados. De-
terminar a presença de salva-vidas, de 
acordo com o número de usuários.

5.5 Dos Programas da Assistência Social: 
Acolhimento Institucional, Família Aco-
lhedora e Adoção

5.5.1 Assegurar os parâmetros de qua-
lidade e monitoramento dos serviços 
de acolhimento institucional, aprovados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, contem-
plando a adaptação dos espaços físicos, 
bem como as práticas dos cuidados 
com enfoque no desenvolvimento psi-
comotor das crianças.

METAS AÇÕES

5. Garantir a saúde e 
a integridade física 
da criança, a efeti-
vação de medidas 
preventivas e a 
promoção de am-
bientes seguros, na 
busca de hábitos 
e estilos de vida 
saudáveis, indivi-
duais e coletivos, 
na área da educa-
ção, saúde e nas 
brincadeiras.

5.5.2 Inserir o tema “Prevenção de 
Acidentes e Primeiros Socorros”, nos 
cursos de formação continuada da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, 
para dirigentes, coordenadores, equipe 
técnica, educadores e auxiliares, nos 
locais e instituições de abrigo a essas 
crianças.

EIXO 4 - DO DIREITO ÀS BRINCADEIRAS, 
AO ESPAÇO URBANO SAUDÁVEL E SEGURO, 
AO CONSUMO CONSCIENTE E AO USO DAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TDIC)

Diretriz 4 – Garantir ações transversais que proporcionem espaços 
públicos seguros e limpos para a criança brincar, explorar e que possa ter 
acesso seguro à internet e comunicação.

TORNAR AS CIDADES E OS 
ASSENTAMENTOS HUMANOS 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESI-
LIENTES E SUSTENTÁVEIS
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METAS AÇÕES

1. Garantir Espaços 
Públicos Seguros 
e áreas ambientais 
protegidas para as 
crianças de 0 a 6 
anos.

1.1 Incluir no Plano Diretor de Maceió a 
previsão de espaços públicos que aten-
dam às necessidades e características 
físicas, sociais e de aprendizagem das 
crianças de até 6 anos de idade (praças, 
brinquedotecas, parques de diversão, 
postos de saúde e de assistência, insti-
tuições de educação infantil, áreas de 
lazer coletivo etc.).

1.2 Ampliar, nos espaços públicos já 
existentes e colocar nos que venham a 
ser construídos, praças com parquinhos 
e brinquedos adequados à idade das 
crianças da Primeira Infância.

1.3 Ampliar o número dos Centros Muni-
cipais de Educação Infantil (Cmeis) que 
desenvolvem atividades pedagógicas 
curriculares extramuros, nas praças e 
demais locais públicos, próximos ou não 
da unidade escolar;

1.4 Incentivar a implementação de um 
programa de adoção de praças por em-
presas e organizações da sociedade civil.

1.5 Implementar atividades em praças 
e outros locais públicos, na semana 
mundial do brincar e periodicamente 
durante o ano.

METAS AÇÕES

1. Garantir Espaços 
Públicos Seguros 
e áreas ambientais 
protegidas para as 
crianças de 0 a 6 
anos.

1.6 Promover cursos e oficinas de aper-
feiçoamento sobre as questões da sus-
tentabilidade, para os profissionais da 
educação infantil e de outros agentes 
que atuem com crianças pequenas.

2. Garantir às crian-
ças uma comu-
nicação segura e 
proteção no uso 
da tecnologia, em 
todas as áreas de 
trabalho com as 
crianças.

2.1 Promover, nos espaços educativos e 
nas comunidades, debates juntamente 
com as famílias e/ou responsáveis pelas 
crianças sobre comunicação e uso da 
tecnologia com as crianças.

2.2 Orientar os pais e responsáveis sobre 
a classificação indicativa dos conteúdos 
expostos nos meios de comunicação.

2.3 Dialogar com as crianças para son-
dar o que elas assistem na TV e como 
usam a internet, para que assim se 
possa detectar alguma situação de ex-
posição, violência, entre outros, e tomar 
medidas cabíveis.

2.4 Aconselhar as famílias e/ou respon-
sáveis para acompanhar e monitorar o 
que as crianças estão acessando e/ou 
assistindo.

2.5 Orientar as famílias e/ou responsá-
veis pelas crianças, por meio de pa-
lestras, nos centros de atendimento à 
primeira infância.
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METAS AÇÕES

2. Garantir às crian-
ças uma comu-
nicação segura e 
proteção no uso 
da tecnologia, em 
todas as áreas de 
trabalho com as 
crianças.

2.6 Sugerir o desenvolvimento de proje-
tos educacionais, que tratem do uso das 
TDIC, nos espaços que trabalham com a 
Primeira Infância.

3. Garantir o direito 
a brincadeiras, em 
todos os espaços 
públicos e priva-
dos, de acordo 
com o desenvolvi-
mento da criança.

3.1 Pensar sobre a cidade com as crian-
ças desde bebês, procurando considerar 
seus pontos de vista e sua participação 
na construção de políticas e espaços 
que respeitem seus direitos.

3.2 Pesquisar a respeito de espaços 
públicos disponíveis, governamentais 
e das comunidades nas quais possam 
ser construídos e instalados brinquedos 
estruturados e não estruturados para as 
crianças de até 6 anos.

3.3 Garantir espaços em que livros, 
brinquedos e materiais artísticos convi-
vam de forma harmoniosa e ampliem a 
leitura de mundo das crianças.

3.4 Priorizar o direito ao brincar, consi-
derando a criança como sujeito desse 
direito, com suas necessidades e especi-
ficidades.

3.5 Envolver as diferentes famílias e as 
comunidades como partícipes da cons-
trução e do funcionamento dos espaços 
lúdicos.

METAS AÇÕES

3. Garantir o direito 
a brincadeiras, em 
todos os espaços 
públicos e priva-
dos, de acordo 
com o desenvolvi-
mento da criança.

3.6 Criar programas de sensibilização e 
valorização do bem público na comuni-
dade, evitando a depredação dos espa-
ços potencializados.

3.7 Elaborar projetos com foco nas 
brincadeiras e brinquedos para crianças 
hospitalizadas e firmar parcerias com 
instituições não governamentais.

3.8 Fortalecer e incentivar a formação 
continuada e em serviço de docentes 
e demais profissionais da cidade que 
atuam e convivem com crianças desde 
bebês, com enfoque nas brincadeiras 
e brinquedos como direito da criança 
e caminho de múltiplas aprendizagens 
para meninos e meninas.

INTERSETORIALIDADE, PARCERIAS E 
MONITORAMENTO

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no artigo 86, que “A 
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não gover-
namentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

FORTALECER OS MEIOS DE IM-
PLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A 
PARCERIA GLOBAL PARA O DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Esse artigo do Estatuto – em conjunto com o art. 227 da Constituição 
– pressupõe a articulação e a intersetorialidade entre as áreas de atuação 
e com a sociedade. Muitas ações previstas pelo Plano são transversais 
entre as várias áreas e muitas metas precisam de parcerias e articulação 
para que possam avançar na proteção das crianças.

Portanto, a instância de monitoramento precisa ser compartilhada 
por todos os setores envolvidos e necessita de instrumentos para o acom-
panhamento sistemático e contínuo das ações. Esse processo auxiliará a 
avaliação sobre os impactos da implementação do Plano.

Um bom plano de monitoramento deve ser previsto desde a ratificação 
do PMPIM. Deve ter uma instância clara e responsabilidades definidas. 
Permite calibrar as metas previstas, a efetividade das ações para o alcance 
dos resultados esperados, o planejamento temporal e pode identificar erros 
de percursos, dificuldades e desafios encontrados. O monitoramento é 
parte do processo avaliativo e precisa de indicadores e coleta de infor-
mações necessárias para sua implementação efetiva.

Precisa-se elaborar uma cesta de indicadores quantitativos para di-
mensionar as metas estabelecidas e indicadores qualitativos que permi-
tam mensurar as dificuldades e o alcance relacionados ao processo do 
trabalho, e se a estratégia adotada teve eficácia e eficiência para aquela 
meta a ser alcançada.

É necessário que uma articulação forte se estabeleça entre os que 
elaboraram o plano e o comitê/grupo de monitoramento.

A plataforma descrita precisa ser acompanhada de indicadores para 
cada ação proposta, assim como a definição da responsabilidade e de 
parcerias necessárias para o seu alcance. A construção desse sistema de 
monitoramento deverá contar com instrumentos on-line de processamen-
to de dados e instrumentos de acompanhamento que possam conter as 
especificidades de cada área e, ao mesmo tempo, ter uma uniformidade 
de princípios e de propósitos.

Uma vez definida a coordenação ou grupo de monitoramento, precisam 
ser definidos os procedimentos e a divulgação das atividades.

Pisar descalça no barro,
Comer frutas no pomar,

Ver casa de joão-de-barro,
Noite de muito luar.

O PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA 
INFÂNCIA DE MACEIÓ (PMPIM) E A COVID-19

Rita Ippolito63

“A minha infância foi um tempo que me deu autorização 
ilimitada: a de não sair nunca do espanto da descoberta do 

mundo e das pessoas. Os meus pais [...] deram-me a mais 
valiosa das prendas: eternizaram a minha infância. E suge-
riram que o próprio mundo está em permanente nascimento”.

Mia Couto

63. Consultora sênior em Educação, especialista em Educação e em Psicologia do 
Desenvolvimento Infantil; foi coordenadora-geral do Projeto SEMED-PNUD e, 
atualmente, é consultora de várias instituições nacionais e internacionais em projetos 
de promoção dos diretos de crianças e adolescentes.
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Introdução

O PMPIM vai ser lançado no corrente ano de 2020, no meio da pande-
mia da Covid-1964. Esse novo e dramático contexto impõe reflexões e atua-
lizações. Novas prioridades e cuidados especiais para a proteção à Primeira 
Infância, no município, envolvem as ações de todos os agentes educacionais, 
sanitários, sociais, familiares e os gestores políticos e de controle.

A implementação da política da primeira infância, ao longo de sua 
caminhada, tem encontrado muitos desafios de ordem econômica, social, 
política e cultural, hoje, agudizados pela crise sanitária. Entre esses, a 
necessidade de priorizar recursos, a intersetorialidade das políticas, a pro-
teção e a defesa dos direitos da criança no ambiente familiar, nos espaços 
públicos, na saúde e na educação, além de outros. O Plano Municipal 
pela Primeira Infância de Maceió, construído nos últimos quatro anos, 
vai sofrer atualizações pelo tsunami pandêmico que coloca prioridades e 
intervenções em curto, médio e longo prazo, em vista da magnitude dos 
impactos que a pandemia está provocando em todas as dimensões da vida 
humana – social e econômica. Um cenário comum a muitas realidades 
de outros municípios e cidades brasileiras.

A Covid-19 está impactando toda a humanidade. Universidades, agentes 
políticos e sociais, especialistas e cientistas estão estudando e analisando 
os impactos da pandemia atual. Várias pesquisas estão evidenciando as 
mudanças repentinas que a Covid-19 está provocando no contexto fami-
liar e social das crianças. As medidas sanitárias, entre elas a quarentena, 
as medidas de distanciamento, o fechamento de escolas, as restrições de 
deslocamento, estão mudando a rotina da vida das crianças e sua família.

A despeito da sua extrema necessidade e urgência, essas medidas 

64. Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado 
pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China (OPAS-OMS, 2020). 
Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19#cloroquina.

sanitárias acabam por gerar impactos indiretos que ameaçam o bem-estar 
e a saúde de crianças e de adolescentes, trazendo sentimentos de solidão 
e de tristeza, e os expondo a situações de extrema vulnerabilidade. Con-
flitos familiares e situações abusivas e violentas agravam a condição de 
crianças e adolescentes que estão distantes dos dispositivos de proteção 
social, em particular, da escola.

O fechamento das escolas está entre as medidas mais drásticas para 
conter o novo coronavírus, cuja decisão foi tomada por mais de 85 países 
em todo o mundo, em março de 2020, quando a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou a situação de pandemia. Segundo os dados 
da Organização das Nações Unidas, Ciência e Cultura (ONU NEWS, 
2020), 776,7 milhões de crianças e jovens estão sendo impactados com o 
fechamento dos equipamentos. Estudos e relatórios médicos (BERAL-
DO, 2020) registram que as crianças e adolescentes são em sua maioria 
assintomáticos/as ou apresentam leves sintomas, mesmo possuindo a 
mesma carga viral de uma pessoa adulta acometida pela Covid-19. Diante 
da situação, as escolas foram fechadas quase simultaneamente em todo o 
mundo. Conforme afirmação de Arlette Domingos P. Cavalcante, gestora 
da Cmei Dulcinette Barros: “Neste ano de 2020, as crianças tinham 
frequentado apenas por alguns dias as escolas e muitas pela primeira 
vez tiveram direito ao acesso. Estavam em fase de adaptação ao novo 
ambiente, a novas pessoas”.

A primeira infância precisa de proteção integral e necessita de uma polí-
tica pública intersetorial e de uma rede de apoio. Ter consciência da potência 
que a criança possui pode contribuir para um processo de mudança. Ela 
sente, acredita, observa e inspira e tem uma mente imaginativa que ajuda 
os adultos a ousar mais nas demandas mais agudas de equidade, inclusão e 
inovação. Essa ideia precisa tornar-se uma cultura de todos. As crianças não 
são pobres, porque elas não são pobres em imaginação nem em sentimento.

Eu venho aqui falar de saudade…Saudade é uma coisa muito linda! Eu 
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tô com saudade da minha escola e de meus amigos... (Lourena, criança 
do Maternal 2 do Cmei Casa da Amizade, 2020).
Boa noite tia tilevânia (Ladivânia) quero ixudar (estudar) a dança do 
jacaré e sabe dançar...bora pra cá...bora pra lá… (Criança do Maternal 
do Cmei Casa da Amizade, 2020).

Para atualizar o PMPIM, nesse novo contexto, se sentiu a necessidade 
de uma interlocução com os gestores públicos, especialistas, parceiros, 
observadores e analistas sociais e médicos; da escuta atenta de educado-
res, familiares e crianças, para, dessa forma, construir coletivamente o 
enfrentamento a esse cenário complexo.

Este capítulo foi escrito, portanto, por muitas mãos, corações e men-
tes, com um propósito comum de que a prioridade absoluta dos diretos 
da infância, prevista pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 
14.257, de 2016), deve tornar-se uma realidade para todas as crianças, 
sobretudo nesse difícil contexto que envolve todas as esferas da política, 
da economia, da saúde, da assistência, da vivência familiar e social.

O contexto de Maceió

A pandemia da Covid-19 é um fenômeno que continuará tendo im-
pactos em várias dimensões, e os efeitos não serão apenas emergenciais; 
sua ocorrência coincide com a finalização da atual gestão municipal. O 
Plano municipal de Maceió é um produto realizado nessa gestão, com o 
anseio de dar continuidade à construção de uma política pública da Pri-
meira Infância; o documento é percebido como um instrumento político 
e uma plataforma de ações setoriais e intersetoriais e representa também 
um legado dessa administração.

Muitas ações foram realizadas nessa gestão para a Primeira Infância, 
reverberadas também com a parceria das agências da Organização das 

Nações Unidas (ONU), Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
além de outras instituições especialistas na área da Infância, como a 
ONG Avante e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), uma vez que:

A educação infantil é uma etapa muito complexa na formação da 
cidadania do indivíduo, pois passa pelas descobertas e cuidados para 
desenvolver a construção da autonomia. O município de Maceió preza 
hoje por uma condução da Educação Infantil em que se desenvolva 
um trabalho de valorização das escutas e respeito a complexidade 
da produção das culturas infantis (Carmen Lúcia Couto de Souza, 
gestora do Cmei José Vitor Madltton da Silva, 2020).

