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LEI Nº 1.443, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

 Aprova e Institui o Plano Municipal 
Para a Primeira Infância – PMPI de 
Nova Ramada. 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Municipal Para a Primeira Infância– PMPI de Nova 

Ramada, com vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo Único, 
para o período de 2017/2026. 

Art. 2o As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PMPI e 
estão em conformidade com a Lei Federal n° 13.257, de 08 de março de 2016. 

Art. 3o O Plano Municipal para a Primeira Infância (PMPI) prevê o planejamento de Políticas 
Públicas voltadas para a primeira infância, entendida entre 0 e 6 anos de idade. 

Art. 4º O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais do Município 
serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as 
metas e estratégias deste PMPI, a fim de viabilizar sua plena execução. 

Art. 5o Os poderes constituídos do Município empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e na 
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e 
acompanhe sua implementação. 

Art. 6º Integra esta Lei, o Plano Municipal Para a Primeira Infância– PMPI, que recomenda a 
aprovação do Plano Municipal Para a Primeira Infância– PMPI 2017/2026. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
NOVA RAMADA/RS, 13 de Setembro de 2017. 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

   
Registre-se e Publique-se. 
 
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 
 

http://www.novaramada.rs.gov.br
mailto:administra@novaramada.rs.gov.br
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INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal para a Primeira Infância (PMPI) prevê o planejamento de Políticas 

Públicas voltadas para a primeira infância, entendida entre 0 e 6 anos de idade. Abrange todas 

as crianças desta faixa etária, residentes no município de Nova Ramada/RS, definindo ações e 

metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos (2017-2026). 

 O presente plano é resultado de uma construção coletiva em que o Comitê Intersetori-

al de Políticas para a Primeira Infância, instituído pela Portaria Municipal n° 044/2017, reali-

zou estudos e elaborou propostas com o intuito de qualificar e ampliar ações das políticas pú-

blicas voltadas para crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Os eixos operativos deste plano são: Proteção e Defesa dos Direitos da Primeira Infân-

cia; Promoção dos Direitos da Primeira Infância; Protagonismo da Primeira Infância; e Con-

trole Social na Primeira Infância. Considerando estes eixos e a realidade local, foram traçados 

objetivos, metas, ações e o período em que deverão ocorrer cada um destes, e ainda, qual será 

o órgão responsável pela efetivação. 

Elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 13.257, de 8 de março de 2016, pos-

teriormente, o conteúdo do Plano foi amplamente discutido em audiência pública e aprovado 

em reunião ordinária pelo COMDICA, a quem compete à função deliberativa dos assuntos 

relativos à Primeira Infância.  
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1. JUSTIFICATIVA   

O texto a seguir foi retirado do Guia para Elaboração de Planos Municipais para a Pri-

meira Infância/Rede Nacional Primeira Infância elaborado em Salvador no ano de 2011. 

Pesquisas científicas e avaliações econômicas realizadas nos últimos anos, apontam na 

mesma direção: o foco em políticas públicas para o desenvolvimento integral da primeira in-

fância é fundamental, ao mesmo tempo, para a realização do potencial de cada indivíduo e 

como investimento estratégico para se vencer o ciclo de pobreza. 

A primeira infância é uma fase de maior vulnerabilidade que demanda proteção espe-

cial e um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. Entender a criança como pessoa em de-

senvolvimento implica conferir plenitude ao momento da infância por ela ter sentido em si 

mesma e, adicionalmente, reconhecer o dinamismo do processo de formação cujo resultado é 

o futuro. 

Além de uma intenção política ¬ atrelada ao cumprimento de algumas das metas do 

milênio, como a diminuição das taxas de mortalidade infantil ¬ ou gesto humanitário bem 

intencionado com as crianças, a compreensão de que a atenção com a primeira infância é es-

sencial e estratégica se fortalece com descobertas recentes da neurociência e das ciências 

comportamentais e sociais, que enfatizam os impactos de vários níveis obtidos ao se dar às 

crianças uma oportunidade melhor de vida ¬ uma janela de oportunidade para o desenvolvi-

mento integral do ser humano que se reflete no seu crescimento físico, desenvolvimento emo-

cional e social. Investir nos primeiros anos de vida das crianças é, ao mesmo tempo, uma 

forma de neutralizar as piores consequências de crescer na miséria e possibilitar o rompimen-

to da transmissão da pobreza em um ciclo vicioso de uma geração para outra. 

Crianças que vivem em condições insalubres, recebem pouco estímulo ou educação 

mental e têm uma nutrição deficiente em seus primeiros anos de vida, estando sujeitas a uma 

probabilidade muito maior de ter seu crescimento e desenvolvimento severamente prejudica-

dos. 

Os ganhos da educação pré-escolar par os filhos de pais analfabetos parecem maiores 

do que aqueles para os filhos de pais instruídos. Estudos realizados no Brasil apontam que 
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cada um ano de frequência na pré-escola resulta em um aumento de 7 a12% nos rendimentos 

futuros. 

                  A visão da primeira infância que norteia o PMPI: 

 A primeira infância é fundamental para o desenvolvimento da pessoa; 

 A criança é um sujeito de direitos, indivíduo único, com valor em si mesmo e em con-

dição peculiar de desenvolvimento; 

 Toda criança deve ser respeitada e valorizada na sua identidade étnico-racial, cultural, 

de gênero, geográfica e em suas características de desenvolvimento; 

 Toda criança deve ser considerada na sua integralidade e nas inter-relações que estabe-

lece com as outras pessoas e com o ambiente; 

 O atendimento à primeira infância deve ser tratado por políticas públicas integradas, 

gerais e específicas; 

 A família é essencial para a formação de vínculos afetivos e sociais e, cabe aos cuida-

dores, na sua ausência ou na complementação, dar atenção à criança, agir com essa compreen-

são; 

 As crianças devem ser protegidas de toda forma de violência. 

