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GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

LEI Nº. 213 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
“Dispõe sobre o Plano Municipal da
Primeira Infância do Município de
Arataca – PMPI e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica aprovado o Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) de
Arataca, constante do documento anexo, com vigência até 2031, que visa o
atendimento dos direitos da criança de até 6 anos de idade.
Art. 2º - O Plano Municipal da Primeira Infância, referido no art. 1º, constam os
princípios e as diretrizes, o diagnóstico da Primeira Infância no Município, as
ações finalísticas, as ações-meio e as diretrizes para a alocação dos recursos
financeiros, o monitoramento e a avaliação dos resultados.
§1° As ações finalísticas tratam dos seguintes temas:
a) Crianças com saúde;
b) Assistência Social;
c) Educação infantil;
d) Proteção à Criança;
e) A criança e o Espaço.
§2º As ações-meio tratam da comunicação, da formação dos profissionais que
atuam no atendimento de crianças e das diretrizes para a alocação dos
recursos financeiros para a execução do PMPI de Arataca.
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Art. 3º - As ações constantes no PMPI de Arataca ficam incorporadas ao Plano
Plurianual como ações transversais aos objetivos, às metas e aos programas
do PPA.
Art. 4º - Ficam revogadas os dispositivos em contrário.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Arataca, em 30 de agosto de 2022.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
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Autora: Sabrina – 1º Ano D
Escola Josefa Ferreira de Araújo Almeida
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Carta do Prefeito – Fernando Mansur Gonzaga
Cada vez mais, as evidências científicas têm mostrado que se dedicar à
primeira infância - na idade que vai do zero aos seis anos - é o melhor
investimento que uma sociedade pode fazer. Se as crianças são adequadamente
alimentadas, cuidadas e estimuladas, os resultados aparecem no futuro. Isso
aparece tanto na escolaridade, com a diminuição dos índices de violência, como
nos indicadores de saúde e até de renda. A importância de priorizar o
desenvolvimento das crianças do zero aos seis anos - período classificado como
primeira infância - a relevância das interações e do brincar, é o momento mais
importante da formação do aprendizado e da cidadania. A Lei nº 13 257/2016,
estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de
políticas públicas para a primeira infância, e por meio delas assegurará o
atendimento dos seus direitos, pois elas são prioridade de uma sociedade.
Como estabelece a Lei Federal, o trabalho intersetorial deve estar
presente no Plano, uma vez que amplia a visão de cada um, com novos
conhecimentos e experiências de profissionais que atuam em outros setores,
porém da mesma realidade, tornando o trabalho mais eficaz, ampliando a visão
sobre as crianças e sobre a primeira infância no município de forma genuína e
eficaz. Deve privilegiar também o atendimento de todos os direitos desde o
período gestacional, a toda a criança, seja ela de família rica ou pobre, se pode
alcançar grande rendimento escolar ou não, se demonstra ou não capacidade
para futuramente ser uma pessoa produtiva, contribuindo de forma positiva com
sua comunidade. Deve também promover a equidade, pois todas as crianças
nascem com imenso potencial, porém algumas têm mais chances que outras para
desenvolvê-lo. No Plano Municipal Pela Primeira Infância as metas e ações serão
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traçadas prioritariamente por dez anos, garantindo que os direitos das crianças
sejam integralmente atendidos em sua diversidade, territorialidade e cultura.

Autor: Théo Oliveira – Pré II
Escola Bambinos
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Cartas dos Coordenadores dos Departamentos de Educação, Saúde e
Cidadania e Assistência Social
Apresentamos nosso Plano Municipal Pela Primeira Infância construído
de acordo com a Lei Federal nº 13.257/2016, conhecida como Marco Legal da
Primeira Infância, onde dispõe sobre as políticas públicas de primeira infância, e
traz importantes alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código
de Processo Penal, na CLT e nas leis Federais nº 11.770/ 08 e nº 12.662/12. O
Plano Municipal pela Primeira Infância constitui um instrumento político e técnico,
que foi elaborado por um processo democrático e participativo, com colaboração
dos diversos Departamentos e órgãos públicos da administração municipal, Poder
Legislativo, e sociedade civil e que contemplou também a escuta e participação
das crianças, sujeitos de direitos a quem realmente se destina o PMPI.
A primeira infância compreende crianças na faixa etária de zero aos seis
anos de vida, ou os primeiros 72 meses de idade. Essa fase é marcada por vários
processos de desenvolvimento, que recebem influencia pelo meio ambiente no
qual a criança está inserida, pelos estímulos que recebe e pela qualidade dos
vínculos afetivos que vivencia. Nosso trabalho iniciou com a anuência do
excelentíssimo senhor prefeito municipal que criou uma comissão intersetorial de
coordenação de políticas públicas pela primeira infância para estudo e criação do
Plano Municipal pela Primeira Infância no município, através de Decreto. A
comissão intersetorial de políticas públicas para a primeira infância foi instituída
com a finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à
promoção dos direitos da criança, garantida a participação social por meio dos
conselhos de direitos.

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
10 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

A elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância foi precedida de
um diagnóstico sobre as crianças de zero a seis anos existentes no município,
incluindo a quantidade de crianças nessa faixa etária, assim como a situação
familiar e comunitária em que se encontram, com uma abordagem e uma
coordenação intersetorial, para que efetivamente haja uma articulação entre as
diversas políticas setoriais a partir de uma visão abrangente de todos os direitos
da criança na primeira infância. A escuta das crianças possibilitou repensar,
acabar com a visão de que elas são apenas um ser em desenvolvimento e que
futuramente se tornarão adultos, e então na formulação de políticas públicas não
considerar que sabem o que é melhor para as crianças, de acordo com os seus
valores e sua visão de mundo. Pelo contrário agora, deve-se considerar que as
crianças são seres humanos em desenvolvimento e não pessoas totalmente
imaturas que não possuem condições de ter seus próprios desejos e pontos de
vista. As crianças possuem vontades próprias e uma visão muito genuína dos
fatos, portanto foram consideradas suas “falas” na elaboração do plano pelos
profissionais na formulação de ações e políticas públicas que irão atingi-las direta
ou indiretamente.
Na elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância houve
envolvimento de todos os setores do governo responsáveis por essas áreas de
atuação, a participação da sociedade civil no processo, onde foram consideradas
áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a
alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária,
a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e
o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de
pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que
evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. Não esquecemos
também de voltarmos às ações para as propostas da BNCC na Educação infantil
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quanto aos direitos de aprendizagem que representam as maneiras pelas quais
as crianças aprendem e devem ser as diretrizes do trabalho pedagógico.
Os professores da infância devem-se guiar pelos seis Direitos de
Aprendizagem (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se)
como orientadores do planejamento. Desde a forma de organizar as crianças, as
relações entre elas, adultos e espaços, a materialidade, os cuidados pessoais e
gestão do tempo até as intencionalidades anunciadas nas propostas e
investigações que aparecem no planejamento.