Na construção do Plano, todas essas ações foram analisadas, contex-
tualizadas e posicionadas como pontos de partida para uma plataforma 
estratégica para, assim, dar continuidade e alcançar as metas fixadas na 
Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável.

Uma retrospectiva da gestão pública e a Primeira Infância 
em Maceió

Diálogo com o Prefeito Rui Palmeira

Entre as ações e os programas que tiveram maior impacto para as 
crianças pequenas, no município, os investimentos em educação – com a 
construção de novas creches e reformas na estrutura física de nossa rede 
– constituem uma parte relevante. Acreditamos que nos próximos quatro 
meses conseguiremos alcançar 100% das nossas creches reformadas. A 
nossa gestão mudou o conceito de espaço educacional; de acordo com as 
orientações legais e pedagógicas, transformamos o que a secretária de 
educação Ana Dayse Rezende Dórea chamava de depósito de crianças, 
sendo creches “adaptadas”, como as “casas alugadas”. As novas creches, 
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cujo projeto arquitetônico acompanha as orientações pedagógicas mais 
avançadas, migram para um modelo que as crianças precisam, respeitando 
o seu desenvolvimento integral.

Outra conquista importante para as crianças foi a revitalização de 
espaços públicos. As crianças, em nossas periferias, têm muito poucas 
áreas de lazer. Conseguimos revitalizar e reformar e construir novas 
áreas de lazer. Hoje, vemos essas praças lotadas de famílias e, sobretudo, 
de crianças que voltaram a frequentar esses espaços. Acho importante 
o próximo prefeito continuar isso, pois ainda existem muitos espaços a 
serem reformados e construídos.

Outro investimento muito importante, quando a gente pensa em 
infância, é o investimento no saneamento básico. Pela primeira vez, a 
prefeitura está investindo em saneamento básico, num financiamento 
que conseguimos com o CAF, banco de desenvolvimento da América 
Latina, de mais de 400 milhões de reais, que vai melhorar a vida de toda 
uma comunidade, mas que vai ter um impacto ainda maior na vida das 
crianças que estão em contato direto com o esgoto na porta da casa delas.

Em relação à alimentação da criança, foi um esforço muito grande. 
A alimentação infantil nas escolas tomou um vulto muito importante. 
Oferecer uma alimentação segura é fundamental para que as crianças 
possam ficar nas escolas com mais saúde. Gostaria de frisar também a 
origem desses alimentos. A compra dos alimentos dos pequenos produ-
tores do nosso estado apoiou também a produção da agricultura familiar 
e local. É muito importante, pois é a geração da renda do produtor local, 
de macaxeira, de legumes de verduras, de mel, enfim, uma série de pro-
dutos que passamos a adquirir, valorizando a produção e a cultura local. 
É, certamente, um alimento mais fresco, mais seguro para as crianças. 
Nós evitamos os alimentos industrializados. Desde que nós assumimos, 
o trabalho da área de educação alimentar é trazer uma alimentação mais 
adequada para cada local. A gente sabe que a merenda é a principal re-
feição do dia na vida dessas crianças.

“A alimentação é imprescindível para o desenvolvimento inte-
gral das crianças, já que influencia o crescimento e o desempe-

nho cognitivo nessa faixa etária. Logo, o objetivo é garantir 
que as crianças tenham acesso a uma alimentação saudável e 
de qualidade, que ofereça nutrientes essenciais para o cresci-
mento nessa fase da vida, além de proporcionar informação 

capaz de conscientizá-las, desde a primeira infância, de uma 
boa alimentação, saudável, e de bons hábitos alimentares.”

Cmei Casa da Amizade

A intersetorialidade

Durante a pandemia, percebemos a necessidade de ações articuladas 
entre os setores, com a saúde orientando a educação, a assistência social e 
influenciando a economia, para preparar as escolas, que são os equipamentos 
mais importantes para ter os contatos com as crianças e com as famílias. 
Dessa forma, estamos com um plano de adaptação das escolas para uma 
possível volta às aulas. Sobretudo para a educação infantil, estão se adotando 
todas as medidas na entrada das escolas, sendo instruídas [as crianças] a 
lavarem as mãos. Os professores, certamente, serão fundamentais para um 
processo educativo de higiene, com álcool e lavagem das mãos. O trabalho 
tem de ser realmente casado com a assistência social e com a saúde. Por 
exemplo, a entrega de cestas nutricionais que fizemos nas escolas, outra 
parte foi feita pela assistência social. Recebemos 40 mil cestas do Governo 
do Estado e priorizamos também essas escolas, que chegassem a pais e 
mães de alunos da escola pública. Temos a certeza de que muitos perderam 
o emprego ou sobrevivem de maneira informal, então tentamos garantir 
que não falte alimento a essas famílias, nesse momento.

Sabemos dos alertas no mundo inteiro, das alianças globais com insti-
tuições multilaterais, sobre os males da pandemia em termos de problemas 
mentais, melancolia, tristeza, agudização de alguns problemas preexisten-
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tes ou comorbidades anteriores nas crianças. Estamos preocupados com 
o distanciamento da criança com as redes de instituições de proteção e 
de garantia do direito da criança, e a descontinuidade da vacinação, em 
muitas áreas. Sabemos que a busca por vacina tem diminuído muito, du-
rante a pandemia. As pessoas, sobretudo pais, avós e responsáveis [estão] 
com medo da pandemia. No momento que tivermos uma possível volta 
às aulas, será fundamental uma conexão entre escola e unidade de saúde, 
para saber quem, de fato, não tomou as vacinas. Essa comunicação entre 
conselheiros tutelares, escolas, unidades de saúde, Cras, Crea etc., vai ser 
importantíssima para retornarmos esse tipo de ação.

A escola como centro de cidadania, acolhimento e 
desenvolvimento humano

Quando chegamos a determinadas comunidades, a referência é a 
escola. Algumas diretoras são as autoridades daquele local. Já ouvi fatos 
muito interessantes, como algumas escolas que sofreram furtos e roubos 
e os equipamentos foram devolvidos dias depois, pois em algumas áreas 
onde tem tráfico de droga, nem os traficantes aceitam que se furte uma 
escola. São fatos que, muitas vezes, se custa a acreditar, mas que provam 
a importância da gestão, da escola, da proximidade da escola com a co-
munidade. Muitas vezes, a gestora da escola se torna psicóloga, delegada, 
uma função diferenciada em determinada comunidade.

A Internet e a educação a distância

A importância da internet para a educação está se tornando essencial, 
mas sabemos a dificuldade de logística que temos. Conseguimos mudar o 
fornecedor de internet e estamos adquirindo equipamentos para deixar as 
escolas preparadas. Precisamos pensar em educação a distância. Muitas 

famílias têm dificuldade de acesso à internet. O próximo gestor terá que 
pensar em como dar crédito a essa criança, para ter internet, algo deve 
ser pensando para ela ter acesso, enquanto a vacina não chegar.

A próxima gestão, as lições aprendidas e o Plano 
Municipal pela Primeira Infância

Pensando no próximo prefeito que terá a responsabilidade de im-
plementar o PMPIM, uma das lições aprendidas é aquela de ter uma 
equipe com total autonomia e conhecimento da realidade do município. 
A secretária Ana Dayse conseguiu isso e acho um exemplo. O resultado 
com o Ideb é um grande feito, passamos no Ideb de penúltimo para o 
quarto lugar. Fomos a [cidade] que mais cresceu, e a primeira cidade do 
Nordeste. Fizemos o caminho certo, mas é preciso uma equipe que tenha 
autonomia, na qual o prefeito não possa dar “pitaco” o tempo todo, e con-
tinuidade – é preciso uma secretaria que não seja desfeita o tempo todo.

O Plano Municipal está sendo feito com tanto carinho e competência por 
todas as representações das instâncias governamentais e não governamentais, 
e quem vier mais à frente vai utilizar esse plano da melhor maneira possível.

A construção da política da Primeira Infância: um olhar 
histórico

Prestem atenção no que eu digo,
pois eu não falo por mal:

os adultos que me perdoem,
mas ser criança é legal! [...]
Mas se tudo o que fizeram,
já fugiu de sua lembrança,

fiquem sabendo o que eu quero:
mais respeito, eu sou criança!
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Pedro Bandeira

Diálogo com a Secretária Ana Dayse Rezende Dore

Começo falando sobre o estado: décadas atrás, o cenário era muito 
difícil para as crianças. A mortalidade infantil tinha uma marca muito 
constrangedora, mesmo na capital. Éramos “campeões” de mortalidade. 
Ao longo das últimas três décadas, foram feitos muitos investimentos, 
e a mortalidade infantil caiu muito. Começou-se a tratar a mortalidade 
como política pública de Estado, com o ministro da Saúde. Avançamos 
muito, e esses números, hoje, não são ainda os melhores, mas viramos 
referência nesse trabalho que foi feito.

Começo assim para mostrar que para as pessoas terem sucesso no 
futuro, é preciso que a gente invista desde a gravidez. As mães precisam 
ser cuidadas, bem assistidas (é um grande desafio no país, mas é possível), 
para que elas possam crescer e se desenvolver bem, com todos os cuidados. 
Com essa evolução, a gente chega ao cenário de Maceió, onde, há uma 
década, essa política precisou ser feita de maneira articulada, não apenas 
com a visão da saúde. A criança precisa nascer bem, se desenvolver e ter 
condição de sobrevivência. Essa condição é da saúde, mas entra o compo-
nente forte da Educação. É nesse período em que a saúde, a educação e a 
assistência social (que fazem o tripé), com a legislação nossa de Educação 
de 1996, a LDB, que preconiza e dá às crianças o direito à educação.

Por muitos anos as creches eram o lugar onde as mães deixavam as 
crianças para irem trabalhar. Algumas creches, naquela época, eram 
“depósitos de crianças”, mas, em 1996, a LDB garante à criança o direito 
à educação. Garante assistência na fase de creche, como o direito de as-
sistência na escola. A partir daí a educação começa também a se formar, 
a se preparar, com recursos humanos – pessoas – para receber as crianças 
nessa primeira fase de vida. Esse binômio, educação e saúde, passa então 
a cuidar que se tenha esse olhar para a educação – como desenvolvimento 
e crescimento. A criança passa a ser mais do que apenas cuidadas, mas a 

ter direito a ter educação, a uma escola. Aí surge a educação infantil pelo 
lado das Redes Municipais, ou pelas públicas e privadas, pois a lei serve 
também para a rede privada. A educação passa a ter a responsabilidade 
de olhar a criança mais [além] do que apenas ser alfabetizada, mas a 
ser cuidada, pensada em seu desenvolvimento completo como pessoa. 
A criança é amparada por uma legislação. Surgem os Planos Nacionais 
de Educação para traçar metas e qualidade para a educação, incluindo 
a infantil. Isso foi um grande marco para o Brasil. A educação infantil 
traz o olhar de formar cidadãos.

Quando se constrói o Plano Nacional de Educação e os estados e os 
municípios precisam criar seus próprios planos, nós tomamos como refe-
rência o PNE e construímos, por obrigatoriedade, o Plano Municipal de 
Educação (PME), em 2013, quando chegamos à secretaria. Foi um dos 
Planos construídos de forma mais democrática, com 18 audiências públicas, 
que traçou metas e teve um olhar muito forte para a infância. A Educação 
infantil tem como como referência o Marco Legal da Primeira Infância 
e o Plano Municipal de Educação (PME), que foi aprovado em Maceió, 
em 2015. É a partir desse marco que começamos a fazer os investimentos. 
Foram feitas 15 novas creches, espaços mais demandados pela população. 
Junto com o Plano da Primeira Infância, começamos a trabalhar em toda 
a política da educação infantil, construindo as orientações curriculares, 
pois tivemos todo o suporte e apoio de duas grandes entidades da ONU, 
como o PNUD e o Unicef, além das parcerias de universidades e ONGs, 
como a Avante Educação e Mobilização Social e a Ufal.

Os investimentos realizados na área da Educação Infantil 
em Maceió como catalisadores da atenção à primeira 
infância como prioridade absoluta

A educação está tendo um papel fundamental no município, quan-
do a gente começou a mostrar que, para a criança se dar bem nas suas 
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fases subsequentes, ela precisava estar bem e assistida desde o começo 
de sua existência. Quando a educação de Maceió se mobiliza e começa 
a disseminar a cultura e seus pressupostos teóricos e pedagógicos de 
que precisa cuidar da primeira infância, isso mobilizou outras áreas que 
trabalhavam com a gente a entender que precisavam desse investimento 
na primeira infância, não apenas na educação, precisava integrar com 
Assistência Social, Saúde, Economia. Maceió tem muita gente pobre e 
pouca gente muito rica. Essa desigualdade reflete todo o crescimento e 
o desenvolvimento da cidade, como a mobilidade urbana precisa che-
gar. Não foram apenas a educação e a saúde que se mobilizaram, mas o 
município entendeu que precisava cuidar do seu todo. Muitas coisas se 
desenvolveram e isso contribui para o desenvolvimento da criança, em 
suas prioridades.

Os avanços na atenção a primeira infância e os riscos de 
retrocessos pelos impactos provocados pela pandemia

Existem especialistas em várias áreas, inclusive econômicas, que falam 
que os investimentos na primeira infância devem ser prioridade para o 
desenvolvimento do país. O não cuidado pode acarretar problemas na 
saúde, problemas humanos. Maceió, além dos resultados quantitativos, 
tem um resultado qualitativo e prático na educação infantil que já é re-
ferência. Isso inclui recursos e, sobretudo, investimentos em formação de 
merendeiras, de técnicos, de pessoas. Isso reverbera essa ideia na família, 
no bairro, na comunidade. Um exemplo disso, nesse processo de escuta 
que a rede está realizando, é um relato de uma merendeira. A merendeira 
conhece tão bem o papel da escola que é possível conversar com ela e 
confundi-la com uma professora. Acho isso fantástico, pois cuidar da 
alimentação das nossas crianças é uma prioridade. Isso para nós é um 
dos componentes dessa política pública. Sabemos que a criança, princi-

palmente na primeira infância, para se desenvolver neurologicamente, 
ela precisa de uma boa alimentação. Sabemos que para essas crianças, na 
sua maioria, as alimentações boas são as que elas têm nas escolas. Para 
isso, não é apenas adquirir o alimento e transformá-lo em “merenda”. 
Precisa-se fazer educação alimentar, investindo desde a professora, na 
sala de aula, para ela entender o papel, a qualidade, a importância, bem 
como em quem prepara o alimento. O investimento feito nas nossas 
merendeiras me orgulha muito. Elas têm uma formação como a dos pro-
fessores. Temos uma política de investimento das merendeiras. Durante 
a pandemia, as merendeiras continuam recebendo o ensino remoto. Para 
isso, teve de ter decisão política. Pois a alimentação é um dos principais 
elementos da educação básica, para o desenvolvimento qualificado do 
desenvolvimento da criança. Não renunciamos a isso, o prefeito concorda 
com esse investimento e não abre mão dessa tecla. Isso contribui muito 
para que em nosso ambiente de rede de educação haja um trabalho que 
se qualifica cada vez mais.

O investimento que chega do PNAE, o mesmo valor é posto em 
contrapartida no município como recurso próprio. Há um somatório 
do recurso do município e do [governo] federal, para o investimento na 
qualidade da nossa alimentação.

A intersetorialidade, o PMPIM e a pandemia, quais os 
desafios?

Fala-se, hoje, que a intersetorialidade na primeira infância é fun-
damental, para a continuidade e a retomada de atividades e vida das 
crianças. Ninguém se preparou para a pandemia. Estávamos nas escolas 
trabalhando quando saiu o decreto para fechar todas as escolas. Cria-se o 
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teletrabalho por esse decreto65 e começa um mundo novo, um momento 
novo. As pessoas começam a se desesperar com o que veem ao entorno. De 
fato, a coisa veio de forma açodada. Isolamento, medo, má compreensão. 
A pandemia virou o mundo pelo avesso. Não sabemos como vamos fazer 
o “des-avesso”. Estamos todos estudando e passando pela necessidade de 
começar a pensar, a formar, pois os professores não estavam preparados 
para ensino remoto, o teletrabalho.