A criança começa sua trajetória de desenvolvimento ainda antes de nascer. A audição, 

por exemplo, acontece a partir do quinto mês de gestação, sendo o feto capaz de escutar os 

ruídos provenientes do funcionamento do organismo materno. Consegue também perceber o 

contato através da parede abdominal, principalmente a partir do sétimo mês de vida intraute-

rina. 

De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, “ É dever da família, da socieda-

de 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 dignidade, ao 

respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

A família, por mais que esta tenha se modificado na sua estrutura, funções e papéis in-

dividuais, continua sendo a instituição primordial de cuidado e educação dos filhos, sobretu-
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do, nos primeiros anos de vida. Nos casos de vulnerabilidade, compete ao Estado garantir à 

família as condições para exercer essa função. 

À sociedade, por sua vez, cabem várias formas de atuar na garantia dos direitos da cri-

ança. Entre elas: a) participar, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações; b) integrar conselhos, de forma paritária com representantes 

governamentais, com funções de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação; 

c) assumir a execução de ações, na ausência do Poder Público ou em parceria com ele; d) de-

senvolver programas, projetos e ações compreendidas no conceito de responsabilidade social 

e de investimento social privado; e) promover ou participar de campanhas e ações que pro-

movam o respeito à criança, seu acolhimento e o atendimento de seus direitos. 

Ao Estado, cabe a garantia maior dos direitos de seus cidadãos desde seus primeiros 

anos de vida. Para isso, ele elabora leis, formula políticas e desenvolve programas. 

A vontade política e as decisões governamentais criam, localizam e mobilizam os re-

cursos necessários, mesmo em situações de crise e escassez. Assim, se cumpre a determinação 

da Carta Magna, em seu artigo 227, de que os direitos da criança e do adolescente devem ser 

assegurados com absoluta prioridade, que, segundo o artigo 4° do ECA: 
(...) compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; c) preferência na formulação  e na execução das políticas 
sociais públicas e; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.   

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1 Indicadores gerais do município de Nova Ramada/RS: 

O município de Nova Ramada, hoje com 19 anos de emancipação política, conta com 

uma população estimada de 2.428 pessoas (IBGE – 2016), em uma área de 254,755 Km² (IB-

GE – 2015), densidade de 9,57 hab/km² (IBGE – 2010). 

Segundo dados do IBGE, 27% da população reside no meio urbano e 73% no meio ru-

ral. 
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Localiza-se na Microrregião Noroeste Colonial/Rota do Yucumã, situado no extremo 

sul do Brasil, entre as coordenadas 28.1º de latitude Sul e 53.7ºde longitude Oeste de Green-

wich. Pertencente a microrregião do Planalto Médio e está localizado a 480 km da capital do 

Estado. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Município de Nova Ramada, segun-

do dados do IBGE (2010) é de 0.742 e a expectativa de vida da população, segundo dados da 

Secretaria da Saúde e assistência Social de Nova Ramada, em 2014 era de 73 anos para os 

homens e 82 para as mulheres. 

A economia municipal baseia-se na produção primária, a qual é dedicada à produção 

de grãos como: soja, trigo, milho, feijão, aveias, cevada, linhaça e outros; a pecuária leiteira e 

de corte também se destacam, bem como a piscicultura e suinocultura. Ainda há carência na 

oferta de emprego à população, pois não há indústrias ou um comércio forte, que gere empre-

gos e assim, mantenham a população que está em busca de trabalho no município. 

2.2 Indicadores gerais da Primeira Infância 

Com base nos dados obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência So-

cial a população existente na faixa etária de 0 a 6 anos no Município de Nova Ramada em 

março de 2017 é a seguinte: 

Idade Quantidade Zona Urbana Zona Rural 

Entre 0 e 01 anos 15 07 08 

Entre 01 e 02 anos 24 07 17 

Entre 02 e 03 anos 27 13 14 

Entre 03 e 04 anos 22 07 15 

Entre 04 e 05 anos 29 19 10 

Entre 05 e 06 anos 14 05 09 

Total 131 58 73 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Nova Ramada/RS, 2017. 
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2.3 Primeira Infância e Assistência Social  

Quanto à política municipal de Assistência Social, o município de Nova Ramada ofe-

rece o PAIF – Serviço de Proteção Integral à Família e o SCFC – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos através do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 

Sendo que no PAIF são acompanhadas uma média de 15 famílias por mês e aproxima-

damente de 20% possui crianças de 0 a 6 anos de idade. Enquanto no SCFV são atendidas 

uma média de 50 crianças quinzenalmente com atividade socioeducativas.  

O Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único) é um ins-

trumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo 

conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informa-

ções como: características da residência, identificação da residência, identificação de cada 

pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda entre outras. 

Em análise aos dados fornecidos pelo Cad único, no município de Nova Ramada no 

ano de 2016, 12 crianças de 0 a 6 anos receberam Bolsa Família, sendo destas 7 (sete) crian-

ças consideradas em situação de extrema pobreza, e 5 (cinco) em situação de pobreza. 

2.4 Primeira Infância e eventual situação de risco e vulnerabilidade social 

Referente à situação de vulnerabilidade social o Comitê Intersetorial de Política Públicas 

para Primeira Infância juntamente com a equipe técnica do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social avaliou a listagem de crianças de 0 a 6 anos de idade e concluiu que atual-

mente das 131 (cento e trinta e uma) crianças, nessa faixa etária, 17 (dezessete) encontram-se 

em situação de vulnerabilidade ou risco social, representando um percentual de 12%. 

Outras questões relevantes no que tange a situação de vulnerabilidade e risco social na 

Primeira Infância no município de Nova Ramada: 

 Não há crianças entre 0 e 6 anos de idade portadoras de quaisquer deficiência; 

 Não há crianças sem registro civil; 

 Desde 2010 não há crianças em acolhimento institucional; 
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2.5 Atendimentos do Conselho Tutelar e registros de violação de Direitos  

Conforme relatório dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Nova Ra-

mada/RS, nos anos de 2015 e 2016 não há denúncias de trabalho infantil e nem de abuso se-

xual de 0 a 6 anos, chegado até ao Conselho Tutelar. 

