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CONTEXTO

A RNPI está em momento de sucessão da sua Secretaria Executiva. A partir dos aprendizados passados, 
o Grupo Diretivo e a ANDI (atual Secretaria Executiva) entenderam ser fortuito um trabalho de 
planejamento que norteie a nova gestão, assim com foi feito pelo CECIP em sua passagem de bastão 
para a ANDI.

Ao participar de uma reunião do grupo de trabalho que se formou para tratar do assunto, foram 
compreendidas as seguintes demandas para o Planejamento Estratégico 2022-2025:

1. Mapear fortalezas, fraquezas, ameaças, e oportunidades do contexto atual
2. Apreender os resultados da avaliação externa a ser realizada pela consultoria Roda de 

Aprendizagem, considerando estes insumos como ponto de partida para o planejamento
3. Revalidar a Teoria de Mudança construída na transição CECIP/ANDI
4. Deliberar prioridades norteadoras para os próximos 4 anos  

Com o Planejamento 2022-2025 em mãos, a nova Secretaria Executiva poderá elaborar o seu Plano de 
Ação, trazendo sua vocação, seu DNA para este plano de trabalho tático, levando em conta, também a 
visão norteadora elaborada pelo coletivo da Rede.



PROCESSO REALIZADO

Realizamos, com a coordenação do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, o seguinte 
processo composto por três  "movimentos", ou fases, a serem detalhadas a seguir: 

(RE)CONHECER 
O PRESENTE

SONHAR O 
FUTURO

APRENDER COM 
O PASSADO

RELA’TORIO PARCIAL 
AVALIAÇÃO

Quais os aprendizados tirados 
da avaliação externa? Que 
orientações para o futuro 

tiramos deles?

MATRIZ FOFA
Olhando pra dentro, quais são 

nossas forças e fraquezas? 
Olhando pra fora, quais as 

oportunidades e os desafios?

DIRETRIZES –
NOSSO FOCO AGORA

Inspirados pelo passado e pelo 
presente,  onde queremos estar 

em 2025? Nossa Teoria de 
Mudança está atual? O que 

precisamos priorizar na 
próxima gestão da Rede?



MATRIZ FOFA: PROCESSO & RESULTADO 

MATRIZ FOFA
Olhando pra dentro, quais são 

nossas forças e fraquezas? 
Olhando pra fora, quais as 

oportunidades e os desafios?

(RE)CONHECER 
O PRESENTE



1. Questionário aberto para toda a Rede contribuir

MATRIZ FOFA: PROCESSO  



2. Análise dos registros da reunião Flor da Resistência

MATRIZ FOFA: PROCESSO  



3. Encontro de escuta aberta para contribuições complementares e leitura
conjunta dos resultados do questionário

Participantes:

Stéphanie Filgueira
Maria Thereza Marcilio
Carolina Velho
Maria Cristina Bó
Carolina Terra Quirino da Costa
Solidade Menezes Cordeiro
Ana Claudia Cifali
Elisangela Leal De Oliveira Mercado
Camila dos Santos Souza Andrade

+ Pilar Cunha e Alexandre : convidados consultores
do processo de avaliação que está em curso no
paralelo

MATRIZ FOFA: PROCESSO  



3. Encontro de escuta aberta para contribuições complementares e leitura
conjunta dos resultados do questionário

Participantes:

Stéphanie Filgueira
Maria Thereza Marcilio
Carolina Velho
Maria Cristina Bó
Carolina Terra Quirino da Costa
Solidade Menezes Cordeiro
Ana Claudia Cifali
Elisangela Leal De Oliveira Mercado
Camila dos Santos Souza Andrade

+ Pilar Cunha e Alexandre : convidados consultores
do processo de avaliação que está em curso no
paralelo

MATRIZ FOFA: PROCESSO  



4.  Validação com GT Planejamento Estratégico

6. Envio de video contando do processo realizado e da Matriz FOFA final 
para toda Rede

5. Validação com Grupo Diretivo

MATRIZ FOFA: PROCESSO  



MATRIZ FOFA: RESULTADO

FORÇAS
(forças institucionais)
• Espaço democrático
• Diversa, abrangente e intersetorial
• Multiplicidade de especialistas
• Gestões competentes pelas SEs
• Tem conseguido captar recursos  
• Boa comunicação interna e externa
• Funcionamento estruturado
• Rede é engajada (ponto tb de 

fraqueza)