A pandemia está aí, mostrando essa dificuldade. Mas nem tudo está 
sendo ruim. Nesse momento, as pessoas estão se redescobrindo, sendo 
criativas, resilientes, para que tenhamos a condição de sobreviver dentro 
de um momento que será o “novo normal”. Que condição é essa?

O que de fato é novo é o professor comunicar-se de casa com as 
crianças. Tenho muito respeito com os professores da educação básica e 
como estão se reinventando a cada dia. Fizeram grupos de WhatsApp66 
com as famílias, para saberem como estão as crianças, mostrando pre-
ocupação com elas, como estão se alimentando, fazendo brincadeiras, 
criando vídeos, conversando. As escolas e todo o corpo técnico estão 
produzindo coisas fantásticas.

Descobrimos que nem todas as crianças ou famílias tinham acesso 
aos celulares e à internet. Como uma mãe, que tinha um celular com 
crédito, com três filhos na escola e, quando escutavam as aulas pelo ce-
lular, o crédito acabava, e os outros filhos não podiam ter aula. É muito 

65. O Decreto n.º 8.869, publicado no Diário Oficial de Maceió, no dia 22 de abril 
de 2020, em edição extraordinária, “Dispõe sobre a prorrogação das medidas para 
enfrentamento do estado de calamidade em saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus (Covid-19) no âmbito do município de Maceió, 
e dá outras providências” (MACEIÓ, 2020).
66. De acordo com o site do aplicativo, “mais de dois bilhões de pessoas, em mais 
de 180 países, usam o WhatsApp para manter o contato com amigos e familiares, a 
qualquer hora ou lugar. O WhatsApp é gratuito e oferece um serviço de mensagens e 
chamadas simples, seguro e confiável para celulares em todo o mundo”. Disponível 
em: https://www.whatsapp.com/about/?lang=pt_br.

real essa realidade, a gente não imagina isso em outras classes sociais. 
Vimos as experiências de outros lugares que utilizaram a rádio no lugar 
da internet. Sensibilizamos os professores, alguns não conseguem, tiveram 
muita resistência, mas é incrível como a equipe evoluiu.

Em contato com o Estado e as rádios, conseguimos uma parceria 
e criamos o programa Rádio Escola Maceió. Está sendo um sucesso. 
Criamos uma programação, um cronograma de planejamento, dias, 
horários, junto com os professores. Qualquer celular pode acessar a 
rádio. Passou a ser nosso objeto de trabalho e pela qual o ensino está se 
dando. O conhecimento está chegando a eles, não da forma que chegaria 
presencialmente, pois se até pessoas das classes com mais recursos estão 
com problemas, imagine as nossas. As mães pediram para que as aulas 
fossem de tarde, pois trabalham de manhã. É um projeto encantador.

A grande maioria de Maceió é muito pobre. Portanto, precisamos 
pensar para quem a gente trabalha, que é uma rede de 141 escolas com 
esse perfil da população, da qual sabemos que 70% dos pais de nossos 
alunos são analfabetos, não têm condição de ajudar a própria família. 
A alternativa que encontramos foi a rádio. O retorno deles é incrí-
vel, eles nos contam como escutaram a contação de história, do ensino 
fundamental, do português. É lindo. É um esforço enorme de nossos 
professores, aprenderam a gravar pelo celular, para enviar para nossa 
central de coordenação, para enviar para a rádio. Precisa ver a dedicação 
do pessoal da rádio. Eles recebem as aulas gravadas e têm um zelo, um 
cuidado com esse material. Eles ajudam, até mesmo de noite, para ir ao 
ar no próximo dia. Um trabalho belíssimo que nosso setor de cultura 
também está fazendo na rádio.

Temos também o programa soletrando, no qual a cada ano é escolhido 
um escritor alagoano para estudar. Este ano é Graciliano Ramos, e está 
sendo usado [o livro] A Terra dos Meninos Pelados. Tem de ter muito 
respeito pelos professores da rede pública deste país.



241240

P L A N O  M U N I C I PA L P E L A  P R I M E I R A  I N FÂ N C I A  D E  M AC E I Ó

“Tia Carmen...Estou com muita...muita... saudade de você
“Quando isso passar eu vou dar um abraço bem apertado”.

“Quero brincar com meus amiguinhos”.
“Quero brincar na minha escolinha”.

Crianças do Cmei 
José Vitor M. Da Silva

“Estou com saudade da escola... Mas não posso ir. Estou de 
quarentena, por causa da corona vírus”.

Davi (Criança do Cmei 
José Vitor M. da Silva)

O zelo e o cuidado com a comunidade escolar

Não sabemos ainda como seremos nesse “novo normal”, mas uma 
coisa será diferente. As famílias se aproximaram, e as escolas se aproxi-
maram ainda mais. Há uma participação muito forte entre as mães e as 
escolas, nesse momento.

Estamos finalizando nosso protocolo de retorno às aulas e estamos 
abrindo escutas com diretores, com professores, servidores e funcionários 
e já ouvimos as famílias; elas já se colocaram. Já tem um trabalho apurado 
com entrevistas feitas com as famílias. Elas estão podendo falar do que está 
acontecendo, do medo da volta às aulas, se querem mandar seus filhos ou 
não. É o momento de escuta. Os professores que tiveram dificuldade em 
formação, nunca tiveram tanto interesse em formação como agora, com 
as formações on-line. Fizemos uma pesquisa com a Ufal, para sentir o 
que as pessoas querem nesse momento de informação e a grande maioria 
queria saber das novas tecnologias que precisam aprender a usar agora. A 
grande demanda dessa pesquisa foi para a formação tecnológica.

Ninguém se preparou para finalizar o ano e o período dessa forma. 
Mesmo quando conseguirmos voltar, com todos os cuidados, o ensino 
híbrido vai ser, de fato, a nossa vida daqui para a frente, não tenho 

dúvidas. O ensino remoto irá continuar, enquanto não sair uma vacina 
para todas as pessoas
O ensino híbrido, a internet e o PMPIM

Sabemos que a forma adotada de ensino virtual não suprirá 
integralmente as necessidades dos alunos quando presente em 

ambiente escolar. Entretanto, devemos utilizar o que temos 
neste momento e conscientizar os pais que eles possuem um pa-
pel fundamental para que a educação infantil seja continuada.

Patrizia dos Santos Ronzullo 
(Merendeira do Cmei Dulcinete Barros)

Está sendo e será um desafio, pois muitas coisas que cabem à educa-
ção doméstica, mas por causa da nossa realidade e das características das 
nossas famílias, a escola terá um papel de cuidado muito forte. Quando 
se coloca a questão do retorno com distanciamento, do uso e acesso à 
internet, com as escolas conectadas, nós teremos de ensinar, aos pais 
também, os cuidados de higiene. Como lavar as mãos, como se proteger, 
como usar o banheiro, como é o comportamento do colega. Isso entrará 
na formação dos professores, como também no currículo da escola. São 
prioridades de conhecimentos, que não são novos, nesse momento.

O Plano emergencial em curto prazo e as metas em 
médio e longo prazo

Já que essa pandemia indica que durará por mais tempo do que uma 
vacina aparecer, este Plano não é apenas emergencial. Temos planos que 
precisam ser continuados, como as ações curriculares das escolas.

O projeto pedagógico das escolas terá que incluir um novo capítulo, o 
da pandemia. O que é, como se instalou e como se comportar em relação 
a ela, para não se adoecer e morrer. No nosso Plano da Primeira Infância, 
que está sendo construído e finalizado nesse momento, penso que foi 
necessário introduzir esse novo capítulo pois ele será dado e aprovado 
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como um plano que cuida da primeira infância da cidade. O vírus che-
gou e não vai embora tão cedo. Do jeito que ele é agressivo, espero que 
as vacinas sejam eficazes, para que daqui a dois anos a população esteja 
protegida. Enquanto isso, teremos de aprender a viver com ele em nosso 
entorno; quais as ações, cuidados que temos de tomar. Ele só vai embora 
quando não tiver mais hospedeiro, ou quando tivermos imunidade total.

A escola: muitas vezes único equipamento público

A escola tem na comunidade o maior equipamento social do bairro. 
Tem ponto de saúde perto da escola, às vezes, mas a grande referência é 
a escola. A escola acolhe o estudante, a família, orienta. Ela é, de fato, 
o instrumento educador, e deve ser. Ela leva os estudantes por meio das 
ações de cultura, de arte. A gente já apostava, e o papel fundamental que 
tínhamos para a comunidade, agora será o maior e melhor, com mais 
responsabilidade para o ensinamento da comunidade e com as famílias, 
principalmente. Nessa classe social o desconhecimento da doença ainda 
é grande. Ouvi, uma vez, uma expressão assim “isso é doença de rico, 
não vai dar na gente não”. Agora eles perderam muita gente, muitos pa-
rentes. Vi que a incidência da doença é enorme em alguns bairros. Ponta 
Verde, primeira região que teve a Covid, ainda tem muita reincidência, 
é onde mais teve e ainda mais terá. Mas o número de óbitos maior não 
está em Ponta Verde, está onde tem a pobreza e a desinformação. Nessa 
semana, o maior número de óbitos está onde pega a beira da Lagoa, onde 
é a segunda região administrativa, Ponta Grossa; e outra região, como a 
do Tabuleiro, onde tem muita gente aglomerada. A evolução da doença 
é por classe social também, por isso a preocupação da desigualdade que 
temos no país. Onde mais mata são os lugares de aglomeração, nas favelas 
e comunidades. A escola, portanto, terá esse papel, maior do que nunca, 
de ensinar à população sobre a doença. Os professores já estão vendo isso, 

e estão se oferecendo para participar das disciplinas dadas pelas rádios. 
Uma recente pesquisa em São Paulo, conduzida pela Unesp67, fez um 
levantamento do caminho da doença, a partir dos óbitos, e, realmente, 
o número maior é o de diaristas, entregadores, trabalhadores, quem não 
pode parar de trabalhar, o que demonstra isso.

A importância da Educação Infantil para o Município de 
Maceió e o enfrentamento da pandemia

Tô com saudades dos bichinhos… Dos coleguinhas e dos tios 
que cuida dos animais… Tô querendo muito já que eu possa 

voltar para a escola...”.
Julia Cristina 

(Cmei José Vitor M. da Silva)

Diálogo com Angelina Araujo68

O contexto de desarmonia causado pela pandemia coloca-nos, a todos, 
em uma situação de impotência e com poucas possibilidades de mobiliza-
ção para cuidar das crianças. A política para a primeira infância ganhou 
espaço em Maceió nos últimos oito anos; a pandemia mudou o ritmo 
do trabalho e de vida e temos riscos de retornar a situações de extrema 
pobreza, ao abandono escolar e ao aumento de violência de toda ordem, 
em lares e na sociedade como um todo. Estudos recentes mostram como 
o índice desses problemas vem aumentando e se avolumando em nosso 

67. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) “é uma das maiores e mais impor-
tantes universidades brasileiras, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e 
na extensão de serviços à comunidade”. Disponível em: https://www2.unesp.br/
portal#!/sobre-a-unesp/perfil/.

68.  Coordenadora-Geral de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) de Maceió.
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contexto. Possivelmente, precisaremos retomar ações já consolidadas no 
combate a essas problemáticas e assim retroceder nos avanços obtidos.

A peculiaridade das realidades locais e as novas 
estratégias

Será necessário fazer um levantamento de quais famílias e crianças 
precisam retornar ao atendimento educacional presencial de forma emer-
gencial, considerando a condição de vulnerabilidade social, o comprome-
timento com a saúde alimentar e nutricional, a exposição a maus-tratos, 
violência e abandono, essas crianças e famílias precisam retornar de 
imediato a ter atendimento educacional, essa é uma forma de minimizar 
todas essas situações. Outra ação iminentemente urgente é a distribui-
ção de cestas nutricionais que possam complementar a alimentação das 
crianças que, por motivos menos urgentes, podem permanecer em casa, 
sendo cuidadas e protegidas por sua família.

As prioridades alinhadas aos eixos do plano nacional

Ações imediatas e diretas, em forma de orientações para salvaguardar 
os direitos das crianças, em relação à vida e à saúde foram elaboradas e 
enviadas para as famílias por meio da Secretaria de Educação, ampliando 
o repertório de brincadeiras e cuidados, objetivando preservar a integri-
dade das crianças em seus contextos familiares.

No entanto, não podemos garantir que essas ações foram executadas 
e se as crianças estão protegidas de situação de maus-tratos, negligência, 
abuso e expostas ao trabalho infantil. A descontinuidade do atendimento 
efetivo às crianças pelos equipamentos sociais pode ter gerado a violação 
e comprometimento de diversos direitos, tendo como exemplo o impedi-
mento de ir à escola diariamente, não ter acesso a uma boa alimentação, 

não poderem ir ao posto de saúde ou mesmo brincar na rua com seus 
pares. Outra proposta em análise é a oferta de educação integral para as 
crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Essas 
questões precisam ser priorizadas com segurança.

O enfrentamento da emergência sanitária e a política de 
proteção da criança

A crise econômica, social e emocional é uma consequência gerada 
pela pandemia para a população em geral, desencadeada pelo desem-
prego, perda ou redução de renda e, consequentemente, há instabilidade 
econômica e o desespero das famílias diante da incerteza de ter garantido 
o direito à sobrevivência. Desassistidas dessas questões básicas, obser-
va-se, nas comunidades, o aumento do uso de álcool e outras drogas, 
causadoras de estresse, conflitos e desequilíbrio do estado emocional, 
desencadeando, inevitavelmente, a violência doméstica, tendo crianças 
e adolescentes como sujeitos mais vulneráveis a essas violências e ao 
sofrimento psicológico, o que desencadeia um aumento das demandas 
para as redes de proteção locais.

Para proteger essas crianças e adolescentes, é necessário fortalecer as 
agências que compõem a rede de proteção, identificar e afastar o agres-
sor do lar, identificar e analisar amplamente o contexto, para fornecer, 
assim, cuidados alternativos e escuta qualificada. Os esforços precisam 
ser envidados no sentido de assisti-los por meio dos serviços de ação 
compensatória, contando com o apoio de ações de saúde, educação e 
assistência social, para buscar restabelecer a harmonia e a convivência 
familiar dos afetados.
A intersetorialidade 
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Reforçar e construir canais de diálogo mais potentes entre os setores 
da gestão pública e das entidades de controle social nunca foi tão urgente, 
é preciso investir na articulação intersetorial, nomear pessoas que tenham 
expertise nesse tipo de resolução de problema, intensificar as ações de 
proteção e cuidado para esse público. Em longo prazo precisa-se qualificar 
profissionalmente os membros adultos dessas famílias e gerar emprego e 
renda para esses. As políticas públicas devem ser desenvolvidas objetivando 
o rompimento do ciclo de violências, mediante a humanização das pessoas, 
o respeito a seu direito à vida e à sobrevivência. Paralelamente à imple-
mentação dessas políticas, será necessário o seu monitoramento de forma 
também intersetorial, elaborando planos de implementação coletiva, com 
foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social, congregando os 
profissionais de saúde, de educação e de assistência social, bem como órgãos 
de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Os protocolos 

Os protocolos, na verdade, vêm nos mostrando a importância neces-
sária de se trabalhar de forma intersetorial, evidenciam também e nos 
ensinam como melhorar o que já vimos fazendo, mas só eles não bastam, 
eles nos sinalizam sim, que esse é o início de uma ação que deverá ser 
permanente para minimizar e diminuir as desigualdades da nossa cidade.

Como garantir a nutrição saudável e segura? 
Como garantir o desenvolvimento psicossocial e o 
desenvolvimento socioemocional?