Segundo dados chegados ao Conselho Tutelar, tivemos durante esse período de 2014 

há 2015, seis (6) casos de situação de vulnerabilidade em Nova Ramada. 

2.6 Primeira Infância e Saúde 

 Número de gestantes e de gestantes adolescentes: 9 gestantes, sendo uma delas 

adolescente. 

 Percentual de mães com 6 consultas de pré-natal : 100% 

 Taxa de mortalidade materna: 0% 

 Taxa de mortalidade infantil: a partir de 2015 não houveram casos de mortali-

dade infantil. 

 Percentual de crianças de 0 a 4 meses com aleitamento materno exclusivo: 

100% 

 Crianças menores de 1 ano desnutridas: não ha casos de crianças desnutridas. 

 Cobertura do calendário básico de vacinação da criança: 100%  

 Cobertura do Programa Saúde da Família: 100% 

 Cobertura de saneamento básico (água e esgoto): em nosso município há ape-

nas cobertura no tratamento de água na área urbana. 

 Número de Unidades de Saúde e Hospitalares: 1 Unidade Básica de Saúde; não 
há hospitais. 

 

2.7  Primeira Infância e Educação 

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Des-

porto e Turismo são ofertadas vagas para todas as crianças que se matricularem na Educação 

Infantil a partir do Maternal I, ou seja, 02 anos de idade, sendo que os dados atuais são os 

seguintes: 
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Faixa Etária Atendimentos Turno 

0 anos 00 - 

01 ano 00 - 

02 anos – Maternal I 06 Parcial 

03 anos – Maternal II 12 Parcial 

04 anos – Pré I 29 Parcial 

05 anos – Pré II 14 Parcial 

Total 61  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Nova Ramada/RS, 2017. 

3. REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PRIMEIRA INFÂNCIA  

3.1 Assistência Social 

A política de assistência social no município de Nova Ramada é planejada e executada 

pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS presta os serviços de pro-

teção social básica: PAIF – Serviço de Atenção Integral à Família; SCFV – Serviço de Con-

vivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

para Pessoas com Deficiência e Idosas. Também realiza o Cadastro Único e a concessão de 

benefícios eventuais. 

3.2 Saúde 

A Secretaria de Saúde e Assistência Social do município está organizada de forma a 

contemplar os princípios e as diretrizes do SUS – universalidade de acesso, integralidade e 

equidade da atenção e controle social e, para tanto, utiliza-se da Estratégia de Saúde da Famí-

lia, em que 100% da população está cadastrada para direcionar suas ações.  

O Município de Nova Ramada conta com uma Unidade Básica de Saúde, por não dis-

por de hospital no município, todos os atendimentos a população são realizados na unidade 

básica, sendo feitos atendimentos de demanda espontânea, demanda programada, primeiro 

atendimento a urgências e emergências e visitas domiciliares.  A Estratégia de Saúde da Fa-

mília busca alcançar o objetivo de ampliar cada vez mais o acesso e qualidade da atenção bá-

sica em várias ações desenvolvidas, sendo que a cobertura alcançada é de 100% da população, 
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a equipe é composta por médicas, enfermeiras, odontóloga, psicóloga, farmacêutica, técnicas 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde, os quais ofertam ações voltadas a prevenção 

e promoção de saúde de varias faixas etárias, inclusive entre a faixa etária de 0 a 6 anos de 

idade, conforme segue abaixo: 

a) Vacinação: A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra as 

doenças, portanto as vacinas são disponibilizadas gratuitamente para a população con-

forme o calendário básico de vacinação. 

Cobertura do Calendário Básico de Vacinação da Criança (referente 2016) 

US 
COORDENADORIA 

REGIONAL DE 
SAUDE 

MUNICÍPIO VACINA Nº DE 
CRIANÇAS 

PORCENTUAL 
ATINGIDO 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA BCG 18 122,22 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA DTP REF 1 18 116,67 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA DTP(tetra\penta) 18 144,44 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Febre Amarela 18 122,22 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Hepatite A 18 133,33 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Hepatite B 18 177,78 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Meningococica C 18 138,89 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Penta 18 144,44 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Pneumococica 18 138,89 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Poliomelite 18 133,33 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Rotavirus 18 144,44 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Tetra Viral 18 155,56 

RS 17 -DRS- IJUI NOVA RAMADA Triplice Viral D1 18 138,89 

Fonte: Ministério da Saúde - site: http://pni.datasus.gov.br, 2017 
 

b) Pré-natal: O pré-natal tem extrema importância para garantir a saúde da mãe e do be-

bê, e deve ser iniciado assim que a gravidez for confirmada, a fim de manter a integri-

dade das condições de saúde dos mesmos. Estão sendo acompanhadas 9 gestantes 

sendo que 1 delas é uma adolescente de 15 anos, sendo que as mesmas tem 6 consultas 
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ou mais de atendimento de pré-natal. Durante toda a gravidez são realizadas consultas, 

exames laboratoriais e de imagem que visam identificar e tratar doenças que podem 

trazer prejuízos à saúde da mãe ou da criança.  

As gestantes e seus companheiros participam do Grupo de Gestantes, no qual 

são orientados sobre diversos assuntos relevantes a este período, como por exemplo, a 

importância de manter uma alimentação saudável, parto normal, prática de atividades 

físicas e a importância de evitar álcool, fumo e outros tipos de drogas, amamentação, 

cuidados de higiene, alterações psicológicas na gestação, acompanhamento odontoló-

gico, entre outros.  