Figura 1 – Elaboração do PMPI
Referência: Secretaria de Educação, 2022.
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Figura 2 – Elaboração do PMPI
Referência: Secretaria de Educação, 2022.

Figura 3 – Elaboração do PMPI
Referência: Secretaria de Educação, 2022.
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Figura 4 – Elaboração do PMPI
Referência: Secretaria de Educação, 2022.

Figura 5 – Elaboração do PMPI
Referência: Secretaria de Educação, 2022.
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1. APRESENTAÇÃO
“Como a explosão duma supernova ou a eclosão de uma semente,
toda a gente nasce criança” (Edições Chão da Feira, Júlia de
Carvalho e Maria Carolina Fenati)

Apresentam-se nesse documento norteador as metas para a primeira
infância arataquense no próximo decênio. O presente plano foi objeto de ampla
discussão pela comunidade local, sendo os indicadores das fragilidades
evidenciados no Primeiro Seminário pelos Direitos da Primeira Infância realizado
em julho, que culminou no compromisso entre os diversos segmentos da
sociedade civil e gestores públicos, que regulamentou o processo de elaboração
desse plano de metas.
Pensar e Investir na primeira infância a partir de um olhar contemporâneo
tem sido um consenso global. Todos nós, governo ou sociedade civil, temos esta
ideia, já quase intuitiva, de que é melhor e mais eficiente investir no
desenvolvimento infantil do que em políticas necessárias para aplacar efeitos
negativos de trajetórias de vida marcadas pela fome, pela falta de cuidados do
estado e da família, assim como pela baixa oferta e qualidade dos serviços
educacionais.
No município de Arataca-BA, esse consenso também tem se tornado cada
vez mais forte, sobretudo nos últimos anos. Já sabíamos da importância de
políticas de transferência de renda focadas em famílias com crianças, de políticas
de educação infantil e de saúde materno-infantil. Porém, nunca antes tivemos
tanta certeza de que é preciso que tais ações, somadas a outras, devem ser
encaradas como políticas integradas para galgarmos impactos positivos na
educação pública da nossa cidade, com referência em outras políticas sociais.
Desse modo, entendemos que ao construir o Plano Municipal da Infância
de Arataca, criamos também, estratégias de diálogo a partir da intersetorialidade,
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intra e entre secretarias municipais, fundamental para garantirmos os direitos das
crianças do campo ou da cidade na primeira infância a exemplo da integração
com a saúde, educação e assistência social do município de Arataca. Além de
outros setores institucionais da gestão pública, conforme deliberado no “Marco
Legal da Primeira Infância” (MLPI - Lei 13.257/16) — que estabelece diretrizes
para políticas públicas e garantias específicas para crianças de zero a seis anos
— sem perdermos de vista, metas específicas e progressivas do Plano Nacional e
Municipal de Educação, o DCRA – Documento Curricular Referencial de Arataca,
que também discorre em sua narrativa acerca dessa modalidade de educação.
Para, além disso, precisam também dialogar com programas específicos como o
Criança Feliz, dando ênfases também as políticas de transferência de renda,
voltadas à esse público, a exemplo da recente reforma do Programa Auxílio
Brasil. Todos são bons exemplos do que já foi feito, e nos aponta caminhos para
seguirmos adiante em nosso município.
Sendo assim, o presente documento ora apresentado pela Secretaria
Municipal da Educação do município de Arataca, se reverbera em importante
instrumento de cuidado e proteção à criança, e tem como prioridade assegurar
direitos e focar nas necessidades apresentadas pela primeira infância em nosso
município, considerando que em nossa rede de ensino atendemos esse segmento
em sete das nossas escolas, e o fazemos a partir de um conjunto de intenções,
em extenso diálogo com todos os setores da gestão pública e com a sociedade
civil, para que assim, sejam efetivadas as demandas apontadas como essenciais
da primeira infância.
Para essa finalidade, utilizamos uma metodologia participativa de Trabalho,
a partir da escuta sensível dos vários setores envolvidos, estabelecendo metas,
estratégias e ações, conforme plano descrito no documento, entendendo que
esse instrumento é dinâmico e ao longo do processo da sua temporalidade que
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equivale a partir da sua publicação 2022 – 2032 poderão sofrer acréscimos e
contribuições, sem gerar descontinuidade do percurso e dos benefícios
destinados a essa modalidade de Educação em Arataca.

2. JUSTIFICATIVA

O Plano Municipal Pela Primeira Infância emerge da urgência de melhorar
o atendimento a criança de 0 a 6 anos no Brasil; uma vez que a realidade da
infância brasileira se apresenta ainda com grandes desafios que envolvem
governos, famílias e a sociedade em geral. O Brasil tem aproximadamente 20
milhões de crianças com idade entre 0 e 6 anos. “Dessas, 74% têm até 4 anos e
fazem parte de famílias que ganham até um salário mínimo por mês.” Outro dado
é que a cada cinco famílias com criança e/ou adolescente por domicilio ainda
vivem sem renda suficiente para satisfação das necessidades básicas nutricionais
de seus membros segundo amostra do PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras
Por Domicílios). Outros indicadores relativos especificamente a primeira infância
como a desnutrição infantil, mortalidade, acesso à educação, violências, negação
da garantia de direitos, mesmo com redução de ocorrências ainda apresentam
altos índices de perpetuação.
Nesse sentido a leitura realizada sobre esse seguimento pelo município de
Arataca, vai em direção aos dados abordados em níveis nacionais sobre essas
políticas.