Um Plano de Contingência foi elaborado e está em atividade na cidade 
de Maceió; uma das estratégias foi o atendimento às famílias por meio do 
fornecimento de cestas nutricionais, como forma de garantir a nutrição 

saudável. A proteção social integral das crianças, no tocante aos demais 
aspectos, no caso específico da pandemia do novo coronavírus, perpassa, 
nesse momento, pelo fortalecimento dos serviços com um planejamento 
preventivo e alternativo, com enfoque em ações articuladas entre a gestão 
da Assistência Social, o Sistema de Saúde e outras políticas públicas e 
órgãos de defesa de direitos.

O contexto da pandemia e a proteção à Primeira Infância 
nos olhares de especialistas e parceiros institucionais

É usar máscara e lavar a mão, e lavar a mão e colocar más-
cara! Porque o vírus está chegando.

Jeferson (criança do 
Cmei Kyra Maria)

A crise sanitária provocada pela pandemia está tornando visíveis as 
grandes feridas da desigualdade, da exclusão social e todas as áreas sociais 
que estavam nas sombras das políticas públicas. 

Em todos os eventos históricos de grandes crises as crianças foram 
as que mais sofreram seus efeitos, enfatiza Vidal Didonet69 – por se-
rem as pessoas mais frágeis e, por isso, mais vulneráveis aos problemas 
associados e aos decorrentes das crises. Os primeiros dados, em nível 
mundial e nacionais, estão sendo analisados nesse sentido, para medir os 
impactos dos efeitos da pandemia na vida das crianças pequenas. Estão 

69.  Professor especialista em Educação Infantil; atuante na área das políticas públicas 
de educação; assessor da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep); 
membro do Conselho Técnico do Programa A Primeira Infância vem Primeiro, 
da Fundação Abrinq, do Conselho Consultivo da Oscip Berço da Cidadania, da 
Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep) Brasil e da Associação 
Brasileira de Estudos sobre o Bebê (Abebê). É licenciado em filosofia e em peda-
gogia; mestre em educação e especialista em educação infantil. Foi coordenador de 
educação pré-escolar no Ministério da Educação.
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sendo elaboradas medidas protetivas e preventivas para elaborar planos 
de proteção na área de saúde, assistência social e educação.

A perspectiva de uma longa convivência com os efeitos pandêmicos 
torna necessário priorizar ações e reforçar conceitos para a proteção das 
crianças e, sobretudo, a defesa do direito ao seu desenvolvimento integral. 
Proteger o ambiente no qual a criança convive, fortalecer os laços com os 
ambientes escolares, implementar estratégias de comunicação educativa 
e apoio psicológico, fortalecer a rede de proteção, entre outras, são as 
orientações do Conanda70 e do Unicef71 e das instituições de Saúde. Ao 
mesmo tempo, no Nordeste, iniciativas de mobilização estão avançando 
com estratégias e ações intersetoriais para apoiar a gestão pública a elabo-
rar planos de enfrentamento à Covid-19, com foco na primeira infância.

Com esse cenário, torna-se uma tarefa prioritária a atualização do 
plano de metas e das estratégias de implementação do Plano Municipal 
antes de ser lançado. Dessa forma, o Plano Municipal se torna um plano 
vivo, contextualizado com a realidade e com os dados. Como expressa 
Jane Santos, do Unicef, “a dança dos números vem determinando as 
ações”72, e os números não são meras estatísticas, mas refletem a condição 
de vida da população da criança e sua família, que estarão envolvidas na 
implementação da política da primeira infância.

A pandemia tornou evidente, no olhar de todos, a necessidade de polí-
ticas públicas de qualidade, a equidade se tornou um problema de todos, a 

70. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foi criado em 
1991, pela Lei n.º 8.242; é um órgão colegiado permanente, de caráter deliberativo 
e de composição paritária, previsto no Art. 88 da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). O Conanda é integrante da estrutura básica do 
Ministério dos Direitos Humanos, sendo o principal órgão do sistema de garantia 
de direitos. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/
participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-
-conanda/conanda.

71. Fundo das Nações Unidas para a Infância.

72. Coordenadora técnica do Unicef na região Nordeste.

inclusão social, uma emergência pública e sanitária, e a política da primeira 
infância – conquista da política pública das últimas duas décadas – a base 
de partidas para consolidar uma política permanente de Estado.

A iniciativa de abrir esse diálogo com especialistas, ativistas e parceiros 
da Política da Primeira Infância, para analisar de forma detalhada este 
presente incerto, apoia o esforço de definir novas metas e novas ordem 
de prioridades, fortalecendo os conceitos e os princípios que nortearam 
a grande mobilização dessa política.

As Estratégias de Proteção à Primeira Infância

Diálogo com Vital Didonet

• De que maneira você acha que o contexto da pandemia pode 
gerar retrocessos nas políticas direcionadas à Primeira Infância?

Partindo da constatação histórica de que, nas crises financeiras que o 
mundo viveu, as crianças foram as que mais sofreram seus efeitos – por 
serem as pessoas mais frágeis e, por isso, mais vulneráveis aos problemas 
associados e aos decorrentes das crises – podemos antever que também a 
pandemia afetará de forma mais aguda as crianças pequenas. A metáfora 
da corda que arrebenta no ponto mais fraco se aplica às pessoas que vivem 
tempos de privação, crise, sofrimento generalizado. A tendência dos 
governos que ainda mantêm a visão adultocêntrica é de olhar primeiro 
para as pessoas na idade produtiva – isto é, trabalhadores e geradores 
de renda – e buscar soluções primeiro para elas. Para esses governos, as 
crianças ainda são vistas como peso, como gasto social, como encargo, e 
são inclinados a retirar recursos financeiros das políticas de atendimento 
à infância e à adolescência e reforçar as políticas econômicas.
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• Quais estratégias, para a garantia dos direitos da criança e sua 
família são as mais importantes que, respeitando a peculiaridade das 
realidades locais, é necessário traçar?

A área da comunicação é estratégica. Provavelmente, a mais importante 
nesse contexto, porque temos um marco legal vigoroso e bem explícito 
sobre a prioridade absoluta para as famílias, a sociedade e o Estado em 
garantir os direitos das crianças e dos adolescentes à vida, à saúde, à 
educação, à alimentação, ao lazer, ao brincar, à dignidade, ao vínculo 
familiar e comunitário, à educação sem violência, a estarem protegidos da 
violência, da exploração e da opressão. E porque temos excelentes políticas 
públicas direcionadas à Primeira Infância, que precisam ser mantidas e 
reforçadas nos tempos de crise, exatamente para tornarem mais robustas 
as ações de atendimento aos direitos acima citados.

O que falta, então? Uma boa estratégia de comunicação, via Rádio e TV, 
para que as famílias cobrem do governo o cuidado redobrado às crianças, 
seja de forma direta, seja indireta, pelo reforço aos programas de apoio à 
família nas suas funções primordiais de cuidado e educação às suas crianças.

Outra estratégia eficaz é mobilizar Organizações da sociedade civil (Os-
cip e ONG, Associações, Movimentos, grupos etc.). A sociedade brasileira é 
riquíssima nessas organizações: são em grande número, têm compromissos 
e engajamento sérios, assumem papéis relevantes, contam com profissionais 
de alta especialização e disponíveis para participar e são ativas, atuantes, e 
podem realizar dois papéis complementares: a) participar contribuindo de 
forma efetiva; e b) fazer o controle social dos programas e ações.

• Quais as prioridades para o enfrentamento das desigualdades 
sociais que se acentuaram na pandemia devem ser alinhadas aos eixos 
do plano nacional?

A prioridade número um são as crianças pequenas, em todas as políticas 

e ações que o poder público desenvolva, para evitar que a desigualdade se 
agrave. Políticas de equidade, formuladas especificamente para estes tempos, 
merecem o melhor da capacidade criativa dos profissionais. A prioridade 
se concretiza no orçamento público: não fazer cortes em programas e ações 
da área dos direitos das crianças; reforçar os recursos para essas ações.

• A crise sanitária está gerando e aprofundando crises em todos 
os setores que afetam diretamente a vida da família das crianças, como 
enfrentar essa emergência dentro da política de proteção à criança?

O isolamento social afasta as crianças dos estabelecimentos públicos de 
educação e assistência. Então, o lócus do atendimento passa a ser o recinto 
doméstico. As políticas de apoio à família – as de transferência de renda, 
como o Bolsa-Família e o BPC73 – devem ser reforçadas nos valores mensais 
e ampliadas no número de beneficiários. Mas outras políticas precisam 
focar as famílias dos estratos de renda mais baixos: a de habitação e sane-
amento. Casa em condições mais adequadas de convivência, de higiene, de 
segurança; água limpa e tratada, coleta de lixo etc., são cruciais para que as 
crianças tenham saúde. Outra área fundamental é a da assistência social, 
visando à saúde mental tanto dos pais quanto das crianças.

• Essa crise está evidenciando a necessidade da intersetorialidade; 
quais os maiores desafios para que essas ações conjuntas possam ser, 
de fato, implementadas?

O fato mesmo de a crise evidenciar a necessidade de atuação conjunta 
de alguns setores é indutor de um encontro entre eles, de planejamento 
conjunto e de ação coordenada. É preciso aproveitar essa tomada de 
consciência para adotar ou consolidar uma ação intersetorial que deve 
perdurar como forma de ver e intervir na realidade.

73. Benefício de Prestação Continuada.
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Os desafios para incorporar na gestão pública a visão holística das 
pessoas (da criança, em especial) e dos problemas que as afetam são de 
várias ordens: pessoais, institucionais e culturais.

No âmbito pessoal, creio que o complexo de problemas criados e 
decorrentes da pandemia gerou a sensação de que “uma andorinha só 
não faz verão”, o “eu-sozinho” não dá conta: “o que faço é só um pinguinho, 
que outros, aqui perto de mim e em outras partes do Brasil e em outros países, 
estão fazendo cosias interessantes, aprendo com eles e posso fazer mais se olho 
para além de mim”. Esse é um momento-chave para a mudança de visão 
pessoal, de disposição interior e de iniciativa da ação articulada com outros.

No âmbito institucional, é preciso que alguém tome a iniciativa de 
convidar os diferentes setores que têm funções ou competências na área 
dos direitos da criança – pode-se começar com os setores mais diretamente 
implicados: saúde, educação, assistência social, meio ambiente e cultura 
– e, em conjunto, elaborarem um plano de ação com enfoque em alguns 
objetivos prioritários, que as próprias áreas saberão definir.

No âmbito da cultura, o desafio está em conhecer hábitos, tradições, 
costumes e desejos das famílias e suas formas de cuidar e educar as crian-
ças e criar formas de troca de experiência, com a presença de pessoas 
capazes de dialogar e promover a reflexão e a discriminação das formas 
mais justas e respeitosas à dignidade das crianças, de suas potencialidades.

• Como os protocolos poderiam fomentar/ampliar os diálogos 
intersetoriais, na perspectiva de garantir a segurança e o bem-estar 
dos bebês e das crianças?

A elaboração desses protocolos tem que ser feita em conjunto pelos 
profissionais dos diferentes setores. O próprio fato de elaborá-los em 
grupo intersetorial já é um processo pedagógico de aprendizagem da 

intersetorialidade, porque é fazendo que se aprende.
• Neste momento de isolamento social e de distanciamento das 

crianças das instituições de ensino, como garantir uma nutrição sau-
dável e segura para as crianças e como garantir seu desenvolvimento 
psicossocial e o desenvolvimento socioemocional?

Sobre a alimentação, vêm acontecendo diferentes iniciativas. Uma é a de 
reforçar o valor do Bolsa-Família; outra é a de transferir à família o valor, 
com ou sem aumento, do valor destinado à alimentação escolar pelo sistema 
de ensino; outra, ainda, é a iniciativa de levar cesta básica à família das 
crianças que tenham renda mais baixa e estejam precisando desse suporte.

Sobre desenvolvimento socioemocional: a saúde mental é um item 
da saúde global da criança e precisa contar com a participação da assis-
tência social e, se possível, com voluntários da área da psicologia para 
orientar as famílias e, eventualmente, fazer atendimento às crianças que 
apresentem sintomas mais agudos de insegurança, medos, alternância 
de humor, adoecimento psíquico.

• Diante de um novo cenário da pandemia, o que o Estado deve 
eleger como prioridade para diminuir os impactos desses momentos à 
Primeira Infância?

Fortalecer o SUS com recursos e estrutura (de pessoal, de equipamentos).
Formar os professores e as professoras sobre tecnologias a serviço 

da educação, sobre educação fora dos muros da escola, relacionamento 
com as famílias, articulação dos saberes familiares e comunitários com 
os saberes escolares.

Aprofundar a aprendizagem do trabalho intersetorial, envolvendo 
pelo menos os setores de saúde, educação, assistência social, cultura, 
habitação, segurança, meio ambiente e proteção dos direitos.

Manter o mais fielmente possível as diretrizes e as ações do Plano 
Municipal pela Primeira Infância como documento diretor, no sentido 
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político e técnico.
Trabalhar mais com as organizações da sociedade civil na política 

municipal integrada de primeira infância.

• Quais ações e/ou programas devem ser priorizados pelos gover-
nos municipais que não acarretem perdas ou déficits no desenvolvimento 
das crianças?

Programa Criança Feliz, com visitas ou outra forma de contato viável 
com os pais ou responsáveis pelas crianças, para conhecer a realidade de cada 
família e suas necessidades e fazer um plano individualizado de atendimento 
por meio dos programas existentes e, caso necessário, criar outros programas.

As famílias com crianças com deficiência precisam de um acompanha-
mento e suporte financeiro e técnico maior. Os especialistas em cuidados 
de saúde e educação de crianças com deficiência devem ser ouvidos sobre 
as possibilidades de suporte efetivo às suas famílias.

Comunicação com as crianças: a equipe multidisciplinar, junto com a 
equipe de tecnologia da comunicação (TIC) pode traçar linhas de trabalho 
que efetivamente ajudem as famílias a darem atenção completa às crianças.

A intersetorialidade como estratégia fundamental

Diálogo com Maria Thereza Marcilio74

• De que maneira acha que o contexto da pandemia pode gerar 

74. Presidente da AVANTE Educação e Mobilização Social. Licenciada em Peda-
gogia e Mestra em Educação pela Harvard Graduate School of Education; Membro 
da Academia Bahiana de Educação e coordenadora do Programa Global Leaders 
for Young Children na América Latina do World Forum for Early Childhood Care 
and Education.

retrocessos para a política de Primeira Infância?
São várias as maneiras, apesar de a pandemia nos colocar explicita-

mente a necessidade da intersetorialidade para o atendimento à primeira 
infância, o fato de as crianças estarem em casa, isoladas, coloca-as em 
situação de maior vulnerabilidade e de menor visibilidade.

• Quais estratégias para a garantia dos direitos das crianças e 
suas famílias são as mais importantes que, respeitando a peculiaridade 
das realidades locais, é necessário traçar?

A primeira questão que se coloca é em relação à preservação da vida 
e da saúde delas e das suas famílias. É importante assegurar renda, 
alimentação e condições de moradia com acesso a saneamento. Deve 
haver uma comissão municipal – formada por representantes das áreas 
de educação, saúde, assistência, saneamento, planejamento e finanças, 
com representação da comunidade e dos setores produtivos – que se 
reúna com frequência para manter atualizadas as informações sobre as 
crianças. Visitas de agentes comunitários de saúde, de agentes do SGD75 já 
numa perspectiva intersetorial, preservando os protocolos e as restrições, 
são fundamentais para acessar todas as crianças e suas famílias e poder 
responder às necessidades. A educação deve também estabelecer contato 
frequente com as famílias e as crianças, para manter os vínculos com a 
escola e para apoiar os familiares nesse cenário. As informações coletadas 
ao vivo devem ser levadas à comissão, para que havendo necessidade de 
providências elas serem tomadas rapidamente.