(forças na atuação)
• O próprio tema da primeira infância
• Representatividade nacional
• Visão holística para a PI
• Legitimidade e visibilidade
• Produção  e conhecimento
• Formações
• Incidência política 
• Debate sobre educação na P
• Escuta das crianças 
• Plataforma observa e PNPI  

OPORTUNIDADES
• O tema da primeira infância vem 

ganhando relevância na agenda 
nacional

• Legislação avançada, PNPI e marco 
legal como referências

• Grupos no legislativo e executivo 
mobilizados

• Educação e saúde mental ganhando 
espaço de debate

FRAQUEZAS
(institucionais)
• Baixo engajamento vs. tamanho
• Estratégia de regionalização
• Pouca troca entre pares  
• Governança precisa ser aprimorada
• Ausência de “politicas de estado”  
• Sustentabilidade financeira 

dependente SE e parceiros
• Comunicação interna poderia ser 

potencializada 
• Pouco cuidado com a memória 
• Desafio de sucessão intergeracional 
• Especialidades mais valorizadas

(na atuação)

• A Rede poderia ser mais ágil
• Falta foco, muitas ações, as vezes 

inconstantes, risco potencializado 
com expansão

• Comunicação externa poderia ser 
potencializada 

• Produção de conhecimento poderia 
ser mais disseminada

• Incidência política ainda distante 
dos territórios e seus gestores

• Pouca participações nas audiências 
públicas 

• Maior monitoramento das políticas 
publicas de PI

AMEAÇAS
• Cenário político de desmonte das 

políticas sociais
• Expressão crescente na sociedade 

de valores contrários aos 
fundamentos para a proteção aos 
direitos das crianças 

• Pandemia aumentando as 
desigualdades e vulnerabilidades

• Direitos da criança ainda mais 
fragilizados



AVALIAÇÃO PARCIAL: RESULTADO 

RELA’TORIO PARCIAL 
AVALIAÇÃO

Quais os aprendizados tirados 
da avaliação externa? Que 
orientações para o futuro 

tiramos deles?

APRENDER COM 
O PASSADO



PRODUÇÃO 
CONHECIMENTO

• Relevante
• Saber mais sobre uso 

feito
• Avançar no 

monitoramento de 
políticas públicas 
como conhecimento

• Potencial de produção 
das orgs 
subaproveitado

• Diversificar formatos, 
canais e públicos

FOMENTO E 
FORTALECIMENTO DE REDES

• Trocas relevantes com 
outras redes
• REPIs cresceram abaixo 

das expectativas
• REPIs contribuíram com 

RNPI ativamente
• Pouca info sobre relação 

RNPI e REPIs
• Falta estratégia para 

fortalecimento das REPIs

MOBILIZAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

• Membros têm pouca 
informação  

• Influência das ações da 
RNPI para promover 
participação das 
famílias e crianças é 
vista como secundária.

• Há algumas ações 
pontuais reconhecidas  

AVALIAÇÃO – RODA DE APRENDIZAGEM: SINTESE PARCIAL



INCIDÊNCIA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS

• Rede é reconhecida com 
referência nacional  

• Articulação nas 
instâncias estadual e 
municipal, porém, não 
têm sido suficiente.

• Presença não chega na 
atuação dos profissionais 
do campo da PI nos 
territórios.

• Ações de incidência de 
organizações da Rede 
nem sempre são 
aproveitadas   

CAMPANHAS DE 
COMUNICAÇÃO

• Grande número de 
ações 
• Marca mais significativa 

da ANDI 
• Impacto relevante na 

mídia
• Potencial de amplificar 

voz dos membros
• Avaliações críticas 

quanto a canais internos

CAPACITAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS

• Avaliações positivas
• Públicos: jornalistas e 

profissionais de mídia, 
gestores e profissionais 
de PI.