3. OBJETIVOS
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3.1 OBJETIVO GERAL
• Fortalecer a oferta efetiva de políticas para crianças de 0 a 6 anos em parceria
com o poder público municipal, organizações não governamentais e sociedade
civil que desenvolvem ações em prol da primeira Infância.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Estimular as “competências familiares em âmbito municipal” para melhorar os
cuidados com as crianças de 0 a 6 anos, na comunidade;
• Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos para as
famílias com perfil de 0 a 6 anos;
• Fortalecer iniciativas de defesa dos direitos da criança, prezando pela
sobrevivência, crescimento, desenvolvimento, proteção e participação;
• Acompanhar o trabalho dos setores de saúde, educação e proteção social
básica através de visitas nos espaços sociais e envio de relatório semestral como
meio de assegurar convergência Intersetorial para atender demandas e garantia
de efetivação das propostas deste plano ás crianças de 0 a 6 anos e suas
famílias.
• Potencializar enquanto instrumentos de efetivação de direitos os conselhos
setoriais, tutelares e as relações entre as secretarias;
•

Monitorar o uso dos recursos financeiros já existentes no município visando

garantir o desenvolvimento das ações nesse referido plano.

4. Eixos Estratégicos do PMPI /Arataca
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I. Garantir as condições para a articulação intersetorial dos programas, projetos e
ações para o atendimento integral na primeira infância no Município de Arataca
II. Garantir a todas as crianças na primeira infância educação, cuidados e
estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral;
III. Garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos e da
cidadania na primeira infância;
IV. Garantir o direito à vida, à saúde, a educação e à boa nutrição a gestantes e
crianças na primeira infância.

5. Aspecto Histórico
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Arataca antes pertencia a Cachoeirinha, que fazia parte da cidade de
Canavieiras. Depois de algum tempo, Cachoeirinha passa da categoria de Distrito
e recebe o título de munícipio com a denominação de Una. Com isso, Xapuri,
recebe definitivamente o nome de Arataca (armadilha de pegar onça), porém
ainda pertencendo a Una. As primeiras medidas legais para a criação do
município foram iniciadas no período de 1939 a 1942, décadas depois, em 09 de
maio de 1985 houve um plebiscito que consolidou a emancipação de Arataca.
O município foi criado pela lei estadual No 4.442, de 09 de maio de 1985.
Nesse período histórico, a base da economia, era a lavoura cacaueira que atendia
aos grandes comerciantes: o Instituto do cacau da Bahia, Chisan compradora de
cacau, Meneses comprador de cacau e Grupo chaves; em seguida a seringueira,
mandioca, pimenta, bananeira em menores quantidades para comercialização em
menor desenvolvimento. Da prática de vendas surge uma feira livre que, com
grande variedade de produtos, foi durante muito tempo uma atividade de
convergência de pessoas de diferentes localidades. Nesse período, a base
comercial de Arataca era o Cacau. Atribui-se aos grandes fazendeiros e
agricultores, a grande importância no processo de colonização e povoamento da
região que viria a ser o município de Arataca.
Entretanto, não se pode desconsiderar a participação de outros agentes
sociais que, nos seus mais variados afazeres cotidianos, construíram essa
história: os pequenos comerciantes, donos de vendas e pensões, os vendedores
ambulantes, homens e mulheres trabalhadores rurais, tropeiros, carpinteiros,
costureiras, barbeiros, saldados, professores, estudantes, rezadeiras e parteiras.
Enfim, todos aqueles que no seu labutar diário, elevaram Arataca a condição de
cidade do interior da Bahia. Entre os anos de 1896-1930, concretizou-se a
expansão e o apogeu do cacau, o que se converteu na base econômica do Sul da
Bahia, liderando as exportações baianas e colocando o Brasil como maior
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produtor. Por volta dos anos 90, a região arataquense, sofre uma grande crise
econômica, atribuída a uma praga cacaueira denominada Vassoura de Bruxa. O
despontar da crise nas décadas de 1980 e 1990 levou à queda abrupta da
produção, gerando dois impactos sociais: o desemprego e o êxodo rural. A região
passa

por

um

declínio

econômico,

desmatamento

da

Mata

Atlântica,

descentralização de poderes, e a maioria dos fazendeiros são obrigados a
venderem suas terras. Contribuindo para novas realidades sócias econômicas,
baseadas na policultura.
Arataca, hoje cidade do interior da Bahia, permanece com seus costumes,
diferentes dinâmicas sociais econômicas, uma localidade fortemente marcada
pela relação com a Terra e seus aspectos geográficos. Aspectos geográficos:
Arataca localiza-se no Sul do Estado, a uma distância de 508 km de Salvador.
Sua área territorial é de 435,962 (km2). Seus limites geográficos são os
municípios de Camacan, Jussari, São José da Vitória, Una e Santa Luzia. Sua
população estimada pelo IBGE em 2018 era de 11079 habitantes. A cidade está
situada a 17 metros de altitude e suas coordenadas geográficas são 15° 15' 33''
Sul, Longitude: 39° 24' 44'' Oeste. Localizada na zona de Mata Atlântica, o seu
clima predominante é tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do
ano, mesmo o mês mais seco. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é
classificado como Af.
A temperatura média é 23.6 °C. Tem uma pluviosidade média anual de
1.268 mm. Das cidades circunvizinhas, Camacan é a mais próxima e funciona
como um polo oferecendo serviços bancários, atendimento médico e outros
serviços na área do comércio. O acesso a Arataca, dá-se através da rodovia BA
676 e a rodovia 672 que dá acesso ao município de Una.
O Município é banhado pelo Rio Aliança, que nasce na Serra do mesmo
nome, distrito de Anuri. Este rio fornece água para abastecimento da população
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de Anuri e Arataca, além de servir também à população da Cidade vizinha de
Jussari. A bacia hidrográfica é composta pelos rios: Aliança, Teimoso, Rio das
Lontras.

6. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
No Brasil, até meados do século XIX, praticamente não existiam creches
ou pré- escolas. Neste período, se observavam iniciativas isoladas de proteção à
infância, tais como os asilos e internatos, cuja finalidade era cuidar das crianças
pobres. Uma grande marca no atendimento à criança em nosso país era a
chamada Roda dos Expostos, mantida pelas Santas Casas de Misericórdia, que
tinha por objetivo acolher as crianças abandonadas e batizá-las, visto que elas
corriam o risco de morrer sem receber o sacramento do batismo, ou seja, não se
pensava tanto na salvação da vida da criança, mas sim, na salvação de sua alma.
Os primeiros jardins de infância surgiram no Brasil na década de 1875 e 1877 no
Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, sendo mantidos por entidades
privadas, onde, somente as crianças oriundas de camadas elitizadas da
sociedade tinham condições de acesso. O fim do século XIX e o início do século
XX foram marcados por grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. Neste
cenário e a partir dos movimentos de urbanização e industrialização do Brasil, da
incorporação da mulher no mercado de trabalho assalariado, da reestruturação
familiar, percebe-se um aumento significativo no número de creches e préescolas, sendo estas vistas como um espaço para as crianças ficarem, enquanto
seus pais trabalham, marca esta que ainda hoje persiste em estar nos discursos
referentes à Educação infantil, principalmente no atendimento da creche (0 a 3
anos).
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A legislação e as políticas públicas voltadas à educação das crianças
acompanharam toda essa movimentação social e política. Assim, o currículo
municipal de Arataca, tem por objetivo ofertar uma educação infantil de qualidade
onde a equidade deverá ser o elemento fundante para que os pequenos possam
ter um desenvolvimento pautado na conquista de valores e saberes e ter a
oportunidade de socializar-se, compartilhar suas experiências e ouvir e ser ouvida
em suas necessidades diárias. Para isso, o cuidar e o educar deverão ser
elementos indissociáveis para que a criança possa crescer e se desenvolver
dentro de um ambiente saudável, construído a partir de uma gestão democrática
com o intuito do fortalecimento institucional dessa política pública.
A Educação Infantil promove a responsabilidade, o sentido de comunidade,
o respeito pelos direitos e pela liberdade do indivíduo, a valorização do entorno
onde a escola está situada, a desconstrução da ideia de cultura única existente na
escola, a promoção da tolerância e a compreensão intercultural. As escolas de
Educação Infantil de Arataca, pública ou particular, são ambientes multiculturais
ricos que oferecem incentivos e desafios para a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças, contando sempre com o apoio e parceria da
família, com a finalidade de preparar a criança para uma vida feliz, saudável,
responsável e bem-sucedida.
Entre o final década de 80 e inicio da década de 90, a Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC – em convênio de cooperação técnica
com o município, com a concessão do espaço provisório para funcionalidade de
uma escola de educação infantil, hoje conhecida como Escola Josefa Ferreira de
Araújo Almeida, com ato de criação 14/26, de Outubro de 1994, tendo como
entidade mantenedora a Prefeitura Municipal.
O ambiente não era favorável para o processo de ensino e aprendizagem
devido ao eco causado pela estrutura de armazenamento de cacau, no entanto, o

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
23 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

município o utiliza ainda para o atendimento de oferta de educação infantil que
corresponde a uma parcela do público da primeira infância.
No ano de 2019 por intervenção do Conselho Municipal de Educação, o
referido espaço recebeu uma adequação de reforma que contempla minimamente
o atendimento de oferta de educação infantil.
Em cumprimento a meta 1 do Plano Municipal de Educação e obedecendo
ao reordenamento da rede em 2022, ocorre a implementação das primeiras
creches no município, sendo uma na sede utilizando o espaço da Escola Maria
Ivany dos Santos, ofertando 80 vagas e outra no distrito de Anuri, no espaço da
Escola Rural de Anuri, ofertando 30 vagas para crianças na faixa-etária de 2 e 3
anos, possibilitando às famílias melhores condições de acesso e permanência ao
ensino infantil.

7. MARCO REGULATÓRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

A organização da educação brasileira passou por diferentes alterações e
estruturações pedagógicas até chegar à configuração atual. As mudanças mais
significativas ocorreram a partir da década de 1980 durante o processo de
redemocratização do estado brasileiro e com a promulgação da Constituição
Brasileira em 1988. Com a promulgação da Constituição, houveram grandes
mudanças na legislação do país referentes à Educação Infantil, que determinou e
assegurou como dever do estado garantir a toda criança o direito de acesso às
creches e pré-escolas. A partir de então, as políticas voltadas para a Educação
Infantil sofreram grandes avanços e conquistas importantes para garantir a
universalização e a oferta dessa modalidade de ensino. A partir da década de
1990 iniciou-se a elaboração de uma política que tinha como objetivo determinar
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diretrizes para orientar a Educação Nacional e garantir uma educação pública
gratuita e de qualidade para crianças e adolescentes.
Nesta mesma década, foi instituído o Estatuto da Criança e Adolescente ECA que regulamenta artigos constitucionais e explicita mecanismos de exigência
legal dos direitos infantis. O ECA considera as crianças brasileiras em sua
condição peculiar, às quais a família, a comunidade, a sociedade em geral e o
poder público devem garantir absoluta prioridade na efetivação de seus direitos
(BRASIL, 1990), em seu Art. 54, e inciso IV, o ECA reafirma e regulamenta o texto
constitucional ao determinar que é dever do Estado assegurar atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade de forma
humanizada,

