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1. Introdução:

Em alinho com o tema pelo grupo abraçado, “Cidadania e Gestão Pública Participativa” o
Programa "Primeira Infância em Ação" objetiva a ampliação da participação de cuidadores e
crianças de 0 até 6 anos na avaliação e monitoramento do Plano Municipal pela Primeira
Infância (PMPI) por meio da formação de formação de um colegiado de cuidadores e
crianças com mandato de 04 anos,

Objetiva que o grupo seja incidente no Comitê Gestor Regional, com propostas construídas
localmente para incidir, reivindicar melhorias locais e também monitorar e avaliar as ações
do PMPI, de modo que possam beneficiar-se de forma célere e efetiva, dos benefícios
advindos do PMPI. O Projeto tem como território piloto o território da Brasilândia.

Para isto, desenhou-se a seguinte proposta de intervenção:

● Levantamento de parcerias para composição do grupo de trabalho sobre Primeira
infância;

● Publicização do plano no território da Brasilândia, comunicação local e criação de
guia informativo com foco no território e criação de ferramenta de visualização de
dados de atuação do poder público no território;

● Identificação e construção de grupo de lideranças para formação em cascata das
lideranças locais e criação de grupos focais com cuidadores e crianças;

● Implementação do projeto em um mandato;
● Monitoramento, avaliação e sustentabilidade do projeto.
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2. Contextualização

A primeira infância – do nascimento aos 6 anos de idade – é determinante no
desenvolvimento da criança. Garantir que essa etapa se desenvolva com qualidade
mobilizou diversos setores da sociedade, articulados em torno da Rede Nacional pela
Primeira Infância que formulou o Plano Nacional pela 1ª Infância, um “documento político e
técnico que visa a orientar a ação do governo e da sociedade civil na defesa, promoção e
realização dos direitos da criança de até seis anos de idade".

Na cidade de São Paulo, a lei municipal nº 16.710/2017 instituiu a política da primeira
infância, que orientou as diretrizes para a elaboração do plano municipal por meio do Comitê
Gestor Intersetorial em 2018. O Plano Municipal pela Primeira Infância (2018-2030), foi
construído de forma conjunta, com a participação da sociedade, inclusive das próprias
crianças, destinatárias desta política.

Aprovado o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), foram estabelecidas metas e
estratégias para que se possa atingir seus objetivos. Essas estão divididas em 4 Eixos
estratégicos:

a. Garantir as condições para a articulação intersetorial dos programas, projetos e ações
para o atendimento integral na primeira infância;

b. Garantir a todas as crianças na primeira infância educação, cuidados;
c. Garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos e da cidadania na

primeira infância e estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral;
d. Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a gestantes e crianças na primeira

infância.

Entre seus princípios e diretrizes, estabelece o alinhamento com os Objetivos
Desenvolvimento Sustentável , a redução da desigualdade e a participação do Estado, da
sociedade, das famílias, organizações da sociedade civil e do setor privado. Assim,
entende-se que todos esses segmentos participam na execução do Plano e que todos estão
de alguma maneira articulados e organizados. Porém destacamos que as famílias, as
crianças e seus cuidadores, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade, não
estão articulados em torno das organizações da sociedade civil que tratam da temática da
Primeira Infância. Compartilhamos da ideia existente no Plano Municipal, mas apontamos o
necessário investimento para a participação efetiva das famílias, crianças e seus
cuidadores. Considerando que no PMPI a avaliação e o monitoramento acontecem de
maneira centralizada, onde a forma indicada para a participação canaliza para algumas
instituições essa tarefa, e que o PMPI deverá priorizar, e impactar as regiões periféricas da
cidade, organizar a participação da famílias, crianças e cuidadores desses território é
fundamental para que o Plano cumpra com qualidade suas metas.

Desta forma, o tema guarda relevância e urgência, saltando aos olhos a necessidade
premente de otimizar-se ao máximo o acesso e aproveitamento da(s) estrutura(s) já
existente(s) para suporte à primeira infância, conferindo às crianças o ferramental
necessário para que possam melhor trilhar as etapas subsequentes.