As consultas e vistas domiciliares são programadas com a médica e a enfermei-

ra da estratégia da saúde da família, sendo acompanhadas mensalmente e quinzenal-

mente dependendo de cada caso, a partir das 37 semanas as mesmas são encaminha-

das ao obstetra que fará o parto, continuando com o acompanhamento dos profissio-

nais da unidade e obstetra. Gestantes de auto risco são encaminhadas para obstetra pa-

ra acompanhar e orientar, assim que for identificado o risco na gravidez. As puerperas 

e recém nascidos são acompanhados entre o 7º a 10º dia na unidade de saúde para a-

valiar a saúde de cada individuo.   

Não temos casos de mortalidade materna e infantil em nosso município, pois 

durante toda a gestação são passadas orientações, disponibilizado exames laboratori-

ais e de imagem, as gestantes são conscientizadas dos cuidados que se deve ter na 

gravidez. 

 

c) Puericultura: A puericultura tem extrema importância na promoção e proteção da sa-

úde das crianças, através de uma atenção integral. Em cada consulta o médico ou en-

fermeira solicita ao pais informações de como a criança se alimenta, se está sendo a-

mamentada, se as vacinas estão em dia, uso de antiparasitários, desenvolvimento neu-

ropsicomotor, condições de higiene etc. O acompanhamento do crescimento, através 

da aferição periódica do peso, da altura e do perímetro cefálico são indicadores das 

condições de saúde das crianças.  

Realizadas visitas domiciliares, as consultas são programadas sendo que crian-

ças de 0 a 1 ano são acompanhadas mensalmente, crianças de 1 a 2 anos trimestral-

mente e acima disso, acompanhadas semestralmente.  
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No momento 4 crianças de 0 a 4 meses acompanhadas e estão em aleitamento 

materno exclusivo. Não há nenhuma criança menor de 1 ano desnutrida.  

 

d) Atendimento psicológico: Ao ser identificado na criança comportamentos diferentes 

dos habituais, como por exemplo, a criança muito quieta, tímida, triste e com dificul-

dade de fazer amigos, bem como aquelas excessivamente agitadas; crianças que deso-

bedecem, adoecem com frequência, que apresentam dificuldade de concentração e a-

prendizagem, ou ainda que passam ou passaram por situações de violência ou negli-

gência, podem ser encaminhadas para atendimento psicológico, seja por iniciativa dos 

pais, médicos, professores ou demais profissionais da saúde.  

Sabe-se que há alguns acontecimentos na vida de uma criança que podem ser 

determinantes para o desencadeamento de uma angústia ou dificuldade, como a morte 

ou adoecimento de algum membro da família, a separação dos pais, o casamento de 

um dos pais, o nascimento de um irmão, a mudança de cidade ou escola, ter sofrido 

ou presenciado algum tipo de violência, entre outros. Enfim, são muitos os fatores que 

influenciam a saúde psicológica da criança.  

A psicoterapia infantil promove o exercício da observação, identificação e 

compreensão da problemática apresentada pela criança. Ao longo do processo os pais 

poderão ter maiores condições de identificar as dificuldades de seus filhos e também 

suas potencialidades. O psicólogo orienta os pais a respeito das expectativas que tem 

com relação aos sintomas e sentimentos da criança em questão. A psicoterapia infantil 

é um momento no qual a criança é escutada e acolhida nas suas dificuldades, podendo 

expressar seu universo psíquico e encontrar formas de comunicar sentimentos como 

raiva, saudade, tristeza, frustração, medo, ansiedade, amor, entre outros. 

O propósito desse trabalho é também fornecer condições aos pais ou responsá-

veis para que possam interagir e participar ativamente da vida da criança no sentido 

de sua melhora, ou seja, restabelecimento de sua saúde mental. As relações familiares 

entre pais e filhos podem ser marcadas por desobediência, birras, desentendimentos, 

discussões, brigas e punições o que acarreta em muito sofrimento para ambos. Essas 

condições podem desencadear nos pais sentimentos de culpa, arrependimento e inse-

gurança quanto à educação dos filhos. Desse modo, os pais também encontram na 

psicoterapia recursos para lidar com as dificuldades da criança. 
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e) Saúde Bucal: Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que se po-

de adotar para manter dentes e gengiva saudáveis. A unidade de saúde conta com uma 

equipe de saúde bucal com uma profissional odontóloga e uma auxiliar de consultório 

dentário, as quais atendem coletivamente e individualmente crianças e gestantes. Par-

ticipam dos grupos de gestantes passando orientações sobre os cuidados bucais com o 

bebe e as dentições, cuidados com a limpeza bucal. Atendimentos individuais com as 

gestantes durante a gestação, tratamentos odontológicos, aplicação de flúor, orienta-

ções alimentares e os cuidados bucais, principalmente gengivites.  

A partir de 01 ano de idade as crianças são encaminhadas pelo profissional 

médico para avaliação e tratamento, se necessário. Quando as crianças entram na Pré-

Escola, com 4 anos de idade, se faz escovações com aplicação de flúor, palestras, fil-

minhos educativos, cantos sobre os dentinhos e exames da cavidade bucal anualmente. 

Para aqueles que necessitarem é agendado avaliação individual e tratamento odontoló-

gico, sendo acompanhadas as crianças do Pré até o 9º ano da vida escolar (fundamen-

tal). Vale ressaltar que crianças que não foram citadas acima, ou seja, que não se en-

quadram em idade escolar são atendidas quando for solicitado atendimento pelos pais. 

f) Saneamento Básico: Nosso município não conta com coleta e tratamento de esgoto, 

mas é realizado sistema de abastecimento de água, através de 24 SAC (poços artesia-

nos), para o atendimento da população, sendo que as águas do perímetro urbano rece-

bem tratamento de cloro e flúor, para melhorar a qualidade da água ofertada a popula-

ção. Vale ressaltar que as escolas do município estão situadas na rede urbana, e tam-

bém possuem água tratada.  