sem

castigos

físicos,

ou

qualquer

tipo

de

violência

e

constrangimento.
Outro marco regulatório e de grande importância para a educação
brasileira e em especial para a educação infantil foi a homologação em 1996 das
diretrizes e bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96) que outorgou à União,
Distrito federal, estados e municípios as competências de organizar seus
sistemas de ensino. Porém, a LDB ratificou que é responsabilidade da União
coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e
sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva (BRASIL, 2013,
p.7).
A LDB reconhece a Educação Infantil como parte integrante do sistema
educacional, primeira etapa da Educação Básica, que assume o papel específico
de iniciar a formação necessária a que toda pessoa tem direito para o exercício
da cidadania em articulação com as demais etapas, e cuja finalidade é o
desenvolvimento integral da criança de até 5 anos e 11 meses, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade (Brasil, 1996). Em 1998, foi lançado pelo Ministério da Educação e
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do Desporto e Secretaria de Educação Fundamental o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, Volumes I, II, e III que tinha como
objetivo respectivamente, auxiliar a realização do trabalho e das ações
pedagógicas no cotidiano escolar com crianças pequenas; dissertar sobre a
formação pessoal e social do RCNEI e; explicitar sobre o conjunto de
conhecimento de mundo do Referencial Nacional Curricular para a Educação
Infantil.
Outro avanço significativo para a consolidação de políticas voltadas para a
educação infantil foi a Resolução CEB nº. 2, de 19 de abril de 1999 (BRASIL,
1999) que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em
nível médio, na modalidade Normal, que foi substituída pela resolução CNE/CP
n°. 1, de 18 de fevereiro de 2002 determinava que a Formação de Professores da
Educação Básica, inclusive para a educação infantil, deveria ser em nível
superior,

curso

de

licenciatura,

de

graduação

plena

(BRASIL,

2002).

Subsequente, a Resolução CNE/CEB n°. 02 (BRASIL, 2001) estabeleceu as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica na qual, a
educação especial, deverá estar inserida nos diferentes níveis da educação
escolar abrangendo da educação infantil ao ensino superior. Dessa forma, a
resolução CNE/CEB n°. 02 de 2001 contribuiu para que a qualidade da educação
infantil tenha como um dos princípios fundantes a equidade como critério para
promover a dignidade da pessoa humana. Em Arataca, para esse seguimento
ganhar corpo, a legislação passou a ser fundamentada a partir do Plano Municipal
de Educação na meta 1.
O quadro a seguir apresenta alguns marcos regulatórios que contribuíram
para a consolidação e o avanço das políticas voltadas para a educação infantil no
Brasil e em Arataca.
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8. MARCOS NORMATIVOS - FINALIDADE REGULATÓRIA
Política Nacional de
Educação Infantil: pelo
direito da criança de 0
a 6 anos à educação.

Garantir a educação Infantil como a primeira etapa da educação
básica; garantir o acesso e a permanência das crianças de 0 a 6
anos nas unidades de ensino; garantir a inclusão; combater a
miséria e; colocar a educação de todos no campo dos direitos

Parâmetros básicos de Oferecer orientações para planejar, refletir e construir/reformar
infraestrutura
para os espaços destinados à educação das crianças de 0 a 6 anos.
Instituições
de
Educação Infantil
Parâmetros nacionais Apresentar referências de qualidade para a Educação Infantil a
de qualidade para a serem utilizadas pelos sistemas educacionais
Educação Infantil Volume I.
Parâmetros nacionais Listar competências dos sistemas de ensino em níveis federal,
de qualidade para a estadual e municipal.
Educação Infantil Volume II.
Política Nacional de
Educação Especial na
perspectiva
da
Educação Inclusiva.

Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os
sistemas de ensino para promover respostas às necessidades
educacionais especiais.

Resolução nº. 4, de 2 Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
de outubro de 2009.
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial.
Resolução nº. 5, de 17 Fixar Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
de dezembro de 2009. Corresponde à atualização da Resolução CNE/CEB nº. 1, de 7
de abril de 1999.

Mais recentemente, a Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013 (BRASIL,
2013),

altera

a

LDBEN,

instituindo,

dentre

várias

determinações,

a

obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
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9. SAÚDE
O Sistema Único de Saúde de Arataca (SUS- Arataca) conta com uma
ampla rede de serviços, sendo que aqueles mais voltados à atenção à saúde da
criança e da mulher (gravidez e planejamento familiar) e, portanto, relacionados à
primeira infância, são: 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde há Equipes de
Saúde da Família (ESF), com Médico Generalista, Agente Comunitário de Saúde
(ACS), Técnico de enfermagem, Enfermeiro, e equipe de Saúde Bucal (Dentista,
Técnico e Auxiliar de Saúde Bucal). Há UBSs que contam também com Pediatras,
Clínicos, Ginecologistas e outros especialistas como Psicólogo, e outros.
Portanto, ao se pensar nas condições para Arataca ter "crianças com
saúde", é preciso lembrar que o acesso a uma assistência à saúde de qualidade é
fundamental, mas constitui apenas um dos múltiplos aspectos a serem
trabalhados. Tudo começa com as famílias vivendo em condições de vida
adequadas, conforme acima citado e tendo seus direitos sexuais e reprodutivos
respeitados, com acesso a informações e métodos anticoncepcionais, para terem
filhos de forma planejada e desejada.
Percentual de mortalidade infantil (até 1 ano) por Causas

Percentual de Cobertura de Equipe Saúde da Família (2010 - 2020)
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Este gráfico mostra a evolução do atendimento das famílias por equipes
multidisciplinares e, ao mesmo tempo, a distância do município para a situação
ideal (100%). Trata-se de um dado quantitativo. Ou seja, mesmo municípios que
já atingiram a universalização das visitas podem investir na melhoria da qualidade
do serviço. Este indicador é crucial, porque as equipes podem influir em várias
políticas públicas ao mesmo tempo: alerta para risco de violência contra crianças,
incentivo à matrícula na creche e aleitamento materno, cuidados contra obesidade
etc.

Evolução - Percentual de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) (2000 - 2018)
Idealmente, este índice diminui bastante ao longo do tempo. Mas no geral
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deve diminuir muito mais. Para uma rápida comparação, o gráfico apresenta as
curvas do estado e do país. É importante analisar este indicador em conjunto
com os dois anteriores, especialmente o de total de partos de mães adolescentes,
porque a taxa de natalidade do país vem caindo, o que pode dar a falsa
impressão de que o problema está sendo bem equacionado.