Conforme apurado pela Fundação SEADE (2020), o Município de São Paulo apresenta taxa
de matrícula nas Creches Municipais e Estaduais de 14,0%, ao passo que a taxa de
matrícula nas Creches Privadas alcança o formidável percentual de 85,9%, o que leva o
intérprete a indagar a razão de tamanho hiato, com inegáveis reflexos na população em



comento, afigurando-se notórios os benefícios revertidos às crianças, advindos do convívio
social com outras crianças e educadores, ultrapassado que venha a ser o período inicial de
cuidados, que devem ser dispensados às crianças, logo após o nascimento, e durante a
fase de amamentação, tão importantes quanto a facilitação do acesso das crianças às
creches.

Em apertada síntese, vislumbra-se abreviar a distância entre a comunidade e a estrutura
existente para apoio à primeira infância, criando-se ferramentas para amplificar as vozes de
seus protagonistas, e, ao mesmo tempo, sensibilizar a sintonia fina dos ouvidos das
autoridades constituídas, a estes reclamos, com benefícios diretos, rápidos e consistentes
às crianças.

Destaca-se a ampliação da participação de cuidadores e crianças de até 6 anos na
avaliação e monitoramento do Plano Municipal pela Primeira Infância no território propondo
intervenções necessárias às realidades locais, porém, a sua implementação demanda
especial atenção para garantir essa participação, principalmente nas periferias da cidade.

3. Público-alvo da intervenção

A proposta de intervenção apresentada a seguir visa ampliar a participação de cuidadores e
crianças de até 6 anos na avaliação e no monitoramento do Plano Municipal pela Primeira
Infância no território da Brasilândia, propondo as intervenções necessárias às realidades
locais, com possibilidade de replicação da proposta em outros locais.

A região escolhida é a Brasilândia, nossa opção para a proposta, é um distrito do município
de São Paulo. A população estimada em 2010 é de 280.069 habitantes, sendo o 4º distrito
mais populoso do município e o primeiro da zona norte. Possui a terceira maior população
da primeira infância do Município e a quarta região com beneficiários do Bolsa Família.

As características da região foram base para a Minissérie Antônia, que tratava da vida de
quatro mulheres, jovens e negras da Brasilândia com todas as dificuldades da juventude da
periferia de São Paulo. As dificuldades encontradas impulsionaram o surgimento de vários
coletivos envolvidos com as questões da saúde, de luta contra o racismo, homofobia e em
defesa da cultura.

4. O que sabemos sobre o problema

Em uma pesquisa na literatura sobre a temática, encontramos diversos trabalhos que
discorrem sobre a relação entre cuidadores, famílias e creches. Epstein (1987) discorreu
sobre seis tipos de envolvimento de cuidadores que ajudam-os a criarem um ambiente mais
propício à aprendizagem; a compreenderem melhor as mensagens vindas da creche; a se
tornarem parceiros da escola de uma maneira mais produtiva; de compartilharem as
responsabilidades com a creche, levando em consideração as opiniões dos cuidadores em
processos de decisões que afetam o bom funcionamento da escola e as crianças.

O modelo de Hornby (1990) apresentado em forma de duas pirâmides que se juntam pelas
suas bases, explica o envolvimento de cuidadores dentro da perspectiva dos cuidadores e
professores. Consiste em duas pirâmides, uma representando a hierarquia das
necessidades dos cuidadores, a outra, a hierarquia de suas habilidades e possíveis
contribuições, ambas demonstram visualmente os diferentes níveis das necessidades e
habilidades e mostra que enquanto todos os cuidadores têm algumas necessidades e



habilidades que podem ser utilizadas, outros podem se envolver em atividades que
demandam mais tempo e mais expertise da parte dos profissionais; um número menor deles
tem uma necessidade intensa de orientação, ou, por um outro lado, a capacidade de
contribuir extensamente e em muitas coisas diferentes.