75. Sistema de Garantia de Direitos.
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• Quais as prioridades para o enfrentamento das desigualdades 
sociais que se acentuaram na pandemia devem ser alinhadas aos eixos 
do plano nacional?

Creio que o enfrentamento exige a formulação de políticas interse-
toriais, o trabalho em equipes diversas, com. É preciso prever recursos e 
que esses recursos cheguem, de fato, à mão de quem representação das 
comunidades e a provisão de recursos para programas de renda mínima 
para as famílias precisa.

A absurda desigualdade existente no país tem que ser enfrentada por 
políticas estruturantes e nacionais: emprego e renda, habitação, sanea-
mento, são determinantes e precisam de coordenação nacional e recursos. 
Em relação ao alinhamento ao Plano Nacional, creio que as prioridades 
são educação e proteção social.

• Essa crise está evidenciando a necessidade da intersetorialidade, 
quais os maiores desafios para que essas ações conjuntas possam ser, 
de fato, implementadas?

A maior dificuldade é vencer a cultura do trabalho isolado, a buro-
cracia e a força da inércia.

• Como os protocolos poderiam fomentar/ampliar os diálogos 
intersetoriais, na perspectiva de garantir a segurança e o bem-estar 
dos bebês e das crianças?

Os protocolos, fundamentais para a preservação da vida e da saúde 
das crianças, suas famílias e das comunidades, precisam ser apresentados, 
discutidos e acordados com todos os setores e com as comunidades. Den-

tro da ideia de uma comissão intersetorial municipal, esse é um assunto 
que demanda trabalho conjunto e, uma vez definidos [os protocolos], 
demanda informação e treinamento para os profissionais, os familiares 
e o público em geral. Usar rádios comunitárias, aplicativos e mídias lo-
cais para explicar a necessidade, demonstrar o uso dos equipamentos e 
justificar procedimentos, isso é fundamental.

• Neste momento de isolamento social e de distanciamento das 
crianças das instituições de ensino, como garantir uma nutrição sau-
dável e segura para as crianças e como garantir seu desenvolvimento 
psicossocial e o desenvolvimento socioemocional?

Mais uma vez, há necessidade de uma atuação intersetorial: agentes de 
saúde, agentes do SGD e professores devem atuar de forma colaborativa 
e participada, para que se tenha acesso a todas as crianças e suas famílias 
e possam ser criados mecanismos que atendam às diferentes demandas e 
necessidades. Cada criança, cada família, terá necessidades específicas, 
só conhecendo e mantendo os vínculos será possível agir para a garantia 
dos direitos de todas.

• Diante de um novo cenário da pandemia, o que o Estado deve 
eleger como prioridade para diminuir os impactos desses momentos à 
Primeira Infância?

Formar uma comissão intersetorial de crise, com a participação da comu-
nidade, para conhecer a realidade, assegurar renda mínima, manter programa 
de alimentação escolar com distribuição de cestas básicas, garantir contato 
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frequente com os profissionais das áreas de saúde, proteção e educação.

OS COMITÊS INTERSETORIAIS DE POLÍTICA 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS MUNICÍPIOS

Diálogo com Rita Coelho76

• De que maneira acha que o contexto da pandemia pode gerar 
retrocessos para a política de Primeira Infância?

Contraditoriamente, a pandemia e suas decorrências atingem de forma 
cruel a primeira infância, piorando os indicadores dessa população, o que 
pode fortalecer as políticas de Primeira Infância.

• Quais estratégias para a garantia dos direitos das crianças e 
suas famílias são as mais importantes que, respeitando a peculiaridade 
das realidades locais, é necessário traçar?

A grande estratégia para a garantia dos direitos das crianças é a ação 
intersetorial que pode ser implementada, dentre outros mecanismos pela 
criação e funcionamento dos comitês de políticas de Primeira Infância.

• Quais as prioridades para o enfrentamento das desigualdades 
sociais que se acentuaram na pandemia devem ser alinhadas aos eixos 
do plano nacional?

De modo geral, as grandes políticas que precisam ter prioridade para o 

76. Atuou como docente na educação básica e no ensino superior. Também ocupou 
cargos de gestão em órgãos municipais e federais ligados à Educação. Entre 2007 e 
2016, foi coordenadora-geral, no Ministério da Educação, na Coordenação-Geral 
de Educação Infantil – Coedi-SEB-MEC.

enfrentamento da situação da população infantil extrapolam o Plano, que 
são as políticas de emprego e renda. No âmbito do Plano, eu considero duas 
políticas prioritárias: a da educação e a da proteção social básica. Paralelamente, 
é indispensável uma comunicação clara, transparente e democrática entre 
todos os envolvidos, realizada por múltiplas estratégias, recursos e canais.

• Essa crise está evidenciando a necessidade da intersetorialidade; 
quais os maiores desafios para que essas ações conjuntas possam ser, 
de fato, implementadas?

Os distintos modelos de gestão e financiamento das políticas são forte 
entrave à intersetorialidade, que não pode ser reduzida às boas intenções 
dos técnicos executores. Para a efetiva implementação do Marco Legal 
da Primeira infância e do PNPI é urgente uma coordenação nacional 
legítima e atuante.

• Como os protocolos poderiam fomentar/ampliar os diálogos 
intersetoriais, na perspectiva de garantir a segurança e o bem-estar 
dos bebês e das crianças?

Para fomentar e ampliar o debate, os protocolos devem ser constru-
ídos localmente, de forma amplamente dialogada nas bases, envolvendo 
audiências e consultas públicas.

• Neste momento de isolamento social e de distanciamento das 
crianças das instituições de ensino, como garantir uma nutrição sau-
dável e segura para as crianças e como garantir seu desenvolvimento 
psicossocial e o desenvolvimento socioemocional?

Considero necessário rever o não funcionamento das instituições de 
Educação Infantil para as crianças mais vulneráveis e para aquelas filhas 
de pais trabalhadores em serviços essenciais, que não possuem outros 
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arranjos para o atendimento à criança. A Educação Infantil é, consti-
tucionalmente, direito dos pais trabalhadores. Não me refiro ao retorno 
das atividades presenciais, estou ressaltando que uma das finalidades da 
Educação Infantil estabelecidas nas Dcnei77 é a proteção a vida, a saúde 
e ao bem estar. A pandemia não suspende o direito e neste sentido, as 
creches e pré-escolas deveriam estar funcionando de forma especial, 
extraordinária, excepcional para atendimento dos que dela necessitam.

• Diante de um novo cenário da pandemia o que o Estado deve 
eleger como prioridade para diminuir os impactos, destes momentos, à 
Primeira Infância?

Emprego, auxílio emergencial, prevenção, financiamento e forma-
ção da população e de profissionais que atuam com a Primeira infância, 
inclusive em relação ao Coronavírus: conhecimento protege.

• Quais ações e/ou programas devem ser priorizados pelos gover-
nos municipais que não acarretem perdas ou déficits no desenvolvimento 
das crianças?

77. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010).

Para que não haja perdas grandes, devem ser priorizadas ações estru-
turais na Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social.
Saúde mental, empobrecimento social, cuidado com as 
famílias e plano de atenção intersetorial

Reflexões fortalecidas pelo diálogo com Jane Santos, do 
Unicef78, e Juliana Vergetti79, consultora do Unicef

A Covid-19 mudou a rotina e o contexto social que as crianças conhe-
ciam até então. A realidade que se apresentou a elas foi muito diferente e 
repentina. Todas as medidas de isolamento e, sobretudo, o fechamento das 
escolas as afastaram da rede social e de proteção, além do convívio com 
outras crianças e com todas as condições de aprendizagem, de brincadeiras 
e de desenvolvimento integral. Muitas crianças estão vivendo e sentindo 
o estresse de muitos pais vítimas de desemprego, empobrecimento além 
de perdas de entes queridos.

A marginalização e a discriminação relacionadas à Covid-19 podem 
tornar as crianças mais vulneráveis à violência e ao sofrimento psicológico. 
Medidas de controle de doenças que não considerem necessidades especí-
ficas de gênero e a vulnerabilidade de mulheres e meninas podem também 
aumentar os riscos à proteção das crianças e levar a mecanismos negativos 
de defesa. Crianças e famílias que já são vulneráveis por causa da exclusão 
socioeconômica ou aquelas que vivem em lugares superlotados encontram-se 
particularmente em situação de risco (ALIANÇA PARA A PROTEÇÃO 
DA CRIANÇA EM AÇÕES HUMANITÁRIAS, 2020, p. 2).

78. Médica psiquiatra, especialista em saúde, do Unicef.

79. Consultora do Unicef, ex-secretária de Assistência Social da Prefeitura de Maceió.
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FONTE: ALIANÇA PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA
EM AÇÕES HUMANITÁRIAS (2020, P. 3).

O relatório da Fiocruz80 destaca, dentre as reações emocionais e 
alterações comportamentais frequentemente apresentadas pelas crianças 
durante a pandemia, as dificuldades de concentração, irritabilidade, medo, 
inquietação, tédio, sensação de solidão, alterações no padrão de sono e 
alimentação. Essas ocorrências são esperadas, sobretudo nas crianças 

80. Relatório “Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19” (FUN-
DAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020).

com demandas específicas de saúde. O relatório alerta para a necessida-
de de os agentes sociais e educacionais compreenderem esses sintomas 
para atender adequadamente às necessidades de cada uma das crianças, 
evitando interpretações inadequadas ou considerar patologias as reações 
ante as novas formas de organização familiar e social, que precisam de 
respostas coletivas e de apoio profissional.

Uma das questões importantes para se aprofundar nesses aspectos é 
não negligenciar problemas de saúde mental que venham a surgir ou se 
intensificar durante ou depois da vigência da pandemia. Como lidar com 
essas reações emocionais e alterações comportamentais no âmbito familiar, 
quando essas manifestações se apresentam de forma aguda com crianças 
com deficiência – especialmente nas famílias nas quais o peso do acom-
panhamento e cuidado estão a cargo das mães, que, muitas vezes, lidam 
com a ausência do pai e a sobrecarga de trabalho no papel de principal 
cuidadora e responsável pelos afazeres domésticos? Dessa forma, é necessário 
poder intervir para minimizar as consequências graves que esses sintomas 
psicológicos podem gerar no desenvolvimento físico, principalmente de 
crianças com deficiência. Por isso é importante que o serviço de apoio 
psicossocial voltado para a infância possa ser estendido aos familiares e 
cuidadores. É importante criar espaços para esse atendimento dentro da 
política da primeira infância, utilizando os espaços da saúde e das escolas.

Abrir um processo de escuta e diálogo com as crianças, além das 
famílias, sobre a pandemia da Covid-19, resulta em uma das estratégias 
importantes. Esclarecer e reconhecer as novas regras de convívio, o ne-
cessário cuidado e prevenção; os agentes da saúde, da assistência social 
e da educação precisam estar preparados, informados e ter os apoios 
necessários para atuar nesse sentido.

O relatório da Fiocruz também orienta a criação de canais de co-
municação remota (telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais ou 

CRIANÇA

FAMÍLIA

COMUNIDADE

SOCIEDADE

NORMAS
SOCIOCULTURAIS

EROSÃO DO 
CAPITAL SOCIAL
disrupção ou 
acesso limitado a 
serviços básicos

QUEBRA
DE CONFIANÇA
competição sobre
recursos escassos, acesso 
limitado a serviços de 
apoio comunitário, espaços 
de educação e lazer

SEPARAÇÃO FAMILIAR
acesso reduzido a apoios 
sociais, angústia do cui-
dador, alto risco de violên-
cia/abuso doméstico

estigma contra 
certos grupos 
étnicos

interrupção dos meios de 
subsistência, conexões e 
apoio familiares interrompi-
dos, medo da odença

aumento de riscos de 
abuso infantil, negligência, 
violêmcia, exploração, 
estresse psicológico e 
impacto negativo no 
desenvolvimento
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outros), para repassar informações e orientações sobre a pandemia e tirar 
dúvidas sobre cuidados específicos.

De acordo com as orientações do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda)81, os Conselhos Tutelares, as 
instituições e os serviços do Sistema de Garantia de Direitos, embora 
estejam realizando atividades remotas, precisam implementar ações, com 
segurança para todos, para enfrentar o aumento dos casos de violência 
contra crianças e adolescentes. É importante que o município avalie os 
programas e serviços vitais para dar continuidade ao atendimento, quais 
equipamentos públicos, como as escolas, o sistema on-line, os serviços 
de telefonia móveis para serviço emergencial, o mantimento de um fluxo 
mínimo para atendimento presencial nesse período e atividades de aten-
dimento familiar presencial nos casos urgentes e de saúde, entre outros 
desenhados localmente. E, sobretudo, manter um contato direto com 
a criança para prevenir e alertar sobre sinais de situações de violência, 
os quais devem ser informados à gerência da unidade para as devidas 
providências. Sugere-se também que as equipes da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) tenham acesso às informações sobre práticas parentais 
positivas, auxiliando as famílias atendidas a utilizarem estratégias cons-
trutivas para a resolução de conflitos, de forma a prevenir a ocorrência 
de situações de violência contra crianças no ambiente doméstico.

Reflexão sobre as estratégias de enfrentamento em 
metas de curto, médio e longo prazo

É necessário desenhar estratégias de curto, médio e longo prazo. As 
medidas protetivas precisam ter continuidade e fazer parte do cotidiano no 

81. O Conanda foi criado pela Lei n.º 8.242 de 1991 e é um órgão responsável por 
tornar efetivos os direitos, princípios e as diretrizes contidos na Lei n.º 8.069 de 
1990 (ECA). Orientações disponíveis em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/
legis/covid19/recomendacoes_conanda_covid19_25032020.pdf.

atendimento às crianças e aos seus familiares – por exemplo, as medidas 
de higiene, de distanciamento social e as medidas econômicas.
Foco nos problemas de saúde, principalmente dos mais 
vulneráveis

Os problemas físicos, as comorbidades com foco nos grupos populacionais 
discriminados: população indígena e quilombola e a população periférica.

Outro aspecto importante da saúde da criança é relacionado à neces-
sidade de controle da vacinação que, com a pandemia, foi descontinuado. 
Acompanhar a imunização, a atenção básica e o aleitamento materno se 
torna uma medida necessária.

Com as escolas fechadas, esse acompanhamento está sendo precário 
e instável, a escola tem um papel fundamental no controle e apoio, assim 
como o programa Bolsa-Família.

O empobrecimento social afeta grande parte da população, as me-
didas compensatórias se tornam fundamentais para a alimentação e a 
vida dessas famílias. É importante a atualização do cadastro social, o 
acompanhamento dessas famílias, a condição econômica e social na qual 
se encontram. Serviços de assistência social precisam ter continuidade, 
além de equipamentos como escola e posto de saúde; precisam dar 
continuidade aos atendimentos de forma segura. É importante garantir 
os cuidados com essa faixa de população vulnerável e criar ações para a 
recuperação da renda e do trabalho.

A assistência social está vivendo a impotência do trabalho, o dis-
tanciamento social distanciou também a assistência à população mais 
vulnerável; é necessário pensar, coletivamente, como dar continuidade 
a esse atendimento, respeitando o distanciamento social e as medidas 
preventivas e protetivas que estão sendo implementadas.

Há um evidente aumento da violência doméstica contra a mulher e a 
criança, um aumento do trabalho infantil que necessita ser monitorado 
e acompanhado.
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A intersetorialidade

A primeira infância precisa de um conjunto de políticas integradas, a 
pandemia está impondo a política intersetorial, sobretudo para as crianças. 
É uma realidade que precisa de diálogo, de trabalho junto, de escuta e 
de soluções seguras para todos.

É necessário formular propostas, para que a saúde mental de crianças e 
familiares, bem como a de quem cuida deles, possa ter acompanhamento. 
A Saúde tem um papel importante de orientação médica, mas assistentes 
sociais e educadores precisam cooperar, juntos, para encontrar as fórmulas 
seguras da comunicação, da formação e da proteção.