• Formatos diversos
• Uso de tecnologia viável

AVALIAÇÃO – RODA DE APRENDIZAGEM: SINTESE PARCIAL



INSTITUCIONAL

• RNPI é reconhecida como espaço qualificado de aprendizagem e que permite a 
socialização de conhecimentos e a construção de uma visão nacional e abrangente 
sobre os temas da PI.
• Houve uma mudança no jeito de captar. A captação no período foi relevante e 

viabilizou projetos importantes
• Há níveis diferentes de engajamento dos membros com a vida institucional da RNPI.
• Participação nos GTs é o aspecto com engajamento mais fraco.
• A SE assumiu um papel bastante executor dos projetos, gerando mais centralização.
• Maior formalidade na comunicação interna trouxe qualidade e também certa 

rigidez.
• Há menos espaços de socialização entre membros.
• Houve pouco avanço no monitoramentos das ações realizadas pela RNPI e essa 

necessidade é crescente.

AVALIAÇÃO – RODA DE APRENDIZAGEM: SINTESE PARCIAL



AVALIAÇÃO PARCIAL: RESULTADO 

DIRETRIZES –
NOSSO FOCO AGORA

Inspirados pelo passado e pelo 
presente,  onde queremos estar 

em 2025? Nossa Teoria de 
Mudança está atual? O que 

precisamos priorizar na 
próxima gestão da Rede?

SONHAR O 
FUTURO



DIRETRIZES: PROCESSO

1. Enviamos questionário aberto para toda a Rede contribuir



1. Enviamos questionário aberto para toda a Rede contribuir

Tivemos 
14 respostas

DIRETRIZES: PROCESSO



2. Realizamos um encontro de escuta aberta

Tivemos 
11 participações.

Olhamos para a 
pré-sistematização
das respostas do 
questionário juntas.

DIRETRIZES: PROCESSO



3. Alinhamento da Pré-Proposta do Documento de Planejamento Estratégico
2022-2025 com GT Planejamento Estratégico: 19/10

5. Validação do Documento de Planejamento Estratégico 2022-2025 em
Assembleia: 18-19/11

4. Workshop com Grupo Diretivo para refinamento do Documento de 
Planejamento Estratégico 2022-2025: 26/10

DIRETRIZES: PROCESSO



DIRETRIZES: DOCUMENTOS

O que deverá nortear a RNPI de 2022 a 2025? 
Temos dois documentos de diretrizes:

Teoria de Mudança
atualizada e precisando ser melhor conhecida 

por todos membros e alinhada com 
Regimento Interno e Carta de Princípios

As Diretrizes Norteadoras  
cotntendo #10 proridades para a atuação 
externa da RNPI e também #10 para seu 

desenvolvimento institucional



DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES



DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES

PROPOSTA #1  
Texto final aprovado.

Missão oficial da RNPI:
Articular e mobilizar organizações, 

pessoas e meios de comunicação para 
garantir e promover os direitos da 

criança na primeira infância.



PROPOSTA #2. 
Texto final aprovado.

Visão oficial da RNPI: 
Uma sociedade em que a primeira infância 

é prioridade absoluta, nos termos do 
Artigo 227 da Constituição, tendo o Plano 

Nacional pela Primeira Infância, como 
referência para as políticas públicas nas 
esferas federal, estaduais, municipais, e 

distrital.

DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES



PROPOSTA # 3
Texto final aprovado:  

Articular e monitorar para incidir em 
políticas públicas nacionais

DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES



DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES

PROPOSTA # 4
Texto final aprovado:

Redes Municipais, Estaduais e Distrital 
Formadas e Ativas



DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES

PROPOSTA # 5
Texto final aprovado:

Dados de monitoramento das 
políticas de PI e Pesquisas publicados; 

práticas de ensino e ações de 
extensão amplamente acessadas.



PROPOSTA # 6 aprovada: Constarão, na Teoria de Mudança, também as diretrizes estruturantes para o 
desenvolvimento interno da Rede:.

DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES

FORTALECER MODELO 
DE  GOVERNANÇA

QUALIFICAR E ATIVAR, 
CONTINUAMENTE, A 

RELAÇÃO COM 
MEMBROS

DIRETRIZES PARA O FORTALECIMENTO DA RNPI

APRIMORAR 
TRANSPARÊNCIA E 

COMUNICAÇÃO

ZELAR PELA MEMÓRIA 
DA REDE

INVESTIR NO 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL



PROPOSTA # 7: princípios alinhados com os da Carta de Princípios. 
Texto final aprovado:

Respeito à autonomia; Respeito à diversidade; Democracia; Horizontalidade; Compromisso com a participação; Colaboração; Conectividade; 
Compartilhamento; Disseminação do conhecimento.