Percentual de mortalidade infantil (até 1 ano) por Causas Evitáveis (2011 - 2018)
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Com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), este indicador
aponta a proporção de mortes que poderiam ser evitadas com ações mais
eficientes de imunização, assistência a gestantes e ao recém-nascido, melhores
condições de parto, diagnósticos e tratamentos mais precisos ou ações de
promoção da saúde. Esta taxa deveria ser zero. Qualquer número diferente disso
significa que falhas provocaram a morte de crianças. Atuar nas causas evitáveis
é, por definição, a única maneira de reduzir a mortalidade infantil. É importante,
por isso, fixar metas para que esta curva aponte para baixo.

Total de Óbitos de até 1 ano X Óbitos por causas evitáveis (2011-2018)
Aqui se dão números às porcentagens. Normalmente, quanto mais perto as
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duas curvas estão, menor o nível de desenvolvimento da região – países
desenvolvidos dificilmente apresentam mortes por falta de cuidado ou de
condições de tratamento da gestante e do bebê. Infelizmente, os municípios
brasileiros estão muito distantes da realidade desses países.

Evolução - Percentual de Gestantes com mais de 7 consultas pré-natal (2008 2018)
O aumento das consultas pré-natais está diretamente relacionado à
Praça João Gonçalves de Queiroz.
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diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Daí vem a meta de
que 100% das gestantes façam pelo menos sete consultas – o que pode ajudar a
melhorar vários outros indicadores, como aleitamento, mortalidade infantil por
causas evitáveis e bebês de baixo peso. Este gráfico permite visualizar o quão
distante o município está da meta – e como está em relação à média brasileira.

Evolução - Percentual de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) (2000 2018)

Idealmente, este índice diminui bastante ao longo do tempo. Mas no geral
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deve diminuir muito mais. Para uma rápida comparação, o gráfico apresenta as
curvas do estado e do país. É importante analisar este indicador em conjunto
com os dois anteriores, especialmente o de total de partos de mães adolescentes,
porque a taxa de natalidade do país vem caindo, o que pode dar a falsa
impressão de que o problema está sendo bem equacionado.

Total de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) - Por Cor/Raça (2018)
Por este indicador se percebe o quanto a desigualdade se traduz em
respostas comportamentais que favorecem sua perpetuação. Quanto maior a
concentração de mães adolescentes entre as etnias identificadas como as mais
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vulneráveis, maior a necessidade de ações públicas voltadas para essas
populações específicas.

10. Nutrição

Total de nascimentos registrados como Baixo Peso (1997 - 2018)
Este é um indicador de quantas crianças já partem em defasagem no seu
processo

de

desenvolvimento.

Na

maior

parte

das

vezes,

significa

comprometimento nutricional – especialmente quando relacionado ao baixo peso

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
35 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

nos primeiros anos de vida. O número de bebês que nascem com menos de 2,5
quilos deveria cair bastante ao longo do tempo.

Percentual de Peso Baixo ou Muito Abaixo para Idade - 0 a 5 anos (2019)
Sempre pode haver crianças geneticamente predispostas a ter peso abaixo
do padrão. Mas, estatisticamente, esse indicador aponta para a quantidade de
crianças que estão com a nutrição abaixo do recomendado e, por consequência,
Praça João Gonçalves de Queiroz.
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seu desenvolvimento físico comprometido. E, em geral, isso vem junto com atraso
motor, poucos estímulos intelectuais, às vezes problemas emocionais.

Porcentagem da Amostra de Crianças (0 a 5 anos) e Alturas (2019)
Este indicador apresenta um retrato da situação das crianças do município
em relação às do Estado e do país. A baixa e a baixíssima estatura são sinais
indicativos de problemas nutricionais, às vezes acompanhados de baixa
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atividade física e carência de estímulos intelectuais e emocionais.

INDICADOR DE PARENTALIDADE

Este indicador permite identificar se o município implementou o programa
federal de visitação domiciliar, Criança Feliz. A iniciativa se baseia na orientação
de famílias vulneráveis sobre cuidados com saúde, alimentação e estímulos
Praça João Gonçalves de Queiroz.
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adequados. Em diferentes países, a visitação domiciliar tem sido uma estratégia
de extrema importância para promover a saúde, a parentalidade e o
desenvolvimento humano, com inúmeros benefícios para as crianças, as famílias
e toda a sociedade.

11. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Governo Federal por meio do
Decreto 8.869, de 5 de outubro de 2016, tendo como fundamento a Lei n° 13.257,
de 08 de março de 2016, que trata do Marco Legal da Primeira Infância. A
primeira infância é o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou
seja, os 72 meses de vida da criança. A implementação do PCF está em estreita
articulação com a política da Assistência Social, vinculada ao Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), primando pelo respeito à dignidade, à cultura e aos
arranjos familiares, além de valorizar o protagonismo e as competências das
famílias no exercício do cuidado e proteção das crianças na primeira infância. O
programa procura também fortalecer a articulação intersetorial entre as áreas de
educação, saúde, assistência social, direitos humanos e cultura, de forma a
favorecer o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e o apoio
às gestantes e suas famílias.

Os princípios que norteiam a atuação do programa no SUAS são:

•

Atenção à criança na primeira infância considerando, necessariamente,
sua família, o território e seu contexto de vida;

•

Visibilidade das especificidades desta etapa do ciclo vital, das gestantes e
das famílias com crianças na primeira infância.
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•

Reconhecimento da dependência de cuidados na primeira infância e da
necessidade de suportes e apoios às gestantes e às famílias para
desempenho da função protetiva;

•

Valorização da importância do brincar, dos cuidados e dos vínculos
familiares e comunitários para o desenvolvimento integral das crianças na
primeira infância;

•

Reconhecimento das desigualdades, diversidades socioculturais, étnico
raciais, territoriais e da presença de deficiência, aspectos que caracterizam
a infância no contexto brasileiro;

•

Ética, não discriminação e respeito à dignidade, à cultura e a todas as
formas de organização familiar.

OBJETIVOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

•

Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços
socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira
infância inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico e Benefício de Prestação Continuada - BPC;

•

Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no
exercício da função protetiva e ampliar acesso a serviços e direitos;

•

Estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, em
situação de vulnerabilidade e risco social, fortalecendo vínculos familiares e
comunitários;

•

Fortalecer a presença da Assistência Social nos territórios e a perspectiva
da proteção proativa e da prevenção de situações de fragilização de
vínculos, de isolamentos e de situações de risco pessoal e social;
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•

Desenvolver ações de capacitação e educação permanente que abordem
especificidades, cuidados e atenções a gestantes, crianças na primeira
infância e suas famílias, respeitando todas as formas de organização
familiares.