Desta forma, segundo o Instituto Unibanco, há farta evidência dos impactos positivos em
todas as dimensões do fortalecimento da parceria entre escolas e famílias. Não há, porém,
uma receita única de sucesso. A experiência de algumas redes ou escolas pode, porém,
servir de inspiração. E é possível também identificar algumas características gerais em
comum nas escolas bem-sucedidas nesse aspecto, sendo eles:

● Receber bem todas as famílias;
● Comunicação efetiva;
● Foco no sucesso do aluno;
● Posicionamento em nome do aluno;
● Gestão descentralizada;
● Colaboração com a comunidade.

Para além das boas práticas, a participação de cuidadores e familiares pode acontecer por
meio do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola (CRECE), um colegiado
que tem como fim o fortalecimento dos Conselhos de Escola e a ampliação do processo
democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias visando a
uma melhor qualidade da educação, criado em 12/05/2015, conforme a LEI nº 16.213/2015.

Cada uma das 13 regiões administrativas que formam as Diretorias Regionais de Educação
(DREs) possui um CRECE. A representação do CRECE se dá por dois membros dos
Conselhos de Escola da rede direta e tem como objetivos:

● Articular a participação dos membros do Conselho de Escola;
● Democratizar o acesso e a gestão dos espaços escolares e colegiados

intermediários;

https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/9/


● Fortalecer os Conselhos de Escola e a atuação da sociedade civil nas tomadas de
decisão;

● Consolidar a implementação de política estimuladora da participação e da
socialização das informações, possibilitando qualificar as tomadas de decisão,

E tem como atribuição:

● Garantir e propor ações e formas de acompanhamento das decisões;
● Fortalecer e articular os Conselhos de Escola;
● Subsidiar a discussão do papel político dos Conselhos de Escola;
● Estabelecer mecanismos para garantir a formação permanente de seus membros e

dos membros dos Conselhos de Escola;
● Propor discussões sobre a viabilização e implantação das diretrizes da SME, visando

à melhoria da qualidade social da educação;
● Articular-se com os demais CRECEs e outros Conselhos e fóruns
● Acompanhar e fiscalizar a implementação e a aplicação do Plano Anual de Metas da

Diretoria Regional de Educação (DRE) e de SME;
● Participar, debater e apresentar sugestões para o Plano Anual de Metas da DRE e

demais planos diretores regionais e municipais;
● Indicar prioridades para a aplicação dos recursos financeiros, visando a melhoria da

qualidade da educação.

Levantamos, também, uma lista de Coletivos de Mães que tem como objetivo, dentre suas
especificidades territoriais e identitárias, reforçar os direitos preconizados no PMPI. O
conhecimento acumulado por esses coletivos na construção de suas pautas, somadas a
capilaridade geográfica e de perfil socioeconômico de cada grupo, podem constituir em uma
potente ferramenta para impulsionar nossas ações no território de nossa atuação. São eles:

● Política é a mãe;
● Nana – Maternidade Preta;
● Iyá Maternância;
● A mãe preta;
● Milc (Movimento Infância Livre de Consumismo);
● Mães da Sé;
● Parent in Science;
● Mães na Universidade;
● Mamães na Pós-graduação;
● Rede de Mães e Familiares da Baixada Fluminense;
● Põe no Rótulo;
● A Equipe de Base Warmis-Convergência das Culturas;
● Ocupa mãe;
● Ocupa baby.