DIRETRIZES: TEORIA DE MUDANÇA – ATUALIZAÇÕES



TEORIA DE MUDANÇA: 
RESUMO PARA VOTAÇÃO

• PROPOSTA # 1: MISSÃO: assumir esta missão da Teoria de Mudança como oficial; incluir a palavra 
“promover” depois de garantir para dar ideia de que a Rede defende, aprimora e divulga esses 
direitos também.

• PROPOSTA #2. VISÃO: fundir a visão da Teoria de Mudança com a da Carta de Princípios: Uma 
sociedade em que a primeira infância é prioridade absoluta, nos termos do Artigo 227 da 
Constituição, tendo o Plano Nacional pela Primeira Infância, como referência para as políticas públicas 
nas esferas federal, estaduais, municipais, e distrital

• PROPOSTA # 3: Aprimorar redação para especificar monitoramento e o território da incidência: 
Articular e monitorar para incidir em políticas públicas nacional.

• PROPOSTA # 4:  Aprimorar redação deste resultado para especificar perfil das Redes foco de fomento: 
Redes Municipais, Estaduais e Distrital Formadas e Ativa.

• PROPOSTA # 5: Aprimorar redação deste resultado: Dados de monitoramento das políticas de PI e 
Pesquisas publicados; práticas de ensino e ações de extensão amplamente acessadas.

• PROPOSTA # 6: Fazer constar, na Teoria de Mudança, também as diretrizes estruturantes para o 
desenvolvimento interno da Rede.

• PROPOSTA # 7: Alinhar os princípios com os da Carta de Princípios: Respeito à autonomia; Respeito à 
diversidade; Democracia; Horizontalidade; Compromisso com a participação; Colaboração; 
Conectividade; Compartilhamento; Disseminação do conhecimento.



Nossas prioridades de atuação de 2022 a 2025:

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
# 1  Ampliar e atualizar, constantemente, o OBSERVA como projeto estratégico da RNPI

# 2 Articular a produção e a disseminação, pelos membros da Rede, de materiais informativos 
periódicos sobre os diferentes aspectos da situação da primeira infância no país, retratando, em 
especial, os efeitos da pandemia e diversificando em formatos, canais e públicos

# 3 Aproveitar melhor o potencial de produção de conhecimento pelas orgs. membro e por meio de 
parcerias com universidades

FOMENTO ÀS REDES
# 4 Estruturar uma estratégia clara para os territórios e para o desenvolvimento das Redes Estaduais, 
Municipais e Distrital, esclarecendo sua relação institucional com a Rede Nacional e mantendo o 
diálogo com redes internacionais

(em laranja: prioridades frente ao contexto político atual)

DIRETRIZES NORTEADORAS 2022-2025



MOBILIZAÇÃO
# 5 Fortalecer o eixo de mobilização para a participação social, investindo mais atenção e recursos 
nele e priorizando a escuta das crianças

CAMPANHAS
#6 Manter a RNPI como fonte relevante para a mídia, pautando o tema da primeira infância e 
qualificando o seu entendimento pela sociedade

INCIDÊNCIA
# 7 Manter e aprimorar a relevante incidência da RNPI nas políticas públicas da primeira infância em 
âmbito nacional
#8 Ampliar esforços de monitoramento para a incidência em políticas públicas nacionais da PI
#9 Fomentar e zelar pelos Planos pela Primeira Infância (nacional, estaduais, municipais e distrital)

CAPACITAÇÃO
#10 Oferecer capacitações para profissionais que atuam com a primeira infância, usando diversos 
formatos e tecnologias para alcançar maior impacto

DIRETRIZES NORTEADORAS 2022-2025



DIRETRIZES NORTEADORAS PARA ATUAÇÃO EXTERNA: 
RESUMO PARA VOTAÇÃO

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
# 1  Ampliar e atualizar, constantemente, o OBSERVA como projeto estratégico da RNPI

# 2 Articular a produção e a disseminação, pelos membros da Rede, de materiais informativos periódicos sobre os diferentes aspectos da 
situação da primeira infância no país, retratando, em especial, os efeitos da pandemia e diversificando em formatos, canais e públicos

# 3 Aproveitar melhor o potencial de produção de conhecimento pelas orgs. membro e por meio de parcerias com universidades