•

Potencializar a perspectiva da complementaridade e da integração entre
serviços, programas e benefícios socioassistenciais;

•

Fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância e ao apoio a gestantes e suas
famílias.

✓ PÚBLICO QUE SERÁ ATENDIDO

•

Gestantes, crianças de até (3) três anos e suas famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família;

•

Crianças de até (6) seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e suas famílias; • Crianças de até (6) seis anos
afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente através de autorização
judicial.

✓ TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO
• Arataca
• Anuri
• Itatingui
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• Vila Jequié
• Assentamento Terra vista
• Assentamento Aliança
• Assentamento Bem- Ti- vi
• Assentamento Santo Antonio
• Zona Rural
✓ PILARES DO PROGRAMA
• Realização de visitas domiciliares
• Integração das políticas públicas de saúde, educação, assistência social,
cultura e promoção e defesa dos direitos da criança no âmbito do Município.

AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
Município: Arataca-Ba

Porte: Pequeno I

Macrorregião:1

Território: Litoral Sul

COORDENAÇÃO E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PCF/PIS
Ação

Descrição
Organizar a realização
das visitas domiciliares
com vistas a garantir o
atendimento prioritário
Definição dos territórios
prioritários
para
a
implantação e execução
das atividades do PCF

Periodicidad
e

Semanal

Profissionais
envolvidos

Supervisor

e

visitadores sociais

Periodicamente

Supervisor

e

visitadores sociais

Visitas
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Domiciliares

Definição das famílias
para
participação
do
Programa (Busca Ativa)
Encontro com as famílias
público que será atendido
pelo
Programa
para
pactuação e assinatura do
aceite e apresentação dos
visitadores

Mensal

Supervisor e
Visitadores
sociais
Supervisor,
visitadores

Coordenação
e
A cada troca de
um
técnico
família
convidado
do
PAIF

Preenchimento
dos
Planos de visitas e dos
Formulários de guia de
visita
domiciliar
das
famílias e dos territórios
Aplicar o método definido
pelo
Ministério
da
Cidadania a ser aplicado
durante
as
visitas
domiciliares - “Cuidados
para o Desenvolvimento
da Criança” (CDC) - que
estimula
o
desenvolvimento infantil
e
propicia
o
fortalecimento
de
vínculos
entre
a(o)
cuidador(a) e a criança.

Semanal
Visitadores
supervisores

Semanal

Supervisor e
visitadores sociais
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Identificação de outras
demandas das famílias a
serem trabalhadas por
meio do Serviço de
Proteção e Atendimento
Integral à Família - PAIF
e/ou por outros serviços
das demais políticas
públicas.
Sistematizar
dados,
lançar
as
visitas
realizadas no sistema.

Realizar relatórios das
visitas domiciliares em
prontuário específico do
PCF

Reunião

de

Realizar reuniões
planejamento
PCF/PIS

de
do

Supervisor e
Semanal

visitadores
sociais

Supervisor
Semanal

e

Visitadores
Sociais
Supervisor e

Mensal

Visitadores
Sociais

Semanal

Supervisor

e

Visitadores

planejamento
com a rede de
proteção
social

Realizar reuniões de
planejamento
em
conjunto
com
as
unidades dos CRAS’s
para
possíveis
discussões
e
resoluções
das
situações complexas.

Supervisor,
Mensal

Visitadores,
profissionais dos
CRAS
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Realizar reuniões com a
rede de proteção social,
visando à viabilização e
realização de atividades,
encaminhamentos
e
mobilização dos recursos
da rede.

Formação e
Educação
Permanente

Participação
dos
profissionais envolvidos
em capacitação periódica
a ser realizada tanto pela
gestão do programa,
gestão do SUAS e outros.

Supervisor,
Visitadores,
Mensal

Equipe Volante e
PSB

Supervisor,
Visitadores
Semestral

Realizar ações
Monitoramento e
avaliação

Equipe do CRASs,

Sociais e a Rede

Coordenador,

vigilância de

Mensal e Anual

monitoramento para

(Sistematicamente)

verificar o impacto

supervisor,
visitadores sociais
e Comitê Gestor

social do PCF

TERRITORIALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ NO MUNICIPIO DE ARATACA

TERRITÓRIO

BAIRROS QUE COMPÕEM

Nº DE FAMILIAS
ATENDIDAS

Sede

Vila Eglantina

5

Sede

Centro

9

Sede

São Domingos

44
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Sede

Feijão semeado

22

Sede

Bairro Otacílio

18

Distrito

Anuri

28

Distrito

Itatinguí

4

Distrito

Vila Jequié

2

Assentamento

Terra a Vista

2

Assentamento

Santo Antônio

2

Assentamento

Aliança

1

Assentamento

Bem-ti-vi

2

Zona Rural

Serra boa

3

Zona Rural

Quatro Irmãos

2

Zona Rural

Rialta

5

Zona Rural

Diolinda

3

Zona Rural

Santa Inês

4

Condomínio

Marcelo Gedeon

Condomínio

5

Maria Ivany

4

12. PLANO DE TRABALHO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PMPI
Período: 2022 a 2032
Sugestões de Metas, Estratégias e Ações.
Nº

Objetivos/Metas

Estratégia

Ações
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Ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos e
11 (onze) meses e Matricular
100% das crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos de idade da
educação infantil na pré-escola,
até 5 anos de vigência deste
PMPI.

Ampliar para 100% do
universo total de matriculas,
o atendimento integral das
crianças de zero a cinco
anos e 11(onze) meses da
Rede Pública Municipal no
prazo de cinco anos da
vigência deste PME;

Aquisição de 01 Creche Padrão
via PAR/FNDE no ano de 2018
em construção.