5. Como o problema é trabalhado em outros contextos

Destacamos um caso do Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política Institucional de
Enfrentamento ao Assédio Sexual (COASSED), órgão crido pela Lei Municipal 16.488 de
julho de 2016 e regulamentado pelo Decreto n° 57.444 de 11 de novembro de 2016 e que



assim como no PMPI o monitoramento não aponta a participação de beneficiário da política
na ponta. Tem como objetivo:

● Analisar os dados produzidos sobre o tema pela Ouvidoria Geral do Município, pela
Corregedoria da Controladoria Geral do Município e pelo Departamento de
Procedimentos Disciplinares – PROCED da Procuradoria Geral do Município;

● Produzir diagnósticos e formular propostas que visem à qualificação da política de
enfrentamento ao assédio sexual na Administração Municipal, que deverão ser
formalizados em relatório semestral;

● Promover o diálogo e o intercâmbio de dados, informações e metodologias com
outros grupos temáticos e núcleos de pesquisa que trabalham com a temática;

● Fomentar, propor e executar ações de conscientização, capacitação e formação dos
agentes públicos sobre o tema;

● Propor parcerias entre órgãos municipais e outros atores, públicos ou privados;
● Elaborar e fazer cumprir seu Regimento Interno;
● Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou decreto.

O Comitê tem como membros 2 (dois) representantes, titular e suplente, de cada um dos
seguintes órgãos municipais: Secretaria do Governo Municipal; Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania; Secretaria Municipal de Gestão; Procuradoria Geral do
Município; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Controladoria Geral do Município.

Outro caso de destaque de participação envolvendo a primeira infância e a comunidade no
território é do município de Jundiaí. Em 2017, desde a implementação da Política Municipal
da Criança, a cidade estabeleceu a orientação de seu planejamento com foco no
desenvolvimento saudável e seguro dos pequenos cidadãos, favorecendo o acesso e
ocupação de espaços públicos seguros, que promovam a mobilidade, o contato com a
natureza e a interatividade. No mesmo ano, sete cidades da região assinaram a carta de
intenções do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, parceria do Governo do
Estado de São Paulo com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, pela promoção do
desenvolvimento integral das crianças, do nascimento aos três anos.

Em 2018, Jundiaí foi a primeira cidade do Estado de São Paulo e a segunda no país a
integrar a Rede Latino Americana Cidade das Crianças, assumindo o compromisso de
viabilizar ações em torno da participação das crianças e suas perspectivas.

O Plano Diretor aprovado em 2019 dedica um capítulo inteiro às crianças. Além disso, foi
criado um Grupo de Trabalho intersetorial, que por sua vez acompanhou a criação do
projeto Rotas Seguras e Ruas Temporárias para o Brincar, direcionados à melhora da
circulação de crianças entre os equipamentos públicos disponíveis no território.

Algumas das ações e programas de Jundiaí, focados ao tema:

● Comitê das Crianças: Diretrizes sobre o tema da primeira infância foram
incorporadas em diversas áreas da administração, como uma proposta transversal
para a gestão da cidade. Assim, o olhar para as crianças pequenas superou
intervenções urbanísticas e de infraestrutura para alcançar uma forma inovadora de
pensar a ocupação e acesso à cidade. A criação de um Conselho de Crianças para
consulta às crianças sobre algumas ações do município voltado a esse público
trouxe o incremento da participação social, tão importante para garantir a



longevidade dos projetos. O Comitê é composto por 24 crianças (12 meninos e 12
meninas).

● O “Ruas de Brincar” é uma iniciativa integrada ao programa “Cidade das Crianças”
que busca incentivar junto às crianças e adultos o resgate às brincadeiras, inclusive
em eventos do calendário municipal, como o Domingo no Parque e a Corrida das
Crianças. Quem gerencia o fechamento das ruas são os próprios moradores do
bairro, incentivando a participação da comunidade.

● Mundo das Crianças Jundiaí: Espaço inovador, estimula o contato e a interação com
a natureza, o brincar e a experiência, por meio de estações de brinquedos, paredes
de escalada, quadras esportivas, pista de skate, áreas verdes para lazer, cultura e
aprendizagem, fontes interativas e trilhas. A preservação ambiental é um dos
maiores intuitos do projeto, que concretiza diversas propostas sobre a infância que o
município vem desenvolvendo em relação ao ambiente urbano e o planejamento de
políticas públicas.