3.3 Educação 

Referente às instituições de ensino existentes no município de Nova Ramada, a popu-

lação pode contar com duas escolas públicas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom 

Pedro I que atende Educação Infantil e Ensino Fundamental; Escola Estadual de Ensino Mé-

dio Dr. Roberto Low que atende Ensino Fundamental e Médio. 
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O município não possui creche, porém oferece atendimento a partir do Maternal I (02 

anos) em turno parcial, ou seja, manhã ou tarde. Este atendimento é ofertado na Escola Muni-

cipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I localizada no Bairro Pinhal. 

Com base em dados das matrículas escolares referente ao mês de fevereiro de 2017, 

constatou-se que 100% das crianças entre 4 e 6 anos de idade estão matriculadas e frequen-

tando a escola (informações referente a rede municipal e estadual). 

3.4 Entidades de atendimento à Primeira Infância 

 O município não possui entidades de atendimento à Primeira Infância. 

3.5 Controle Social – COMDICA 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Ramada, 

criado pela Lei Municipal n° 1.330, de 01 de junho de 2015, a qual revogou as leis anteriores 

(n° 546, de 09 de dezembro de 2003, alterado pelas Leis Municipais n° 580, de 25 de maio de 

2004, n° 940, de 23 de julho de 2009 e n° 957, de 01 de outubro de 2009).  

O COMDICA de Nova Ramada é órgão deliberativo, controlador e de cooperação go-

vernamental, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com a finalida-

de de auxiliar a Administração na orientação, deliberação e controle da Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.  

3.6 Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente, foi criado pela Lei Municipal n° 1.330, de 01 de junho de 2015, a qual revo-

gou as leis anteriores (n° 546, de 09 de dezembro de 2003, alterado pelas Leis Municipais n° 

580, de 25 de maio de 2004, n° 940, de 23 de julho de 2009 e n° 957, de 01 de outubro de 

2009).  

O Conselho Tutelar de Nova Ramada é órgão permanente e autônomo, não jurisdicio-

nal, integrante da administração pública local, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, composto por 5 (cinco) membros escolhidos pela população local. 
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O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 08 horas às 

12 horas e das 13 horas às 17 horas em sua sede, com plantões de 24 horas e também nos fi-

nais de semana. 

Conforme o Art. 136 do ECA, são atribuições deste órgão: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, apli-
cando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 
art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previ-
dência, trabalho e segurança; 
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustifica-
do de suas deliberações. 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração admi-
nistrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previs-
tas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 
VII - expedir notificações; 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quan-
do necessário; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos pre-
vistos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão 
do pátrio poder. 
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão 
do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 
adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009). 
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de di-
vulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crian-
ças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014). 
Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 
necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento 
e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 

O Conselho Tutelar recebe as denúncias na sede ou por telefone (anônimas). Em se-

guida é efetivado um registro, averiguado a situação e adotados os encaminhamentos necessá-

rios, tais como: orientação, aconselhamento, encaminhamento e acompanhamento dos casos, 

além disso, também requisitar serviços públicos e proceder com encaminhamentos ao Minis-

tério Público. 

 3.7 Rede de Apoio a Escola 

A Rede de Apoio à Escola foi formada em 03 de abril de 2014, com a participação da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo - SMECDT, Escola Munici-
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pal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Roberto Löw, 

representante de pais de ambas as escolas, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educa-

ção – CME, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes – COMDICA, 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Secretaria de Saúde e Assistência Social 

e Brigada Militar. A coordenação dos trabalhos ficou sob a responsabilidade da SMECDT. A 

Rede de Apoio tem como principal objetivo garantir o sucesso e a permanência na escola a-

través de um trabalho coletivo, que considera fundamental a participação cidadã. Os encon-

tros são realizados semestralmente ou quando ocorre uma necessidade urgente, mas cabe sali-

entar que Nova Ramada encontra-se em situação privilegiada face a poucas fichas FICAI – 

Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente encaminhadas. 

 

4. EIXOS OPERATIVOS  

Os eixos são entendidos como a matriz que orienta a execução do presente plano. Para 

tanto, são traçados objetivos, metas, ações e o período em que deverão ocorrer cada um des-

tes, e ainda, qual será o órgão responsável pela efetivação. 

 Optou-se por períodos de execução, são eles: 

 1° Período – 2017 – 2019; 

 2° Período – 2020 – 2022;  

 3° Período – 2023 – 2026; 
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4.1 Eixo 1 - Proteção e Defesa dos Direitos da Primeira Infância 

Áreas Objetivo/Meta Ações Prazo 

Assistência Social - Fortalecer as políticas públicas para Primeira Infân-
cia. 

- Implantar o Programa Criança Feliz. 

- Qualificar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos de idade; 

- Ampliar o acesso de crianças de 0 a 6 anos de idade 
no SCFV; 

- Capacitar os profissionais que atuam nas políticas da 
Primeira Infância. 

1°, 2° e 3° Período 

Educação 
 
 
 

- Manter quadro de profissionais da educação qualifi-
cado com curso superior em pedagogia. 

- Possibilitar o acesso a instituições de ensino que dis-
ponibilizem o curso de Pedagogia. 

1° Período 

- Estabelecer um Programa de Formação inicial e 
continuada dos profissionais de educação, com a 
colaboração da União, Estados e Municípios, inclusi-
ve das universidades e institutos superiores de educa-
ção e organizações não-governamentais 

- Realizar formação continuada com os profissionais 
da educação e com temas voltados ao interesse e ne-
cessidade destes profissionais, primando que todos os 
profissionais estejam habilitados em Pedagogia. 

1°, 2° e 3° Período 

- Atender crianças de 0 a 5 anos em Escola de Edu-
cação Infantil, implantando progressivamente o aten-
dimento em tempo integral para as crianças de 0 a 5 
anos completos ou, segundo normas do sistema mu-
nicipal de ensino. 