FOMENTO ÀS REDES
# 4 Estruturar uma estratégia clara para os territórios e para o desenvolvimento das Redes Estaduais, Municipais e Distrital,
esclarecendo sua relação institucional com a Rede Nacional e mantendo o diálogo com redes internacionais

MOBILIZAÇÃO
# 5 Fortalecer o eixo de mobilização para a participação social, investindo mais atenção e recursos nele e priorizando a escuta das 
crianças

CAMPANHAS
#6 Manter a RNPI como fonte relevante para a mídia, pautando o tema da primeira infância e qualificando o seu entendimento pela 
sociedade

INCIDÊNCIA
# 7 Manter e aprimorar a relevante incidência da RNPI nas políticas públicas da primeira infância em âmbito nacional
#8 Ampliar esforços de monitoramento para a incidência em políticas públicas nacionais da PI
#9 Fomentar e zelar pelos Planos pela Primeira Infância (nacional, estaduais, municipais e distrital)

CAPACITAÇÃO
#10 Oferecer capacitações para profissionais que atuam com a primeira infância, usando diversos formatos e tecnologias para alcançar 
maior impacto



Nossas prioridades de desenvolvimento interno de 2022 a 2025:

# 1 Olhar estrategicamente para a requalificação da relação da Rede com seus membros, definindo 
iniciativas para o engajamento ativo e constante da Rede nas suas instâncias de governança e gestão

# 2 Fortalecer a transparência, a comunicação interna e externa da Rede

# 3 Fortalecer grupos de trabalho/comissões temáticas como espaços para aproveitar melhor a 
contribuição potencial dos membros e impulsionar ações colaborativas  

# 4 Fortalecer modelo de gestão e execução descentralizado e colaborativo, reconhecendo as 
responsabilidades implicadas na captação de recursos e no modelo de governança revisado da Rede de 
acordo com seu regimento.

# 5 Revitalizar a responsabilidade deliberativa do Grupo Diretivo como guardião da estratégia da Rede

(em verde: temas prioritários frente ao momento de desenvolvimento da Rede)

DIRETRIZES NORTEADORAS 2022-2025



# 6 Captar recursos para desenvolvimento institucional da Rede, implementação de projetos, buscando 
a diversificação de parceiros conquistada

# 7 Zelar pela memória e a história da Rede

# 8 Fortalecer as ações de avaliação e monitoramento de resultados da atuação da RNPI frente à sua 
Teoria de Mudança e seus objetivos de desenvolvimento institucional

# 9  Rever processos de tomada de decisão para maior agilidade no posicionamento em situações de 
violação de direitos das crianças 

# 10 Revisitar o plano de governança de 2018 e perseguir os objetivos nele definidos (muitos cruzam 
com pontos apresentados acima)

DIRETRIZES NORTEADORAS 2022-2025



DIRETRIZES NORTEADORAS PARA ATUAÇÃO EXTERNA: 
RESUMO PARA VOTAÇÃO

# 1 Olhar estrategicamente para a requalificação da relação da Rede com seus membros, definindo iniciativas para o 
engajamento ativo e constante da Rede nas suas instâncias de governança e gestão

# 2 Fortalecer a transparência, a comunicação interna e externa da Rede

# 3 Fortalecer grupos de trabalho/comissões temáticas como espaços para aproveitar melhor a contribuição potencial dos 
membros e impulsionar ações colaborativas  

# 4 Fortalecer modelo de gestão e execução descentralizado e colaborativo, reconhecendo as responsabilidades implicadas na 
captação de recursos e no modelo de governança revisado da Rede de acordo com seu regimento.

# 5 Revitalizar a responsabilidade deliberativa do Grupo Diretivo como guardião da estratégia da Rede
# 6 Captar recursos para desenvolvimento institucional da Rede, implementação de projetos, buscando a diversificação de 
parceiros conquistada

# 7 Zelar pela memória e a história da Rede

# 8 Fortalecer as ações de avaliação e monitoramento de resultados da atuação da RNPI frente à sua Teoria de Mudança e seus 
objetivos de desenvolvimento institucional

# 9  Rever processos de tomada de decisão para maior agilidade no posicionamento em situações de violação de direitos das 
crianças 

# 10 Revisitar o plano de governança de 2018 e perseguir os objetivos nele definidos (muitos cruzam com pontos apresentados 
acima)



Obrigado!
GT Planejamento Estratégico