● Entre a Casa e a Escola :‘Entre a Casa e a Escola’ propõe uma qualificação do
caminho dos alunos da rede pública para suas escolas. O projeto piloto foi feito na
EMEB Deodato Janski, onde estudam cerca de 500 alunos e 70% vão para a escola
caminhando. Para compor o diagnóstico, além das vistorias dos técnicos em
conjunto com os moradores do bairro, foi iniciado um processo de escuta das
crianças para saber o que elas acham do seu caminho para a escola e como
gostariam que ele fosse.

No âmbito do PMPI no município de São Paulo, a prefeitura instituiu Comitê Gestor
Intersetorial, composto por técnicos das secretarias envolvidas, para a avaliação e o
monitoramento do Plano. O plano estabelece que, diante da amplitude e da diversidade
existente, serão criados “Comitês Gestores Regionais'' conformados por representantes das
diferentes Secretarias atuantes nos territórios. Compete a essas instâncias regionais a
coordenação dos serviços prestados às gestantes, crianças e suas famílias, a deliberação
conjunta sobre o encaminhamento de casos específicos, e, por fim, o levantamento
sistemático de dados para fins de monitoramento e avaliação das ações.”

Quanto ao controle social da implementação do PMPI, será formalizada uma Comissão de
Avaliação, composta por representantes do poder público e da sociedade. Estabelece que
caberá a esse órgão “avaliar o grau de execução das estratégias e o avanço das metas
deste Plano, bem como da execução orçamentária da Prefeitura relativa às ações voltadas
para a primeira infância.”

Como é possível notar, o PMPI, apesar das suas diretrizes e fundamentos, não estabelece
locais de participação da sociedade, famílias, crianças e seus cuidadores na sua
implementação. Compreende a necessidade de ações nos territórios e organiza comitês
para a gestão, mas não estabelece uma Comissão de Avaliação Regional onde fosse
possível uma maior acompanhamento e intervenção da sociedade. Assim, para um
acompanhamento do PMPI nos diversos territórios periféricos da cidade, o espaço
adequado passa a ser os Comitês Regionais, já que as secretarias que os compõem já
apresentam espaços formais de representação formal. Por isso a necessidade de ampliar a
participação de cuidadores e crianças de até 6 anos na avaliação e monitoramento do PMPI
no território, propondo intervenções necessárias às realidades locais e como consequência
institucionalizando essa participação nos Comitês Regionais.



6. Mapa de Stakeholders

Uma breve explanação sobre os atores retratados:

1. Especialistas
i. Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal: entidade histórica nas

questões da Primeira Infância, aglutinando diversos segmentos para a
elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas públicas para
a primeira infância. Envolvida diretamente na aprovação dos Planos
Municipais para a Primeira Infância em vários municípios e
participando da formação de pessoas para isso através da ENAP.
Com sede em São Paulo, a cidade possibilita um acompanhamento
próximo da implementação e conceitualmente defende a participação
das famílias nas ações que envolvem a primeira infância.

ii. Especialistas da educação Infantil: em torno de diferentes
entidades que em comum reúnem profissionais da educação infantil
paulistana, sempre atuando na valorização da educação infantil, com
bandeiras voltadas ao financiamento, expansão da rede, qualidade da
educação e valorização do profissional. Grupos se posicionam
totalmente contrários ao processo de contratação de vagas através do
Convênio, enquanto outros postulam um limite nesse tipo de oferta de
vagas.

b. Governo
i. Secretarias: todas buscam atender ao estabelecido pelo PMPI. Nelas

veremos entidades interessadas em assumir ações para o
atendimento, como por exemplo as entidades que se constituem para



fazer a oferta de vagas de creche através de convênio com a
secretaria da educação, as entidades religiosas que se organizam em
torno dos Conselhos Tutelares. Essa diversidade demandará um
processo de conhecimento local e de aliados em potencial, conforme
a demanda das famílias e crianças.

ii. Comissão regional PMPI: normalmente de perfil mais técnico
burocrático, comprometida com as metas e limitada pela legislação e
orçamento. Nesse sentido é um potencial aliado, principalmente se a
demanda não provocar atritos com outros segmentos.