- Construir Escola de Educação Infantil dentro das 
normas da ABNT, conforme padrões mínimos de in-
fraestrutura, para que possam ser atendidas também 
crianças com necessidades especiais  

- Adaptar os atuais prédios de educação infantil para 
que estejam conforme os padrões mínimos de infraes-
trutura estabelecidos; 

1° e 2°  Período 

 



23 
 

- Garantir o acesso de todas as crianças portadoras de 
necessidades especiais em Escola de Educação Infan-
til. 

- Disponibilizar o número de vagas necessárias para o 
atendimento de crianças portadoras de necessidades 
especiais em Escola de Educação Infantil. 

1° Período 

- Garantir que todas as escolas de Educação Infantil 
tenham sua proposta pedagógica de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais, que respeitem tam-
bém as políticas públicas da educação especial e a 
diversidade cultural. 

- Elaborar propostas pedagógicas em consonância com 
as diretrizes curriculares nacionais com a efetiva parti-
cipação da comunidade escolar, bem como com as 
diretrizes curriculares para a promoção da igualdade 
racial. 

- Assegurar que esses projetos estejam sendo aplica-
dos. 

1° e 2° Período 

- Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos 
e equipamentos adequados às faixas etárias e às ne-
cessidades do trabalho educacional, e representativo 
da diversidade étnico-cultural das crianças, segundo 
os padrões mínimos de infraestrutura. 

- Manter os espaços destinados a primeira infância, 
bem como equipamentos e materiais de tal forma que 
não coloquem em risco a integridade física das crian-
ças. 

- Estimular o uso de materiais pedagógicos dentro de 
ensino aprendizagem. 

1° Período 

Cultura 
- Ampliar a oferta de eventos culturais para primeira 
infância e zelar pela proteção das crianças que parti-
cipam destes eventos. 

- Possibilitar o acesso das crianças em eventos cultu-
rais voltados a faixa etária equivalente e que, preferen-
cialmente, estejam acompanhadas por seus responsá-
veis. 

1° Período 

Saúde 

 - Ofertar políticas públicas que promovam a prote-
ção das crianças de até seis anos contra todas as for-
mas de violência, que coloquem em risco a sua inte-
gridade física e psicológica nos âmbitos familiar, 
institucional e comunitário. 

 

- Qualificar as atividades do Grupo de gestantes, sendo 
realizadas duas edições a cada ano; 

- Assegurar a atualização do calendário vacinal das 
gestantes; 

- Dispor de exames de rotina do pré-natal; 

- Enfatizar a importância do apoio psicológico a ges-

1°, 2º e 3° Período 
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tante e a criança em casos de vulnerabilidade ou com-
plicações de saúde;, 

- Proporcionar atividades de educação continuada em 
parceria com ESF, Conselho Tutelar, SMECDT e 
CRAS para qualificar a identificação e manejo de ca-
sos de violação dos direitos da criança; 

 

- Garantir acesso ao pré-natal e puericultura de quali-
dade; 

 

- Realizar busca ativa no 1º trimestre da gestação; 

- Divulgar as datas do Grupo de Gestantes; 

- Manter atualizado o calendário vacinal das gestantes; 

- Dispor de exames de rotina do pré-natal; 

1° ao 3° Período 

 - Oferecer acompanhamento em saúde mental na 
primeira infância; 

- Enfatizar o apoio psicológico a gestante e a criança; 

- Realizar visitas domiciliares para o acompanhamento 
nos casos necessários. 

 

1° ao 3° Período 

- Adotar medidas de proteção para crianças em risco 
de violência; 

- Realizar visitas domiciliares para o acompanhamento 
e proceder com os encaminhamentos devidos a cada 
caso. 

1° ao 3° Período 

Conselho Tutelar - Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres das 
crianças até seis anos de idade. 

- Promover a divulgação para que todas as crianças de 
até seis anos de idade tenham seus direitos e deveres 
preservados e que a rede de proteção do município 
esteja sempre pronta para trabalhar com situações de 
risco.      

1°, 2° e 3° Período 
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4.2 Eixo 2 – Promoção dos Direitos da Primeira Infância 

Áreas Objetivo/Meta Ações Prazo 

Assistência Social 

- Esclarecer a população acerca dos direitos das crian-
ças de 0 a 6 anos de idade. 

- Divulgar os serviços ofertados para a primeira in-
fância; 

- Realizar palestras e campanhas socioeducativas; 
1°, 2° e 3° Período 

 
- Ampliar o acesso das crianças e suas famílias nos 
serviços de assistência social. 

- Possibilitar o acesso de crianças de 0 a 6 anos de 
idade, bem como seus familiares, residentes no inte-
rior do município ao SCFV; 

- Aprimorar a abordagem social e o acompanhamento 
de crianças em situação de vulnerabilidade social, 
conforme prevê o SUAS. 

- Implantar o Programa Criança Feliz . 

- Construir um CRAS, com espaço adequado, para a 
realização dos serviços para crianças de 0 a 6 anos de 
idade;  

2° e 3° Período 

Educação 

 

- Universalizar o atendimento obrigatório na faixa de 4 
e 5 anos. 

- Realizar a chamada pública com o edital de matrí-
cula para a pré-escola de forma a universalizar o a-
tendimento de crianças de 4 e 5 anos 

1° Período 

- Ampliar a oferta de educação infantil de forma que 
50% da demanda existente possa ser atendida 

- Realizar a chamada pública com o edital de ma-
trícula para a creche de forma que 50% da demanda 
existente possa ser atendida. 

1°, 2º e 3° Período 

- Manter propostas pedagógicas voltadas às necessida-
des da primeira infância, bem como aos valores sociais 
e culturais locais. 

- Construir/reconstruir a proposta pedagógica de cada 
escola com a efetiva participação da comunidade 
escolar, considerando as necessidades das crianças e 

2° Período 
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aspectos que sejam relevantes aos valores e cultura 
local. 