A formação dos professores

Outro ponto importante é a formação de professores para essa comu-
nicação a distância, que deverá continuar e, provavelmente, será um canal 
de educação permanente, educação a distância, formação de professores. 
O PMPIM deverá contemplar planos de educação a distância e disponi-
bilizar o acesso e apoio de tecnologia para a população mais vulnerável.

“A formação é um processo contínuo, pois nos qualifica para apri-
morar o nosso trabalho, oferecendo o melhor para as nossas crianças. 
É necessário que a formação não pare e inove por meio da tecno-
logia, já que não podemos estar presencialmente juntos em meio 
a essa pandemia. As salas virtuais estão sendo uma ferramenta 
enriquecedora e favorável para que possamos dar continuidade ao 
processo de capacitação de cada profissional, e seria interessan-
te se mantivéssemos o foco em novos conteúdos voltados para as 
ações de como agir no retorno às aulas e quais seriam as medidas 
cabíveis para um momento tão delicado, imprevisível ao qual esta-

mos vivenciando, o ‘novo normal’”. Patrizia dos Santos Ronzullo 
(Merendeira do Cmei Dulcinete Barros)

A importância dos Centros Municipais da Educação 
Infantil para a política de proteção e desenvolvimento 
integral da Primeira Infância

Diálogos com os gestores escolares, professores, 
merendeiras e mães82

Para todas que participaram desse diálogo é unânime a importância dos 
Cmeis em proporcionar o convívio social, as relações e interações com e entre 
as crianças, fundamentais para o desenvolvimento na primeira infância. É 
nessa fase que a criança se descobre e desenvolve seus relacionamentos com 
outras crianças e com os adultos por meio da brincadeira, em que inventam 
e reinventam com sua autonomia e criatividade – dizem os professores.

Há um reconhecimento sobre a inovação proporcionada pela educação 
na política da primeira infância no município de Maceió: visar o aten-
dimento às necessidades prioritárias voltadas à primeira infância, como 
saúde, alimentação, convivência familiar, educação infantil, socialização 
comunitária, cultura, lazer, meio ambiente equilibrado, entre outros, com 
enfoque no currículo ampliado.

Dos impactos da pandemia na vida escolar e familiar das 
crianças: um olhar atento e afetivo das equipes escolares

Na escola, as crianças não só aprendem, mas reforçam o contato 

82. Danyelle Leal de Gois Monteiro, Jalma Lúcia Silva Santos e Gilciane Martins 
dos Santos (Cmei Casa da Amizade); gestora Arlete Dulcinete Barros e merendeira 
Patrizia dos Santos Ronzullo (Cmei Dulcinete Barros); gestora Carmen Lúcia Couto 
de Souza, merendeira Lidyane Cristina de Oliveira Silva, professora Roseane Felix 
da Silva e professora Elisângela Souza França (Cmei José Vitor Madltton da Silva).
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social entre si mesmas e os profissionais que ali estão. Alimentam-se, 
brincam, se desenvolvem, exercitam o ser criança da melhor forma e com 
o apoio necessário. A pandemia e a consequente suspensão das atividades 
escolares cercearam o direito à educação infantil e seus desdobramentos. 
Não só o aprendizado está sendo prejudicado, mas todas as necessidades 
da primeira infância.

É muito difícil para as crianças ficarem distanciadas das outras crianças. 
Como profissionais da Educação, o espaço das escolas que era para essas 
crianças de uma complexidade de relacionamentos, brincadeiras e liberdade, 
hoje elas sentem a dificuldade de estar presas em suas casas. Apesar de ser 
no seio da família que as crianças se identificam e buscam acalento, é na 
escola que elas se desenvolvem com relação ao crescimento social, emocional 
e cognitivo. Essa pandemia traz uma dificuldade muito grande para as 
famílias e suas crianças, é um distanciamento que, apesar de necessário, 
queima essa etapa da vida, existe uma perda muito grande fora da escola.

O afastamento tem provocado uma descompensação afetiva, a perda 
do convívio com os amigos e seus queridos professores e das vivências in-
terativas que promovem o desenvolvimento cognitivo. A permanência das 
crianças, integralmente, em casa impactou também a rotina das famílias.

Nesse momento, as famílias das crianças passam por sentimento de 
perda, de medo, de ansiedade, de insegurança e de dúvidas quanto ao 
retorno delas ou até mesmo quanto à sua permanência em casa.

Existe todo um contexto que demanda tempo para o professor tra-
balhar o “novo”. Assim que uma criança entra na escola, a ambientação, 
a socialização e a construção do saber são um dos pilares importantes 
utilizados na educação infantil, e a interrupção desse processo foi prejudi-
cial, sendo necessário haver um “recomeço” quando as aulas retornarem.

As interações entre a escola e as crianças tiveram que ocorrer de forma 
remota, pela internet, posteriormente por rádio, que necessitam do auxílio 

das famílias, participando diretamente na estimulação da aprendizagem 
por meio das rotinas diárias das crianças.
Sobre ações e atividades para enfrentar essa nova 
realidade: quais as prioridades e os cuidados

É unânime a percepção dos desafios a enfrentar, desde a criação do 
protocolo sanitário às adequações físicas até a aquisição de equipamentos 
de proteção para as crianças, professores, funcionários e famílias, que são 
os mais importantes parceiros dos Cmeis.

Para tanto, é necessário tornar o ambiente do Cmei em lugar seguro, 
com instalações físicas adequadas, banheiros, lavabos, refeitório, bebe-
dores apropriados e salas que tenham boa circulação e que atendam à 
quantidade de crianças de forma satisfatória.

Mais bebedouros, dentro e fora das salas de aula, e secadores paras 
as mãos ou papel-toalha. Maior higienização dos banheiros, com mais 
frequência. Local para o banho adequado para os bebês e trocadores, 
mais pessoas para auxiliar nessa tarefa de banho e higienização. Local 
como espaço único para dormir, com as devidas normas de segurança 
neste momento de pandemia. Local adequado para alimentar os bebês 
que correspondam a essa fase. Pátios e brinquedos diariamente lavados 
e higienizados. Álcool em gel em todos os espaços necessários.

Será importante, também um apoio psicológico para as equipes es-
colares, pois estaremos ainda muito sensibilizados e amedrontados com 
tudo o que vivenciamos.

Uma ideia compartilhada é a prioridade para uma política voltada à 
erradicação do vírus: uma concentração de esforços em eliminar o contágio 
e focar os estudos e a eficácia da vacina e da cura.

A prioridade é o fortalecimento do vínculo familiar com o Cmei, 
para que essas famílias possam contribuir para as ações pedagógicas 
desenvolvidas para as crianças.

Precisa-se do apoio de todos e de um trabalho conjunto entre os go-
vernantes, gestores escolares, os pais e todos os profissionais do âmbito 
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de ensino. Devemos trabalhar com o que temos, na condição em que 
nos encontramos, até que o cenário melhore – com a esperança de que 
vai melhorar. Para tanto, devemos dar continuidade a esse processo de 
desenvolvimento das crianças, de modo que seja necessário planejar es-
tratégias que supram as necessidades de cada aluno, e o meio encontrado 
e mais seguro é a educação virtual com o apoio dos pais.

Da alimentação na vida escolar das crianças

É um fator determinante na vida de muitas crianças, que não têm 
essa alimentação em sua própria casa.

A alimentação escolar tem uma importância grandiosa no âmbito de ensi-
no, pois, além de educar as crianças por meio do conhecimento de um hábito 
alimentar saudável, do conhecimento dos alimentos seguros e adequados, 
favorece o processo de aprendizagem e do crescimento. Além de contribuir 
para a formação de hábitos alimentares, faz com que o aluno valorize os 
alimentos naturais e, consequentemente, alcance um alto rendimento escolar, 
afinal, criança bem alimentada aprende melhor, falam as merendeiras

Uma das prioridades mais importantes é a distribuição do kit merenda 
para garantir a segurança alimentar das crianças de pandemia.

Do investimento para a nutrição e segurança alimentar

No período que a criança está nos Cmeis, seu direito de ter uma ali-
mentação segura está garantido. A alimentação de qualidade dentro do 
Cmei significa um desenvolvimento saudável e de grande importância 
para evitar futuras gerações doentes.

Todas as equipes escolares estão de acordo em enfatizar a alimentação 
para garantir um bom desenvolvimento físico, gerando saúde e bem-es-
tar, gerando condições para o desenvolvimento cognitivo emocional de 

crescimento. Significa a garantia de uma alimentação saudável, sobretudo 
àquelas [crianças] que não têm o suficiente em casa.

Ensinar como se deve comer e o que comer é um assunto imprescin-
dível para tratar com o indivíduo desde os primeiros anos de vida. Por 
meio de instruções, atividades e exemplos na prática, podemos transfor-
mar o hábito alimentar em um momento divertido, seguro, e a escola 
representa um papel muito importante na fase da vida educacional das 
crianças. A merenda escolar oferecida é composta por alimentos saudá-
veis e balanceados que garantem uma qualidade nutricional que, muitas 
vezes, essas crianças não possuem em casa.

Da continuidade da alimentação segura e saudável ante 
essa situação

Infelizmente, com os Cmeis fechados em decorrência da pandemia, 
não temos como garantir a alimentação para as crianças. Salientamos, 
também, que muitas crianças só frequentam os Cmeis por causa da ali-
mentação, devido à situação precária da sua família.

Por ser direito adquirido, a criança deve ter sua alimentação escolar 
repassada às famílias por meio de kits de merenda.

Da formação das equipes escolares 

Estamos em um momento de incertezas e de muitas questões con-
flitantes e novas para todos. As leituras, estudos e pesquisas têm trazido 
muitas reflexões acerca da nossa postura como profissionais da educação 
e como profissionais da educação infantil.

É um momento de refletir sobre a prática pedagógica, rever teorias 
de desenvolvimentos infantis e sua real necessidade.

A formação é uma ferramenta crucial para a capacitação dos profissio-
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nais, principalmente neste momento de pandemia. É por meio da busca 
pelo conhecimento que unimos forças para melhorar e atualizar o nosso 
trabalho com as crianças, aplicando a forma mais viável e eficaz no contexto 
educacional como um todo. Parece-nos que este momento é prioritário para 
qualificar e aprimorar os conhecimentos dos servidores de acordo com sua 
área de atuação, para auxiliar a entender a melhor maneira de como lidar 
com novos parâmetros e protocolos sanitários, para que o retorno seja seguro.

Da formação continuada e dos novos conteúdos para 
enfrentar este novo momento

Apesar de estarmos vivendo este período de isolamento, isso acabou 
nos permitindo participar de seminários, fóruns, cursos, que têm en-
riquecido a nossa formação e têm nos tornado cada vez mais exigentes 
com o que estamos recebendo da Semed. A formação deve atender às 
necessidades das escolas. Conteúdos para a formação: currículo, docu-
mentação, avaliação; conteúdos que deverão ser aplicados no dia a dia e 
nos fazeres da educação infantil. A formação deve continuar on-line. A 
tecnologia tem representado um instrumento indispensável. É preciso 
ampliar os conteúdos voltados às competências socioemocionais, aos es-
tudos da realidade do nosso município e como as crianças se expressam 
nessa realidade. Devem ter conteúdos inerentes às estratégias que devam 
qualificar todas as ações técnico-pedagógicas.

Uma escuta atenta da percepção que as mães têm sobre 
o fechamento dos Cmeis, a importância delas na vida da 
criança e na vida da família

Do afastamento social, o fechamento das escolas, da nova rotina 
familiar e social, o que as mães sentem

“Toda essa mudança na rotina da criança em plena pandemia e afas-
tamento social, não vem sendo nada fácil. Venho tentando, literalmente, 
viver um dia de cada vez. Nossa pequena de 5 anos sente muita falta da 
escola, dos coleguinhas, das professoras, das atividades e desse convívio. 
Sente falta do brincar na rua e encontrar os familiares. Tem dias que, 
do nada, se abusa, se estressa, expressando sua saudade” (Sandra Maria 
Silva de Siqueira, 2020).

“A continuidade da creche é de suma importância para nós, pais, 
que, além de conseguir ajudar muito para os que precisam trabalhar, 
também é importante para nossas crianças, pois as ajudam na iniciação 
de sua aprendizagem e também gera empregos para os professores, que 
são necessários na educação de nossos filhos, então, em minha opinião, 
devem dar continuidade à creche municipal” (Marluce, 2020).

“Com o fechamento da escola, a socialização da criança fica afetada, 
enquanto também requer maior atuação da mãe no seu dia a dia” (Lenilda 
Marques da Silva, 2020).

“Para nós, mães, dificulta, porque precisamos sair para trabalhar e 
antes tínhamos a creche para deixar nossos filhos e agora temos que deixar 
com alguém. E para a criança afeta no desenvolvimento, no aprendizado, 
no afastamento das tias e colegas da escola, sem contar que, além de mudar 
sua rotina escolar, tem a adaptação com uma terceira pessoa, uma vez 
que seus pais têm que sair para trabalhar” (Ruth Lino da Silva, 2020).

“Na vida da minha pequena, teve um grande impacto, pois [a falta 
do] contato com outras crianças e a falta de abraço a tornam, às vezes, 
um pouco triste, e a deixam também muito ansiosa e agitada. Na minha 
vida, trouxe algumas preocupações a mais, a primeira é referente aos 
cuidados dela, pois seu nível de energia acumulado causa mais cansaço; 
e na questão financeira também, para manter todas as necessidades pri-
márias, porém sem emprego ou mesmo não recebendo o valor necessário 
para tais necessidades, o que causa um estresse maior” (Cinthia Raquel 
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da Silva Santos, 2020).
Da importância dos Cmeis: essa nova escola que nasceu 
em Maceió para a criança pequena e para sua família

“Todo um conjunto, está fazendo muita falta, porém, neste momento 
há o receio por causa do que estamos vivendo” (Marluce, 2020).

“Importante iniciação escolar na vida infantil. Relacionamento com 
outras crianças” (Lenilda Marques da Silva, 2020).

“Para a nossa pequena, foi bem legal e importante a introdução ao 
ambiente escolar aos 3 anos de idade. Ainda mais por ter sido com esse 
método de ensino lúdico, o qual é trabalhado com as crianças da Casa da 
Amizade. Foi nítido o desenvolvimento dela: começou a interagir com 
outras crianças, teve sua imaginação muito estimulada, adquiriu uma 
autonomia como criança e começou a se expressar bem melhor” Sandra 
Maria Silva de Siqueira, 2020).

“Com certeza, representou muito para nossa região, uma vez que não 
tínhamos creche perto para deixar nossos filhos, facilitando nossa rotina 
de filho, escola e pais que trabalham. Sem contar com o ensino dos pro-
fissionais, que é excelente e muito dinâmico” (Ruth Lino da Silva, 2020).

“Todos esses anos, a creche representou bons cuidados e fonte de de-
senvolvimento. Hoje, essa representação com as aulas on-line ou mesmo 
esses cuidados para as crianças não ficarem sem o apoio das creches, foi 
excelente. Em meio à pandemia, as crianças continuaram em contato 
com as tias que tanto amam” (Cinthia Raquel da Silva Santos, 2020).

Da falta da escola, do cuidado com a proteção, as 
brincadeiras e o desenvolvimento em geral da criança

“Eu espero em Deus que essa confusão acabe, pois estamos sentindo 
falta não só da creche, mas também das pessoas que fazem parte dela, 
pois ela por si só não teria função” (Arluce, 2020).