c. Sociedade Civil
i. Entidades do 3º Setor: Aquelas constituídas para atuar junto ao

Estado: seriam as que prestam serviço às secretarias do município
principalmente na saúde e educação. Possuem um peso político, por
atuarem próximas aos respectivos secretários, e capilaridade, por
prestarem atendimento nas regiões periféricas. Sempre se colocam a
disponibilidade para ações de interesse da respectiva secretaria.
Aquelas constituídas historicamente na luta por alguma demanda: são
aquelas que buscam atingir objetivos definidos, independente do
governo. Com mais independência em relação a prefeitura (muitas
com poucos recursos), estão disponíveis às demandas que dialoguem
com seus objetivos, se aliando de maneira estratégica e até pontual
em razão de um interesse local.

ii. Território: Coletivos de Mulheres: muitas das questões inseridas no
PMPI dialogam com as demandas de gênero, seja na saúde, na
educação, no desenvolvimento social ou na cidadania. Mais que
aliadas, provável fio condutor do processo por sua inserção e vínculo
já incidente com as mulheres da região.

iii. Líderes Comunitários: pessoas importantes que possuem a visão
geral do território, conhece os atores e as demandas, mesmo que não
esteja inserido nas discussões. Elemento importante para conquistar
espaço e credibilidade da comunidade para as ações propostas pelo
projeto.



2. Mapa de Empatia

Para contextualizar o problema e identificar melhor o público-alvo e assim conhecer seus
sentimentos, dores e necessidades, elaboramos um mapa da empatia. A partir de um
brainstorm, criamos uma persona dentro das características do público alvo e buscamos nos
conectar a ela e responder às seguintes perguntas:

● O que pensa e sente?
● O que escuta?
● O que fala e faz?
● O que vê?
● Quais são seus ganhos, sonhos e desejos?
● Quais são suas dores, medos e obstáculos?

Persona: Maria, 36 anos, moradora do bairro da Brasilândia, em São Paulo. Divorciada e
mãe de 2 filhos, Martin com 5 anos e Júlia de 2. Atualmente, trabalha em período integral
em uma empresa no centro da cidade e leva Martin para a EMEI e Júlia para a CEI próximas
a sua casa pela manhã antes de ir ao trabalho e só retorna no período da noite para casa.
Assim, muitas vezes depende de familiares, como os avós ou tios, para buscarem as
crianças na escola ou para ficarem com elas no contraturno escolar ou quando não tem aula
devido às férias ou recessos escolares.

Maria relata que por diversas vezes precisou de informações sobre escolas ou médicos e
preferiu consultar outras mães para ter indicações, pois não conseguiu encontrar
informações mais detalhadas na internet ou nos próprios órgãos públicos. Também sente
que falta um canal de participação para os pais e mães, já que, como trabalha em período
integral, não tem tempo de participar das reuniões e Conselho, que acontece durante o



horário de trabalho, e que a comunicação com a escola às vezes é complicada, dependendo
muito da atuação da direção de cada escola, o que faz muitos pais preferirem mudar o filho
de escola quando não concordam com alguma decisão a conversarem para tentar resolver o
problema coletivamente. Em relação ao PMPI, nunca ouviu falar, mas achou interessante o
fato das crianças e cuidadores poderem ser ouvidos, já que sente que esse público é
invisível aos olhos do poder público, principalmente durante a pandemia, quando não havia
possibilidade de escola e precisou pedir demissão do emprego durante um período pois não
tinha com quem deixar os filhos durante o horário de trabalho.

Martin, seu filho de 5 anos, também reclama que no bairro não há muita opção de lazer, os
parques estão mal cuidados e são poucos os que possuem brinquedos. Muitas vezes acaba
brincando com os amigos na rua, pois as calçadas estão diversas vezes quebradas ou
sujas, mas sabe que isso é perigoso. Gostaria de poder pedir, junto aos seus amigos, mais
brinquedos nos parques, mais árvores e mais segurança no bairro.