- Garantir, por meio de uma ação conjunta da União, 
dos Estados e dos Municípios, a alimentação escolar 
para as crianças atendidas, nos estabelecimentos públi-
cos e conveniados de educação infantil. 

- Acompanhar o efetivo cumprimento do cardápio 
que atenda às necessidades alimentares das crianças 
na primeira infância;  

- Conscientizar o público-alvo através de atividades 
sobre a importância dos bons hábitos alimentares 
dentro do ambiente escolar. 

1, 2° e 3° Período 

Cultura 
- Envolver as crianças de 0 a 6 anos em atividades 
culturais que promovam a primeira infância e a cultura 
local 

- Oferecer atividades culturais que promovam  a pri-
meira infância e a cultura local. 1°, 2º e 3° Período 

Saúde 

- Tornar eficientes e eficazes as ações desenvolvidas na 
promoção dos direitos da criança. 

 

- Confeccionar folders sobre a importância do plane-
jamento familiar; 

- Ampliar a oferta de atividades de educação continu-
ada para os profissionais de saúde; 

1º Período 

- Fortalecer o acompanhamento odontológico a partir 
dos 2 anos de idade; 

- Garantir os encaminhamentos médicos para avalia-
ção odontológica a partir dos 2 anos de idade; 

- Manter a realização de escovação bucal nas escolas 
e atendimento individual odontológico; 

- Proporcionar educação continuada para os profis-
sionais de saúde para que mais profissionais possam 
estar envolvidos nas atividades de promoção da saú-
de e garantia dos direitos das crianças no âmbito es-
colar; 

 

1°, 2º e 3° Período 
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Conselho Tutelar 

- Desenvolver e estimular organizações e pessoas para 
defender e garantir direitos da primeira infância.  

- Garantir o espaço de diálogo e promoção dos direitos 
da criança de até seis anos de idade e, sua participação 
nos assuntos que lhe dizem respeito. 

 - Dialogar com os pais ou responsáveis sobre o direi-
to das crianças e deveres dos pais sobre a responsabi-
lidade e cuidados com a primeira infância. 

- Estabelecer vínculo com o poder 
público para que se mantenha os 
direitos da primeira infância. 

1°, 2º e 3° Período 

4.3 Eixo 3 – Protagonismo na Primeira Infância  

Área Objetivo/Meta Ações Prazo 

Assistência Social 
- Estimular a participação ativa das crianças de 0 a 6 
anos de idade nas políticas públicas da Primeira Infân-
cia. 

- Proporcionar, no SCFV e Programa Criança Feliz, 
um espaço de escuta, por meio de atividades lúdicas, 
onde as crianças possam expressar seus desejos e 
sentimentos. 

1°, 2° e 3° Período 

Educação 

- Fomentar espaços de formação para as famílias en-
volvidas na comunidade escolar para o acompanha-
mento de seus filhos. 

- Realizar encontros periódicos envolvendo as famí-
lias para a formação que contemple a faixa etária da 
educação infantil. 

- Realizar encontros trimestrais para o repasse de 
informações referentes ao desempenho dos alunos. 

1°, 2º e 3° Período  

- Garantir a efetiva participação das crianças na formu-
lação de políticas públicas. 

- Criar espaços de escuta das crianças da educação 
infantil para que possam ser atendidas em seus ansei-
os e necessidades. 

1°, 2° e 3° Período 

Saúde 

- Garantir atendimentos com profissionais especializa-
dos; 

- Melhorar o acesso ao serviço especializado; 1°, 2º e 3° Período 

- Fortalecer a rede de proteção dos direitos da criança - Desenvolver ações que visem a autoestima e auto- 2° Período 
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dos 0  aos 6 anos de idade. conhecimento do corpo da criança nas escolas, atra-
vés dos grupos de trabalho do Programa Saúde na 
Escola. 

Conselho Tutelar 

- Promover a reflexão das crianças sobre a importância 
de, desde cedo, expressar suas ideias. 

- Promover e/ou participar de campanhas ou ações, 
grupos de diálogos que estimulem a participação 
ativa e a defesa dos deveres e direitos da criança. 

1°, 2° e 3° Período 

- Garantir condições de educação mental, emocional e 
nutricional. 

- Ofertar política publica voltada para a primeira 
infância garantindo condições as famílias, que ofere-
cem respeito à criança, ao seu acolhimento e o aten-
dimento de seus direitos. 

1°, 2° e 3° Período 

4.4 Eixo 4 – Controle Social na Primeira Infância 

Área Objetivo/Meta Ações Prazo 

Assistência Social, 
Educação, Saúde, 

COMDICA e  Con-
selho Tutelar 

- Objetivar reuniões periódicas do Comitê Intersetorial 
de Políticas Públicas para Primeira Infância para análi-
se permanente em todas as áreas das políticas públicas 
envolvidas nas ações do PMPI. 

- Realizar reuniões para estudo e discussão da Pri-
meira Infância. 1°, 2º e 3º Período 

Assistência Social - Participar ativamente do COMDICA e dos espaços 
públicos de discussão acerca da Primeira Infância.  

- Ter profissionais da Assistência Social participando 
do COMDICA; 

- Participar e colaborar na promoção de conferências 
e outras atividades acerca da Primeira Infância.  

1°, 2° e 3° Período 

Educação 

- Divulgar permanentemente os parâmetros de quali-
dade da educação infantil, visando ao apoio técnico-
pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia 
do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos 

- Levar ao conhecimento da comunidade escolar o 
resultado de avaliações realizadas no âmbito das ins-
tituições de ensino que visem à promoção da quali-
dade do ensino em encontros periódicos nas escolas. 

1°, 2º e 3° Período 
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pelas diretrizes nacionais e estaduais. 

- Implantar conselhos escolares junto às escolas. 
- Realizar encontro na escola visando a implantação 
de conselhos escolares com a efetiva participação da 
comunidade escolar. 

