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A primeira infância no Brasil 
 

Foco recente 
 

Políticas públicas 
 

Proteção básica 
Criação de uma rede nacional - 2010 

 



É um centro de estudos e de referência associado à PUC-Rio de 
Janeiro, dedicado ao desenvolvimento de pesquisas e projetos 
sociais voltados a crianças, adolescentes, jovens e seus elos 
familiares e comunitários. Tem como meta subsidiar políticas e 
práticas sociais para esta população, contribuindo para o seu 
desenvolvimento integral e para a promoção e defesa dos seus 
direitos. 
 
É membro da Rede Internacional de Pesquisa Childwatch, 
sediada em Oslo com ênfase na rede CWI Latinoamerica. 
 

O CIESPI – PUC-Rio 



CIESPI: AMBIENTE DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Link: O PROJETO 



REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA  

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) é um grupo 
articulado de organizações da sociedade civil, representantes 
do governo, institutos e fundações empresariais ou privadas, 
outras redes e organizações multilaterais. 
 



GUIA para a elaboração das políticas municipais 

 1 - Elaboração de um documento síntese das recomendações 
levantadas como prioridades no município; 
 
2 - Criação de grupos de trabalho para o desenvolvimento do 

plano de ações consideradas prioritárias; 
 
3 – Participação de diferentes áreas (intersetorialidade); 
 
4 -Encaminhamento ao CMDCA para aprovação. 
 
 



Elaboração: GT Rio, membros da RNPI se reúnem a partir de maio 2012  

COLABORAÇÃO EM REDE Grupo do Rio 



Elaboração do PMPI - O PROCESSO  

 6 de Junho 2013   
 - Apresentação do documento preliminar na Assembleia  

Ordinária do CMDCA-RJ; 
  
 - Nomeado Grupo de trabalho do CMDCA para elaboração  
      da política; 
 
 15 de julho 2013 
  - Apresentação do documento na Assembleia Ordinária 

do CMDCA-RJ 
 
 



Elaboração do PMPI - O PROCESSO  
 

• De agosto a novembro 2013 - Reuniões no CMDCA com 
representantes da sociedade civil; Secretaria Municipal de 
Educação - SME; Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e 
Casa Civil, para ouvir, discutir  as prioridades de cada eixo 
para a elaboração definitiva do PMPI 
 

• Consulta às crianças - Representantes de 5 organizações  
realizaram consulta, garantindo a participação das 
crianças na elaboração do PMPI 

 



PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 
Prioridades para o Município do Rio de Janeiro 

 

Aprovado em 11 de NOVEMBRO DE 2013 

 



EIXOS E PRIORIDADES 

Eixos: 

 

1. Saúde 

2. Educação Infantil 

3. Cultura e Esporte/Lazer 

4. Cidade/Espaço Urbano 

5. Prevenção às Violências Contra Crianças 
 



EIXO SAÚDE 

> Desenvolver projetos de prevenção de acidentes, com ênfase 
nos acidentes domésticos, acidentes em Espaços de 
Desenvolvimento Infantil, creches e pré-escolas. 
  
 
CONSULTA ÀS CRIANÇAS: 
 
-Tem pracinha, parque de diversão,  mas não tem hospital e não 
tem ruas limpas  
-Tem que ter mais hospital perto de casa; 



EIXO EDUCAÇÃO 

> Garantir o acesso de crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses ao 
atendimento em creches e pré- escolas públicas, de acordo com a 
demanda por bairro e região do município, com planejamento e 
ações articulados. 
 
  
 
CONSULTA ÀS CRIANÇAS: 
 
- A escola tá sendo assaltada; 
  
- É chato e nem tem hora de brincar 



EIXO CULTURA E ESPORTE - LAZER 

> Ampliar o número de espaços de circulação abertos e seguros, 
como praças e jardins, onde se dá a convivência com a natureza e 
com as várias faixas etárias, em todos os bairros, valorizando as 
iniciativas culturais locais. 
 
CONSULTA ÀS CRIANÇAS: 
 
-Não moro mais no morro... agora moro numa casa que não 
escuta tiros e não tem escada 
- O parquinho é longe da minha casa; 
 
 
 



EIXO CIDADE - ESPAÇO URBANO 

> Garantir a segurança nos bairros e nas favelas, instalando mais 
equipamentos de moderação de tráfego, próximos aos espaços de 
circulação de crianças; melhorando a iluminação das ruas e a 
qualidade das calçadas. 
 
  
 
CONSULTA ÀS CRIANÇAS: 
 
- O ônibus não para nos pontos; Só anda em alta velocidade; 
 - Os meninos brincam de bola de gude em casa; não brincam na 
rua, porque não pode e não pode, porque perde  o brinquedo ou 
a bolinha pode ser atropelada e amassada pelo carro; 
 
  
 
  



EIXO  PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS  

> Promover ações específicas de cuidado e proteção que garantam 
um atendimento humanizado a crianças em situações de alta 
vulnerabilidade, como por exemplo: crianças em instituições de 
acolhimento, em situação de rua, com problemas graves de 
saúde/saúde mental, entre outros  
 
 
CONSULTA ÀS CRIANÇAS: 
 
 - Minha mãe tinha que dormir mais um pouco, pra não ficar 
nervosa; ela vive cansada; 
  
- Meu pai mora no trabalho. (longe de casa) 
 
 
 



Próximos passos 

 Início do processo de implementação 

 

 

- Continuar o processo de divulgação e articulação 

(institucional, política; intersetorial) 

- Delimitar as estratégias para implementação da política; 

- Monitoramento da política. 

 

 
 



ciespi@ciespi.org.br 
Rio de Janeiro 

Tel: 21 2259-2908 

 

mailto:ciespi@ciespi.org.br�
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