Julia, de 2 anos, passa o dia na CEI desde os 4 meses, Maria relata que gostaria de ficar
mais tempo com a filha e que por um tempo deixou a filha na creche por meio período
enquanto procurava emprego, o que foi fundamental. Além disso, podia entrar para
amamentar a filha, o que contribuiu para a continuidade da amamentação. Sua preocupação
é que, no próximo ano, a filha irá para a EMEI de meio período e não sabe como poderá
fazer no contraturno. Gostaria de ter escolas integrais para o bairro mas não sabe como e
nem onde pode pedir por  isso.

3. Matriz SWOT
i. Forças

1. entidades do 3 setor vinculadas ao tema apoiam participação
local;

2. o próprio PMPI indica etapas de avaliação e de
monitoramento;

3. a existência de conselhos locais nas diversas áreas (saúde,
educação, direitos humanos e assistência social);

4. a atual situação econômica do país/cidade amplia a
dependência da população pelos serviços públicos.

ii. Fraquezas
1. muitos espaços de participação (os conselhos acima citados)

são vinculados, direta ou indiretamente, ao Estado;
2. lideranças vinculadas aos agrupamentos políticos locais.

iii. Oportunidades
1. atuação com grupos de mães já organizados no território;
2. interesse da prefeitura em ampliar atendimento conveniado de

creches;
3. redução da arrecadação impulsionar a racionalidade nas ações

do PMPI, favorecendo as propostas legitimadas pelo
comunidade do território

iv. Ameaças
1. colegiado se desfazer depois que as crianças em

responsabilidade dos cuidadores completarem 6 anos;



2. redução da arrecadação direcionar recursos para outros
territórios de melhor apelo eleitoral;

3. resistência do poder público local à participação da
comunidade local.

4. Proposta de Intervenção

Trata-se de uma estratégia de formação de um colegiado local, fortalecido por atores já
consolidados no território como os coletivos, agentes comunitários de saúde, professores
das creches, lideranças comunitárias, etc. Estes atores locais passarão por uma formação
com especialistas e apoiarão na formação do colegiado, bem como em manter o
engajamento ao longo do tempo, uma vez que os atores já estão em contato periódico com
o futuro colegiado em ambientes como a UBS, escola, associação de moradores, etc.

Por isto, partimos de uma proposta de intervenção de sete etapas, podendo ser divididas em
três grandes núcleos, a saber: levantamento e conhecimento sobre o PMPI; seguido da
construção e formação do grupo de lideranças e por fim, o acompanhamento do grupo ao
longo do tempo, bem como a garantia de sua permanência e reciclagem. De maneira
detalhada:

1. Levantamento
a. Parcerias: para indicarem especialistas, contribuírem com a incidência política

territorial.
b. Especialistas: para lidarem a formação e desenhar as métricas do programa

2. Publicização do plano no território
a. Comunicação local
b. Criação de guia informativo: onde ir, como participar
c. Ferramenta de visualização de dados de como o poder público está atuando

no Plano Municipal pela Primeira Infância: dados territorializados
3. Identificação e construção do grupo de lideranças

a. Criação de espaços de discussão
b. Mapeamento de entidades locais
c. Grupo multidisciplinar

4. Formação
a. Primeira etapa: formação de lideranças

i. UBS: grupos de grávidas, aleitamento, pré natal
ii. Escolas
iii. Igrejas
iv. Associação de bairro e coletivos

b. Segunda etapa: líderes sensibilizarem cuidadores
c. Terceira etapa: criação de grupos focais com cuidadores e crianças

5. Formulação de propostas
a. Formulação de proposta com base em escutas com crianças e cuidadores
b. Realização de grupo focal com atores do setor público que implementam

diretamente ou não o PMPI
c. Realização de entrevistas de profundidade com especialistas do terceiro setor

6. Monitoramento e avaliação
a. Ponto de contato do grupo colegiado com gestores territoriais do Plano

Municipal
7. Sustentabilidade



a. Reciclagem do ciclo
b. Replicação em outros locais

8. Apresentação da situação desejada

Com a formação do colegiado de lideranças local, pretendemos alavancar a participação de
cuidadores e crianças na Comissão Gestor Regional. O grupo passará por uma formação
para garantir a sensibilização com os direitos da primeira infância e com as diretrizes
estratégicas e táticas do PMPI. Durante esta formação também serão tratados aspectos
sócio-emocionais como a importância de tornar-se uma liderança comunitária no local, para
assim, estimular o sentimento de pertencimento, cuidar da autoestima no processo de
representação e aumentar o capital social destes indivíduos que compõem o grupo.