2° Período 

Saúde 

 

- Fortalecer e apoiar as políticas públicas voltadas ao 
controle social; 

 

- Garantir a participação de profissionais da Saúde no 
COMDICA; 

- Abordar, durante eventos e trabalhos desenvolvidos 
pela secretaria de saúde, temas sobre a importância 
da participação da comunidade no controle social da 
execução das políticas públicas voltadas a Primeira 
Infância; 

- Apoiar e auxiliar entidades em atividades que visem 
à importância do controle social nos serviços de saú-
de para a Primeira Infância. 

 

1°, 2° e 3° Período 



30 
 

5. AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pelo Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Primei-
ra Infância, criado pela Portaria nº 044/2017, a qual realizará reuniões no mínimo a cada três 
anos ou conforme houver necessidade. 

A avaliação será feita considerando os eixos propostos no plano e o prazo determinado 

para a realização de cada ação.  

5.1 Eixo 1 - Proteção e Defesa dos Direitos da Primeira Infância 

Verificar e avaliar as ações de acordo com as seguintes questões: 

1 – Estão sendo fortalecidas as políticas públicas para Primeira Infância? 

2 – Há quadro de profissionais da educação qualificado com curso superior em pedagogia? 

3 – Foi estabelecido um Programa de Formação inicial e continuada dos profissionais de edu-
cação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, inclusive das universida-
des e institutos superiores de educação e organizações não-governamentais? 

4 – Está sendo efetivo o atendimento a crianças de 0 a 5 anos em Escola de Educação Infan-
til?  Está sendo implantando progressivamente o atendimento em tempo integral para as cri-
anças de 0 a 5 anos completos ou, segundo normas do sistema municipal de ensino? 

5 – O acesso de todas as crianças portadoras de necessidades especiais em Escola de Educa-
ção Infantil está sendo garantido? 

6 – Todas as escolas de Educação Infantil estão cumprindo sua proposta pedagógica de acor-
do com as diretrizes curriculares nacionais, e estão respeitando as políticas públicas da educa-
ção especial e a diversidade cultural? E os projetos, estão sendo aplicados? 

7 – Está sendo fornecido material pedagógico e equipamento adequado às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional, e representativo da diversidade étnico-cultural das cri-
anças, segundo os padrões mínimos de infraestrutura? 

8 – Verificar se está sendo zelado pela proteção das crianças em eventos culturais; 

9 – Há proteção as crianças de até seis anos contra todas as formas de violência que coloquem 
em risco a sua integridade física e psicológica, nos âmbitos familiar, institucional e comunitá-
rio? 

10 – Está garantido o acesso ao pré-natal e puericultura de qualidade? 

11 – Está sendo oferecido acompanhamento em saúde mental na primeira infância? 

12 – Estão sendo adotadas medidas de proteção para crianças em risco de violência? 
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5.2 Eixo 2 – Promoção dos Direitos da Primeira Infância 

Verificar e avaliar as ações de acordo com as seguintes questões: 

1 – Está sendo esclarecido à população acerca dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de ida-
de? 

2 – O acesso das crianças e suas famílias nos serviços de assistência social está sendo amplia-
do? 

3 – A educação está universalizando o atendimento obrigatório na faixa de 4 e 5 anos? 

4 – Houve ampliação da oferta de educação infantil de forma que 50% da demanda existente 
possa ser atendida? 

5 – Estão sendo mantidas as propostas pedagógicas voltadas as necessidades da primeira in-
fância, bem como aos valores sociais e culturais locais? 

6 – A alimentação escolar para as crianças atendidas nos estabelecimentos públicos e conve-
niados de educação infantil está sendo garantida, por meio de ação conjunta da União, dos 
Estados e dos Municípios? 

7 – As crianças estão sendo envolvidas em atividades culturais que promovam a primeira in-
fância e a cultura local? 

8 – Tornaram-se eficientes e eficazes as ações desenvolvidas na promoção dos direitos da 
criança? 

9 – O acompanhamento odontológico a partir dos 2 anos de idade está sendo garantido? 

5.3  Eixo 3 – Protagonismo na Primeira Infância  

Verificar e avaliar as ações de acordo com as seguintes questões: 

1 – Está sendo estimulada a participação ativa das crianças de 0 a 6 anos de idade nas políti-
cas públicas da Primeira Infância? 

2 – Estão sendo promovidos espaços de formação para as famílias envolvidas na comunidade 
escolar para o acompanhamento de seus filhos? 

3 – Está havendo participação, com ações de educação infantil, de programas desenvolvidos 
pelos setores de assistência social, saúde, justiça e outros, voltados às famílias ou responsá-
veis por crianças com idade entre zero e cinco anos? 

4 – A efetiva participação das crianças na formulação de políticas públicas está sendo garanti-
da? 

5 – Os atendimentos com profissionais especializados estão sendo garantidos? 
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6 – Como está a identificação das situações de violência com as crianças? 

7 – A rede de proteção está sendo fortalecida? 

8 – Como estão sendo realizadas as ações de reflexão nas crianças, a qual estimula desde cedo 
a demonstração de opiniões públicas? 

 

5.4 Eixo 4 – Controle Social na Primeira Infância 

Verificar e avaliar as ações de acordo com as seguintes questões: 

1 – O Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância está realizando reuni-
ões para análise permanente em todas as áreas das políticas públicas envolvidas nas ações do 
PMPI? 

2 – Saúde e Assistência Social estão participando ativamente do COMDICA e dos espaços 
públicos de discussão acerca da Primeira Infância? 

3 – Está havendo divulgação permanentemente dos parâmetros de qualidade da educação in-
fantil, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia do 
cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e estaduais? 

4 – Foram implantados os conselhos escolares junto às escolas? 

 5 – Como está sendo realizado o fortalecimento e apoio das políticas públicas voltadas ao 
controle social? 
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