“Cuidado com a proteção, pois o restante segue em consequência” 

(Lenilda Marques da Silva, 2020).
“Sinto falta da rotina que a escola trazia, do apoio tão importante 

desse ambiente escolar; eu me angustiei muito no começo disso tudo, 
até porque eu já vinha com muita expectativa em relação a esse último 
ano dela na Casa da Amizade. Já estava me cobrando para, em meio à 
chegada de outro filho, se conseguiria me fazer presente neste ano de uma 
possível alfabetização para ela. E, por mais que eu tente me informar e 
fazer algum tipo de atividade voltada ao seu aprendizado, vejo que não 
consigo, não obtenho o resultado esperado. Mas, infelizmente, todos os 
pais e crianças vêm vivendo isso, e também entendo que é necessário, 
estamos vivendo momentos de muitas incertezas quanto a esse vírus, 
nem os pesquisadores ou médicos têm certeza sobre os riscos que nós e 
nossas crianças correríamos se voltássemos à vida normal” (Sandra Maria 
Silva de Siqueira, 2020).

“Sinto falta dos cuidados com que podíamos contar na creche, quando 
precisava ir trabalhar, das condições financeiras necessárias para manter a 
alimentação balanceada, diferenciada” (Cinthia Raquel da Silva Santos, 2020).

“Diante do que estamos vivendo, a higienização é algo que não pode 
falhar; o uso de máscaras pelos profissionais e crianças que já estão na 
idade adequada para o uso, continuar com o hábito de uso de álcool ou 
lavar as mãos, quando necessário, e brincadeiras com a distância con-
forme manda o protocolo. Diante do que estamos vivendo, temos que 
zelar pela saúde das nossas crianças, mantendo-as protegidas do inimigo 
denominado Covid-19” (Ruth Lino da Silva, 2020).

Das prioridades: o que a escola, os professores e os 
gestores políticos devem priorizar?

“Acredito que, em se tratando da rede pública de educação, em que a 
grande maioria das famílias vem sendo muito afetada financeiramente; e 
como é de conhecimento de todos que uma grande parte dessas crianças 
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tinha na escola seu meio de ter uma refeição, café da manhã ou almoço, 
então, enxergo como de grande importância que o olhar dos governantes 
se volte para ajudar essas famílias com alimentação. Também, por se 
tratar de educação infantil, para conseguir algum tipo de interação das 
crianças, a internet vem a ser uma ferramenta muito importante neste 
momento, e que bom seria se todos pudessem ter acesso a esse meio de 
comunicação” (Sandra Maria Silva de Siqueira, 2020).

“Creio que não saberia escolher, pois tudo o que foi colocado em 
questão é de necessidade para todos” (Marluce, 2020).

“Alimentação, higiene, material didático” (Lenilda Marques da Silva, 2020).
“Higiene é fundamental nesta fase que estamos vivenciando, material 

didático é fundamental para um bom ensino, uma boa qualidade de ali-
mentação enriquece a saúde das nossas crianças, internet é uma ferramenta 
fundamental para os profissionais buscarem mais conhecimento e dar 
uma qualidade de ensino melhor” (Ruth Lino da Silva, 2020).

“As prioridades deveriam ser, a meu ver, exatamente nessa ordem: 
1) alimentação: manter as crianças, professores, todos da rede pública, 
com essa necessidade básica suprida; 2) higiene; 3) internet: manter isso 
como uma necessidade para professores e alunos de alguma forma, pois 
nesse período de pandemia é o meio pelo qual vêm os materiais didáticos, 
desse modo não iríamos regredir totalmente na Educação; 4) material 
didático: ele será mantido com o acesso à internet para todos; 5) rádio: 
essa rede é importante, porém, depois das indicadas acima” (Cinthia 
Raquel da Silva Santos, 2020).

Considerações finais

“Eu quero muito conhecer meus coleguinhas. Quero conhecer 
meus professores. Conhecer minha escola.”

Sindy Darliane (Cmei José Vitor 

M. da Silva, segundo período)
Para todos os entrevistados resulta evidente que, em Maceió, a me-

lhoria da política da Primeira Infância se dá a partir dos investimentos na 
área de educação. A pauta da primeira infância foi adotada e priorizada 
em todos os aspectos da política educacional da infraestrutura, formação 
e concursos públicos de professores e funcionários, formação para todas 
as equipes escolares para adotar uma nova proposta de atendimento, de 
práticas educativas, de cidadania, envolvendo as famílias e as crianças 
nessa nova forma de educar e de convivência. Nas entrevistas das mães e 
dos funcionários das escolas ficou evidente a importância que a proposta 
educacional está tendo para o cuidado com as crianças, e como as escolas 
impulsionaram uma visão holística do atendimento que envolve a saúde, 
a assistência e a forma de viver, em casa e nos espaços públicos.

A escola, desta forma, paulatinamente, se transforma em um lugar 
de aprendizados para todos e um centro irradiador de desenvolvimento 
humano e social. Todos repetem o lema da potência da criança e de sua 
capacidade transformadora, convertendo o afeto e a escuta em instru-
mentos de mudança política e pedagógica.

As entrevistas e os depoimentos coletados permitem desenhar um 
quadro de ações consideradas prioritárias a partir do patrimônio acu-
mulado baseado em experiências concretas, em estudos realizados, nos 
marcos legais e no plano nacional.

Evidenciam-se, dessa forma, algumas medidas importantes propostas 
e que podem ser objeto de planejamento em curto, médio e longo prazo, 
complementando as metas do plano municipal.

Plano de comunicação – internet, rádio

• Materiais informativos e formativos. A comunicação considerada 
estratégica nesse momento pode utilizar as escolas e os centros 
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de assistência e de saúde como ação intersetorial liderada pela 
saúde. Todos os instrumentos de comunicação são considerados 
importantes para chegar às famílias e às crianças.

• A internet deve ser considerada um recurso de primeira necessi-
dade e para isso é necessário um plano de investimento para os 
bairros mais pobres da cidade.

• Praças e parques devem ter um cuidado redobrado na limpeza e 
no controle; nos parques e praças divulgar, com todos os meios 
de comunicação disponíveis, as medidas de higiene e de convívio 
recomendadas para a proteção às crianças.

Infraestrutura

• Para que as medidas de higiene possam ser aplicadas, todos os 
centros devem ser equipados adequadamente, como os proto-
colos recomendam. Devem ser feitas reformas e adaptação dos 
espaços públicos, como escolas e centros de atendimento, com a 
instalação de pias, água e sabonete, promover os cuidados com 
o distanciamento, com a limpeza dos espaços, com o layout de 
salas e a distribuição de alimentos.

Ações intersetoriais

• Formar comitês intersetoriais para o controle médico de vacinação 
de doenças preexistentes, de cuidados especiais com crianças com 
deficiências, acompanhamento das mães e das famílias com pro-
blemas de saúde mental. Gerar iniciativas diversas, dependendo 

da realidade de cada comunidade, como encontros semanais, 
contatos contínuos por telefone para orientação e apoio, fortale-
cimento de grupo de apoio, orientados por profissionais da área 
de assistência e médica para os agentes de saúde e de educação 
(gestores, professores e funcionários). Fazer lista de telefone e 
de contatos de representante do Sistema de Garantia de Direito, 
para casos de emergência ou de suspeitas de violência doméstica, 
física, psicológica ou sexual de crianças.

Formação de professores, gestores e funcionários

• Elaborar plano de formação, em especial de professores e ges-
tores para educação a distância, como instrumento contínuo e 
necessário, e dar continuidade ao apoio às crianças em um plano 
de abertura de escolas com redução de horário e com possível 
necessidade de distanciamento e isolamento.

Merenda escolar

• Preparar plano de assistência à alimentação saudável para as 
crianças e as famílias, em apoio à vulnerabilidade econômica que 
a situação pandêmica está gerando, quantificando e planejando 
com ações de curto e médio prazo. 

Tô com saudade da escola. Gosto muito... quero brincar, falar com 
os coleguinhas. Quero estudar. Tô com saudade dos coleguinhas.”

(Natanael Jonas Menezes e Keylla Lorrane
Menezes  - Maternal 2 do 

Cmei José Vitor M. da Silva)
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ÓRGÃOS PÚBLICOS E 
ENTIDADES DA SOCIEDADE 
CIVIL DE REFERÊNCIAS 

ENDEREÇOS E CONTATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS 
Avenida Comendador Leão, 1.383, Poço - Maceió - AL 
CEP 57025-000
Fone: (82) 3312-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC 
Rua Dr. Pedro Monteiro, 47, Centro - Maceió - AL 
CEP 57020-150
Fone: (82) 3312-5050

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Rua General Hermes, 1199, Cambona - Maceió - AL 
CEP 57017-000
Fone: (82) 3312-5600

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURASEMINFRA 
Rua do Imperador, 307, Centro - Maceió - AL 
CEP 57023-060
Fone: (82) 3312-5350

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL- 
SEMSCS 
Rua Alexandre Passos, s/n, Jaraguá - Maceió - AL 
CEP-57022-190
Fone: (82) 3312-5270

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA-SEMTABES
Rua do Imperador, 141 – Centro - Maceió - AL 
CEP 57020-630
Fone: (82) 3312-5290

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-SEMTEL 
Rua Sá e Albuquerque, Jaraguá, Nº 235, Jaraguá - Maceió - AL 
CEP: 57022-180
Fone: (82) 3312-5800

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS 
Rua Dias Cabral, 569, Centro - Maceió - AL 
CEP 57020-250
Fone: (82) 3312-5400
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL-FMAC 
Av. da Paz, 900, Jaraguá - Maceió - AL 
CEP 57022-050
Fone: (82) 3312-5820

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV-
EL-SUDES 
Rua Marquês de Abrantes, s/n, Bebedouro - Maceió - AL
CEP 57018-655
Fones: (82) 3312-5380

UPA BENEDITO BENTES
Av. Antônio Lisboa de Amorim, s/n - Benedito Bentes - Maceió - AL
CEP 57085-160
Fone: (82) 3313-7527

UPA JACINTINHO
Av. Juca Sampaio, 59 - Jacintinho - Maceió - AL
CEP 57040-600
Fone: (82) 3325-3148

UPA -TABULEIRO
Av. Durval de Góes Monteiro, 350 - Tabuleiro do Martins - Maceió - AL
CEP 57061-000

UPA TRAPICHE
R. Cabo Reis, s/n, Ponta Grossa - Maceió - AL
CEP 57014-260
Fone: (82) 3022-0033

PAM BEBEDOURO
Rua Conego Costa, 1096, Bebedouro - Maceió - AL 
Fone: (82) 3315-5431

PAM DIQUE ESTRADA
Rua das Flores, Conj. Joaquim Leão,  Ponta Grossa - Maceió - AL 
Telefone: (82) 3315-5280

PAM JOÃO SAMPAIO
Conj João Sampaio S/N - Tabuleiro - Maceió - AL 
Fone: (82) 3315-5439

PAM - SALGADINHO
R. Mizael Domingues, 241 - Centro
Fone: (82) 3315-5288

CONSELHO TUTELAR - RA I
Praça Raul Ramos nº 11 – Poço - Maceió - AL 
E-mail: conselhotutelarregião1@hotmail.com
Fone: (82) 3312-5935 
Bairros de atuação: Jaraguá, Poço, Ponta da Terra, Ponta Verde, Jatiúca, Mangab-
eiras, Pajuçara.

CONSELHO TUTELAR - RA II
Rua Marquês de Pombal, 310 – Ponta Grossa - Maceió - AL
Vizinho ao Dom Adelmo Machado 
Fone: (82) 3312-5936 
Bairros de atuação: Centro, Levada, Vergel do Lago, Ponta Grossa, Prado, Trapiche 
da Barra e Pontal da Barra

CONSELHO TUTELAR - RA III
Rua Coronel Lima Rocha, 814, Bairro: Pinheiro - Maceió - AL
Em frente ao Borrachão, a Casa Lotérica ao lado da autoescola Transito Livre
E-mail: conselhotutelarIII@hotmail.com
Fone: (82) 3312-5937 
Bairros de atuação: Farol, Pitanguinha, Pinheiro, Gruta de Lourdes, Santo Amaro, 
Ouro Preto, Canaã e Jardim Petrópolis.

CONSELHO TUTELAR - RA IV
Avenida Marques de Abrantes, s/n, Bairro: Bebedouro - Maceió - AL
Por trás da Cavalaria da PM/Antiga Granja 
E-mail: conselhotutelarra3e4@hotmail.com
Fone: (82) 3312-5938 
Bairros de atuação: Bom Parto, Mutange, Bebedouro, Chã de Bebedouro, Chã da 
Jaqueira, Santa Amélia, Jardim Petrópolis I e II, Fernão Velho e Rio Novo.

CONSELHO TUTELAR - RA V
Rua Dom Avelar Brandão, nº 301, Quadra E, Loteamento Iguaçu - Jacintinho - 
Maceió - AL 
E-mail: ctmaceio56@gmail.com
Fone: (82) 3312-5939 
Bairro de atuação: Jacintinho e Feitosa.

CONSELHO TUTELAR - RA VI
Rua Luís Américo Galvão, 287 - Cruz das Almas - Maceió - AL 
Fone: (82) 3312-5940 
Área de Abrangência: Barro Duro, São Jorge, Serraria, Cruz das Almas, Jacarecica,  
Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca

CONSELHO TUTELAR - RA VII
Rua São Paulo, 05, Loteamento Parque dos Eucaliptos I - Tabuleiro dos Martins - 
Maceió - AL 
Por traz do posto de combustível 
E-mail: conselhotutelartabuleiro@outlook.com
Fone: (82) 3312-5941 
Bairros de atuação: Santos Dumont, Clima Bom, Tabuleiro dos Martins.

CONSELHO TUTELAR - RA VIII
Conjunto Graciliano Ramos, 1153, Quadra E-3 - Cidade Universitária. 
Fone: (82) 3312-5942 
Área de Abrangência: Santa Lúcia, Cidade Universitária e Antares.