Como formas de incentivo simbólico, camisetas e outras contrapartidas como broches ou
coletes poderão ser distribuídas, com intenção de tornar estes sujeitos também
reconhecíveis no território.

Como estratégia na implementação, é possível trabalhar a metodologia de cooperação entre
o grupo com ferramentas que incentivem a interação e estreitamento de laço entre pares
para que todos sejam incentivados a comparecerem nas reuniões, por exemplo, com a ideia
de que o cumprimento do mandato por todos é um desafio coletivo e não individualizado.

Garantir que um membro seja responsável por acolher os desafios de outro é essencial para
que as dificuldades sejam acolhidas coletivamente. O sentimento de pertencimento e
colaboração que potencialmente poderá se instalar também facilitará o processo de
desenvolvimento das propostas comunitárias, ou seja, trabalhar em busca de soluções
eventualmente fará parte do dia-a-dia do grupo e quando chegar o momento de elaborar as
propostas de intervenções no território o grupo terá maturidade de trabalho e deliberação.

Por fim, após o desenvolvimento das propostas, haverá a priorização das atividades do
PMPI. Este processo pode se desenvolver em oficinas de design thinking com brainstorms
orientados e momentos de priorização desenhados previamente. Este tipo de oficina
coopera para a percepção coletiva de cooperação, ou seja, no geral todos os participantes
contribuem com suas ideias, que são unidas umas às outras e formam propostas originais.

Em resumo, o objetivo da proposta resume-se em: Formar um colegiado de cuidadores e
crianças, com mandato de quatro anos, no território da Brasilândia atuante no Comitê Gestor
Regional com propostas construídas localmente, e também no monitoramento e avaliação
da implementação do PMPI.

9. Qual é nossa proposta de estratégia para alcançar o objetivo, descrito na Visão
de Futuro?

● Com o território definido, pretende-se identificar os atores chaves e coletivos que
atuam com crianças na 1º Infância, sendo estes, escolas, creches, UBS, associação
de moradores, igrejas, coletivos, etc.

● Socializar e discutir o PMPI no território com as lideranças e coletivos,
sistematizando a discussão, a fim de sensibilizar estes atores a respeito da formação
do colegiado.



● Conhecer o Comitê Gestor Regional, publicizar o PMPI no território e chamar
especialistas para discutir as demandas e propostas elaboradas pelo território.

● Estruturar o colegiado de cuidadores e crianças e promover momentos de encontro,
formação, debate, bem como instrumentos de acompanhamento como tabelas,
métricas e visualizações sistematizadas em painéis do PMPI.

● Negociar com o Comitê Gestor regional a participação periódica nas reuniões do
colegiado.

● Acompanhar as reuniões do colegiado, definir seus ciclos de reciclagem e escala
municipal.

10. Orçamento

Pessoal Valor Anual
✔ Gestão R$ 278.250,00
✔ Apoio R$ 333.900,00
✔ Formadores R$ 170.000,00

Comunicação
✔ Produção Material Gráfico R$ 80.000,00
✔ Produção Material Digital R$ 45.000,00

Materiais
✔ Materiais Oficinas Lúdicas R$ 20.000,00
✔ Materiais Custeios - diversos R$ 10.000,00
✔ Material Apoio às Reuniões R$   5.000,00

Locação
✔ Aluguel Imóvel R$ 48.000,00
✔ Locação de equipamentos e mobiliário R$ 15.000,00

Total R$ 1.005.150,00
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