CONSELHO TUTELAR - RA IX
Avenida Benedito Bentes II, Rua Amilton Severiano da Silva, Quadra C-08, 527 - 
Maceió - AL 
Fone: (82) 3312-5943 
Área de Abrangência: Benedito Bentes II 
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CONSELHO TUTELAR - RA X
Avenida Pratagy, 351, Quadra 06 - Benedito Bentes - Maceió - AL 
Fone: (82) 3312-5944 
Área de Abrangência: Benedito Bentes I

CRAS - ÁREA LAGUNAR
R. Agnelo Barbosa, 527 - Prado - Maceió - AL
CEP 57010-368
E-mail: crasarealagunar@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5945

CRAS – BEBEDOURO
R. Marquês de Abrantes - Maceió - AL
E-mail:crasbebedouromaceio@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5946

CRAS – BELA VISTA
Av. Cel. Salustiano Sarmento - Maceió - AL
CEP 57044-060
E-mail:crasbelavistamaceio@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5947

CRAS – BOM PARTO
R. Gen. Hermes, 1752 - Bom Parto - Maceió - AL
CEP 57017-201
E-mail:crasbomparto@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5948

CRAS – CACILDA SAMPAIO
R. das Flôres - Ponta Grossa - Maceió - AL
CEP 57014-510
E-mail: crascacildasampaio@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5949

CRAS – CIDADE SORRISO
Rua C, 22 – quadras C 24, lote 15, nº 300 - Benedito Bentes II - Tabuleiro - Maceió - AL
E-mail: crascidadesorriso@gmail.com
Fone: (82) 3312-5950 

CRAS – CLIMA BOM
Rua Zequito Porto, 242, Cj Osman Loureiro, Qd C1, L 10, Clima Bom - Maceió - AL
CEP 57071-680
E-mail:crasclimabom@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5951

CRAS – DENISSON MENESES
Associação dos Moradores do Resid Graciliano Ramos – AMGR 
Av. Empresário Nelson Oliveira Menezes, s/n – Conjunto Graciliano Ramos. Cidade 
Universitária - Maceió - AL
CEP 57073-000  
E-mail: crasdenissonmenezes@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5952

CRAS – DOM ADELMO
Rua João Ulisses Marques, 112, Prado - Maceió - AL
Por trás da Pecuária ao lado do PS Durval Cortês
CEP 57010-150 
E-mail: crasdomadelmomachado@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5953 

CRAS – FERNÃO VELHO
Praça São José, 37, Fernão Velho - Maceió - AL
Prox. ao Supermercado Júnior e ao Term Rod.
CEP 57070-120
E-mail: crasfernaovelho@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5954 

CRAS – PITANGUINHA
Rua Cônego Tobias, s/n, Pitanguinha - Maceió - AL
Prox. a Igreja Nsra das Graças
CEP 57052-170
E-mail: cras_pitanguinha@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5955

CRAS – RIO NOVO
Rua da Areia, 11529, Rio Novo - Maceió - AL
CEP 57070-520
E-mail: crasrionovo@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5956 

CRAS – SANTOS DUMONT
Rua Roldão de Siqueira Fortes, 710 - Santos Dumont - Maceió - AL
E-mail: crasstosdumont@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5957 

CRAS – SELMA BANDEIRA
Conj. Selma Bandeira, 108, Rua C - Benedito Bentes - Maceió - AL
CEP 57086-246
E-mail: crasselmabandeiramcz@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5958

CRAS –  SÔNIA SAMPAIO
Rua Jarbas Andrade Cabral, 119, COHAB – Jacintinho - Maceió - AL
Prox. a Ladeira do Óleo
CEP 57041-500 
E-mail: crasssampaio@hotmail.com
Fone: (82) 3312-5959 

CRAS – TEREZINHA NORMADE
Rua Jorge de M. Gonçalves, s/n - Maceió - AL
E-mail: crastecanormande@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5960

CREAS - BENEDITO BENTES  
Cj. Cidade Sorriso II, Rua P, Q “E”, LT 01 - Maceió - AL 
E-mail: creasbeneditobentes@hotmail.com
Fone: (82) 3312-5961
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CREAS – JATIÚCA
Rua Deputado Luiz Gonzaga Coutinho, 210 - Jatiúca - Maceió - AL
CEP 57036-110
E-mail: creas.jatiuca@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5963

CREAS – ORLA LAGUNAR
R. Santos Pacheco, 342 - Prado - Maceió - AL
CEP 57020-290
E-mail: creasorlalagunar@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5962 

CREAS – POÇO
Praça Raul Ramos, 01 - Poço - Maceió - AL
CEP 27025-290
E-mail: creaspocomcz@gmail.com 
Fone: (82) 3312-5964

CREAS – SANTA LÚCIA
Av. Belmiro Amorim, 346 - Santa Lúcia - Maceió - AL
CEP 57082-000
E-mail: creaspaefsantalucia@hotmail.com 
Fone: (82) 3312-5965

REDE CEGONHA
Gerência de Atenção à Saúde da Mulher
Fone: (82) 3315-5195

AMLA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO ACAUÃ
Rua Empresário Nelson Oliveira Menezes, S/N, Loteamento Acauã, Cid. Universi-
tária - Maceió - AL
CEP 57080-000
E-mail: lucianomarinho1974@bol.com.br
Fone: (82) 99683-1616

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAI E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – MACEIÓ                                                                                                             
Rua Dias Cabral, nº 606, Centro - Maceió - AL
CEP 57020-250
E-mail: apaemaceio@yahoo.com.br                                                        
Fone: (82) 3221-1996 / (82) 99344-4403

ACORDE - ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS ATENÇÃO 
À SAÚDE MENTAL E ECOLOGIA HUMANA                                                                                                           
Rua Coronel Adauto Gomes Barbosa, Conj Senador Arnon de Melo, Qd-02, Jatiú-
ca - Maceió - AL
CEP 57025-045                                                                                                                                     
E-mail: acordeal@hotmail.com
Fone: (82) 98822-9494 / (82) 3231-5993

ASSISTA - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO AUTISTA               
Av. Doutor Jorge Montenegro de Barros, nº 15, Loteamento Duville - Santa Amélia 
- Maceio - AL
CEP 57063-000
E-mail: assistamaceio@gmail.com
Fone: (82) 3432-3830 / (82) 98742-5718

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS LEUCÊMICOS DE ALAGOAS - APALA
CNPJ: 41.191.990/0001-70
Travessa Roberto Simonsen,178, Gruta de Lourdes - Maceió - AL
CEP 57052-225
E-mail: financeiro@apala.org.br / serviçosocial@apala.org.br
Fone: (82) 2122-9400

ASSOCIAÇÃO  COMUNITÁRIA  RZ                                                                                                                                  
Rua Belo Monte, 115, Jacintinho – Maceió - AL
CEP 57040-580                                                                      
E-mail: acrzmaceio@hotmail.com
Fone: (82) 3320-5159

ASCONOEL – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO CONJUNTO 
SANTO ONOFRE E COMUNIDADE SÃO RAFAEL
Rua Bela Vista, 184 – São Rafael – Jacintinho – Maceió - AL
CEP 57041-050
E-mail: asconoel.mcz2016@gmail.com
Fone: (82) 98857-8111

ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á DESNUTRIÇÃO -NUTRIR
Avenida Gama Lins, S/N Conj. Denisson Menezes, Cidade Universitária - Maceió - AL
CEP 57081-185
E-mail: cren.maceio2007@gmail.com
Fone: (82) 3377-1571 / (82) 3377-1510 / (82) 99331-9310 / (82) 3322-1361

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ                                                                                                     
Avenida Aspirante Alberto de Melo da Costa, nº 873, Centro, Maceió - AL
CEP 57020-500                               
E-mail: coord.rh@pestalozzi-maceio.org.br/ presidencia@pestalozzi-maceio.org.br
Fone: (82) 2121-0029 / (82) 2121-7004 / (82) 2121-7006

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAL -  AAPPE                                                                                                                                        
Rua Maria Breda, S/N – Jatiúca - Maceió - AL
CEP: 57035-580                                                                               
E-mail: aappe@aappe.org.br
Fone: (82) 3377-1571 / (82) 3377-1510 / (82) 99331-9310

CASA DE ADOÇÃO RUBENS COLAÇO
Rua Antonio Gerbase, nº 106, Farol - Maceió - AL 
CEP 57050-000
E-mail: rejaneideassistentesocial@hotmail.com / rejaneideassistentesocial@hotmail.com
Fone: (82) 3326-3824
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CENTRO EDUCACIONAL MIOSÓTIS                                                                                                                                         
Rua Padre Cícero, nº 500, Conjunto Henrique Equelman, Tabuleiro - Maceió - AL
CEP 57081-190
E-mail: ce.miosotis@yahoo.com.br                                                                                                                                               
Fone: (82) 3334-1511      
                                          
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ZUMBI 
DOS PALMARES – CEDECA
Rua José Fragoso, 199, Ponta Verde – Maceió - AL
CEP 57035-300
E-mail: cedeca_al@yahoo.com.br
Fone: (82) 3326-6858

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FSCJ                                           
Rua Valderez Soares, nº 72, Feitosa - Maceió - AL
CEP 57043-386                                                                              
E-mail: provinciaptv.@yahoo.com.br

FAMILIA ALAGOANA DOWM                                                                                                                                             
Rua 10 de Novembro, nº 359, Pitanguinha – Maceió - AL
CEP 57052-220                                                                 
E-mail: presidenciafamdowm@hotmail.com / walkirialuciolins@gmail.com
Fone: (82) 3326-3522

INSTITUTO AMIGOS DA SOPA DE ALAGOAS -  IASAL
Rua Allan Kardec, nº 01- Loteamento Terra de Antares  QD 12 - Antares - Maceió - AL
CEP 57048-270
E-mail: institutoamigosdasopa@gmail.com.br
Fone: (82) 3432-4959

INSTITUTO JUNTE-SE À NÓS
Travessa Francisco de Menezes , nº 957 – Levada - Maceió - AL 
CEP 57017-325                                                            
E-mail: institutojunteseanos@hotmail.com
Fone: (82) 99682-5050

INSTITUTO LAGOA VIVA
End: Av. Assis Chateaubriand S/N, Pontal, Estação Ambiental Cinturão Verde –
Braskem – Maceió - AL
E-mail: institutolagoaviva@hotmail.com
Fone: (82) 98842-6077

INSTITUTO MAIS VIDA- IMV CNPJ: 19.436.959/0001-00
End: Av. Menino Marcelo (Via Expressa), 5550 - A, Antares - Maceió - AL
CEP 57083-410
E-mail: institutomaisvida@hotmail.com
Fones: (82) 3371-1202/ (82) 99396-9560

LAR SÃO DOMINGOS CNPJ:12.183.760/0001-60                                                                                                                          
Avenida Gustavo Paiva, nº 4291, Mangabeiras – Maceió - AL
CEP 57031-530                                                     
E-mail: administracão@larsaodomingos.com.br
Fone: (82) 2121-1300

LAR DE AMPARO A CRIANÇA PARA ADOÇÃO  -     LACA                                                                                        
Rua Projetada, nº 358 – casa 07, Loteamento Bariloche, Quadra F, Feitosa – Maceió - AL
CEP 57042-780
E-mail: lardeadocao@gmail.com
Fone: (82) 3320-2603 / (82) 99121-4671

LEGIÃO DA BOA VONTADE -   22- LBV                                                                                                                       
Avenida Muniz Falcão, nº 964, Barro Duro – Maceió - AL
CEP 57405-000                                               
E-mail: rcristina@lbv.org.br
Fone: (82) 3328-4410   
  
MACEIÓ VOLUNTÁRIO CNPJ: 04.787.504/0001-54
Rua Jangadeiros Alagoanos,1162, sala 4-Pajuçara – Maceió - AL
CEP 57.030-000
E-mail: maceiovoluntario@bol.com.br
Fone: (82) 99973-9282 / (82) 99994-9344

PASTORAL DA CRIANÇA     
Rua Doutor Armindo Pereira Leite, S/N, Farol – Maceió - AL
CEP 57057-290                                                               
E-mail: al@pastoraldacrianca.org.br
Fone: (82) 3338-1067  

PROJETO DE APOIO A MENINOS E MENINAS DE RUA – CENTRO ERÊ
Rua Bela Vista, Comunid. Jardim São Francisco, Vila Brejal, 553, Levada – Maceió - AL
CEP 57017-405        
E-mail: projetoere@yahoo.com.br
Fone: (82) 3336-9879

PROJETO THALLITA – ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA E VIDA                                                                                                 
Avenida Djalma Fragoso de Alencar, nº 15, Jardim Petrópolis II – Maceió - AL
CEP 57062-640      
E-mail: projetothalita@ibest.com.br
Fone: (82) 3328-9333

ONG VM – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL VIVA MUNDAÚ
CNPJ: 20.173.475/0001-97
Rua Projetada ,Vila Goiabeira nº 78 – Fernão Velho - Maceió - AL
Cep: 57070-440Email: ongvivamundau@hotmail.com
Fone: (82) 98817-4281

SOCIEDADE UNIDAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO BAIRRO  
PETROPÓLIS II                          
Al. Luiz Gonzaga da Silva, QD - B3 nº04 - Jardim Petrópolis II - Maceió - AL
CEP 57062-120                                      
E-mail: sudcobap-2@hotmail.com
Fone: (82) 3371-6354 / (82) 98801-8390

SERVIÇO DE BEM ESTAR COMUNITÁRIO – SOPROBEM
Rua do Imperador, 361, Centro – Maceió - AL
E-mail: soprobem@soprobem.com.br
Fone: (82) 3362-6210 / (82) 3336-8749
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ANEXOS

Diário Oficial

Maceió, 29 de setembro de 2017

PORTARIA Nº. 0175
MACEIÓ/AL, 05 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CRIA-
ÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 
DE MACEIÓ 2017 – 2027.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, no 
uso de suas atribuições e prerrogativas legais e,

CONSIDERANDO:
A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente 
e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, art. 4º da Lei 
nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei nº. 13.257/2016 de 08 de março de 
2016 e dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Maceió, 
implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e 
serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa 
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faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral.

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR a Comissão de criação do Plano Municipal pela 
Primeira Infância de Maceió (PMPIM) 2017 – 2027, composta pelos 
seguintes membros e sob a presidência do primeiro integrante:

1- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Titular: Angelina Melo de Araújo Filha
Suplente: Maria Ângela Pereira da Silva

2- FACULDADE INTEGRADA TIRADENTES
Titular: Antônio Tancredo Pinheiro da Silva
Suplente: Enio Afonso Ferreira Silva

3- SOCIEDADE PESTALOZZI DE MACEIÓ
Titular: Raissa Christina Barros Pereira
Suplente: Nikaelle Costa Jardim

4- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPE-
CIAIS – AAPPE
Titular: Eliane Bóia Porto
Suplente: Mariana Marques Tenório

5- LAR DA MENINA
Titular: Janecleide Danielle Ferreira de Seixas
Suplente: Juliane Feijó

6- LAR SÃO DOMINGOS
Titular: Liliane Araújo
Suplente: Gisete Ramos

7- LAR DE AMPARO A INFÂNCIA – LACA
Titular: Irani Buarque Gusmão de Aguiar
Suplente: Maria do Carmo Gonçalves Navarro

8- ASSOCIAÇÃO DOS |PAIS E AMIGOS DOS LEUCÊMICOS 
– APALA
Titular: Vitória Tenório de Freitas
Suplente: Sandra Regina Costa Amorim

9- CONSELHO TUTELAR – RA IX
Titular: Udo Gustavo dos Santos Carvalho
Suplente: Tácito Noel Fontes dos Santos

10- CONSELHO TUTELAR – RA VIII
Titular: Luiz Henrique Marcelino Leite
Suplete: Ewerton Alves de Farias

11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Titular: Yana Aline de Morais Mélo
Suplente:

12- SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ED. DE ALA-
GOAS - SINTEAL
Titular: Edna Maria Lopes Nascimento
Suplente: Edilton Dantas Costa

13- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- SEMAS
Titular: Mirlene Maria Silva Borges Pereira
Suplente: Kessiane Xavier Lopes
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14- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - SEMDS
Titular: Mariana Fadilha da Rocha Costa
Suplente: Milce Casado Fireman

15- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - FMAC
Titular: Filomena Felix Costa
Suplente: Vânia Luiza Barreiros Amorim

16- SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
Titular: Neide Jerônimo dos Santos
Suplente: Sérgio Ricardo Reis Branco

17- CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CEDCA
Titular: Maria dos Prazeres Batista Silva
Suplente: Diglane Galvão Neto

18- SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO Á VIOLÊN-
CIA - SEPREV
Titular: José Carlos Freire
Suplente: Maria Adriana de Oliveira Yoshikawa

19- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Titular: Andrea Ferreira da Silva Maciel
Suplente: Márcia Suzana Gonçalves Lima

20- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA – CMDPD

Titular: Silvia de Souza Campos
Suplente:

21- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED
Titular: Elisangêla Leal de Oliveira Mercado
Suplente: Djane Olegário da Silva

22- FÓRUM ALAGOANO DE DEFESA DA ED. INFANTIL – 
FADEDI
Titular: Patrícia Tereza Santos Torres
Suplente: Patricia Gomes de Siqueira

23- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
Titular: Maria Cícera de Oliveira
Suplente: Lívia de Almeida Machado

24- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
Titular: Cleriston Izidoro
Suplente: Andreza Fabricia Pínheiro da Silva

25- PASTORAL DA CRIANÇA
Titular: Maria do Amparo Torres
Suplente: Mariné Ramos da Silva

26- Faculdade Doutor Raimundo Marinho
Titular: Antônio Tancredo Pinheiro da Silva
Suplente: Enio Afonso Ferreira Silva
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27- Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fó-
rumDCA/Alagoas
Titular: Veraleide Costa Nazaré
Suplente: Rikelane Maria dos Santos Gouveia

28- Aldeias Infantins SOS Brasil
Titular: Deusdeth Kelly Marques Luz
Suplente: Tayse Roque da Silva

ANA DAYSE REZENDE DOREA
Secretária/SEMED