Ampliar
a
oferta
de
Formar 100% dos Profissionais Formação continuada em
da Educação Infantil por etapa e serviço para todos os
em todas as áreas de atuação.
profissionais que atuam na
educação infantil.
Realizar
Cursos
de
Formação continuada para
Garantir
a
matrícula
e os profissionais na área de
atendimento especializado para inclusão.
100% das crianças de 0 a 6
anos com deficiência na Rede Garantir Auxiliar na sala de
Municipal de Ensino.
aula para acompanhamento
do
estudante
com
deficiência,
transtorno
globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades
ou
superdotação
Entrega de fardamento para
Adquirir fardamento para 100% todas
as
crianças
das crianças de 0 a 6 anos matriculadas nas Creches e
durante a vigência deste Plano. Pré-Escola
da
Rede
Municipal de Ensino.

Realizar parcerias através da
SEDUC com as Editoras e
Instituições para a realização das
Formações.

Construção de uma Escola
Padrão para a Educação Infantil
via PAR/FNDE

Realizar
parcerias
com
Instituições de Ensino Superior e
o CIMA, para atuarem nas
Formações Continuadas.
Professor com especialização em
psicopedagogia

Adquirir fardamento para as
crianças de 0 a 6 anos
matriculadas na Rede Municipal
de Ensino.

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
47 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

05

CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

Garantir em todas as unidades
de educação infantil a atenção
aos padrões mínimos de
infraestrutura das instituições
(creches e pré-escolas) públicas
e privadas, elaborados pelo
Ministério da Educação, nos
itens:
a)
espaço
interno,
com
iluminação, solários, ventilação,
visão para o espaço externo,
rede elétrica e segurança, água
potável, esgotamento sanitário;
b) instalações sanitárias e para
a higiene pessoal das crianças;
c) instalações para preparo e/ou
serviço de alimentação;
d) ambiente interno e externo
para o desenvolvimento das
atividades,
conforme
as
diretrizes curriculares (DCNEI) e
a metodologia da educação
infantil, incluindo o repouso, a
expressão livre, o movimento e
a brincadeira;
e) mobiliário, equipamentos e
materiais
pedagógicos
na
escala da criança, seguros e
com manutenção e reposição
permanentes, sustentados, na
sua concepção, pelo projeto
pedagógico;
f) adequação da acessibilidade
aos projetos arquitetônicos, de
mobiliário, assim como aos
materiais pedagógicos, bem
como a implantação de salas de
recursos
multifuncionais,
incluindo
ferramentas
de
tecnologia assistiva para as
deficiências, transtornos globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades ou superdotação.

Adequar o espaço físico
interno e externo em
atendimento
aos
itens
citados na meta.
Adquirir
mobiliários
e
equipamentos adequados
para as Creches e Escolas
de Educação Infantil, de
acordo a faixa etária das
crianças de 0 a 6 anos.
Adequar espaço em cada
unidade escolar com a
finalidade de estruturar a
brinquedoteca.

Criação de sala de AEE nas
Unidades Escolares.
Planejamento da Secretaria
Municipal
de
Educação
juntos a Prefeitura Municipal.
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Fortalecer e ampliar as ações
de
formação
inicial
e
continuada, inclusive os cursos
de pós-graduação (lato e stricto
sensu)
desenvolvidos
nas
universidades, nos institutos
superiores de educação e em
organizações
não
governamentais, a fim de:
a) garantir a titulação exigida
em
lei
para
todos
os
professores
de
educação
infantil;
b) estimular a busca por cursos
de pós-graduação aderentes à
educação infantil;
c) ampliar, nos próximos dois
anos, ações formativas, junto às
redes de ensino, que promovam
a implementação da BNCC,
DCRB e DCRA;
d) garantir a participação de
todos os professores em ações
de
formação
inicial
e
continuada.
Criar um programa de formação
contínua
em
serviço,
coordenado por técnicos do
órgão municipal de educação,
preparados para essa função e,
quando necessário, com apoio
de instituições de ensino
superior e com a cooperação
técnica e financeira da União e
dos Estados. Esse programa
visa à atualização permanente e
ao
aprofundamento
dos
conhecimentos dos profissionais
que atuam na educação infantil,
bem como à formação de todos
os colaboradores da unidade
escolar.

Incentivar e apoiar a
participação
dos
profissionais que atuam na
Educação
Infantil,
a
cursarem o ensino de
licenciatura
e
pós
graduação na área em que
atuam.

Parceria
com
as
universidades Federais para
adquirir bolsas de estudos.

Elaborar uma agenda de
formação trimestral para
todos os profissionais que
atuam na Educação Infantil.

Buscar parcerias com as
universidades e programas
Federais
que
oferecem
cursos
de
formação
continuada.

- Incentivo financeiro para os
profissionais que cursarem a
faculdade (Seduc).
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Assegurar que, em três anos,
todas
as
instituições
de
educação
infantil
tenham
reformulado e implementado,
com
a
participação
das
crianças, dos profissionais de
educação, das famílias e das
organizações representativas da
comunidade,
seus
projetos
pedagógicos, atendendo às
DCNEI,
às
diretrizes
curriculares para a promoção da
igualdade racial e à BNCC.
Estabelecer por meio do
Sistema
Municipal
de
Ensino/Conselho Municipal de
Educação, um sistema de
acompanhamento e avaliação
da
educação
infantil
nos
estabelecimentos públicos e
privados, visando ao apoio
técnico-pedagógico
para
a
melhoria da qualidade e à
garantia do cumprimento dos
padrões mínimos estabelecidos
pelas diretrizes nacionais e
estaduais.
Criar estratégias de colaboração
técnica e financeira entre os
setores da Educação, Cultura,
Saúde e Assistência Social,
para
a
manutenção,
a
expansão, a administração, o
controle e a avaliação das
instituições de atendimento das
crianças – creches e préescolas.

Elaborar o Projeto Político
Pedagógico (PPP) com a
participação
de
pais,
alunos, professores e toda
comunidade Escolar.

Construção
do
PPP
baseando nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para
Educação
das
relações
Étnicos Raciais e para o
ensino de História e cultura
Afrobrasileira e africana.

Elaborar uma agenda de
visitas para monitorar os
procedimentos
de
acompanhamento
pedagógicos de avaliação
adotada pelas escolas de
Educação Infantil.

As escolas devem criar
procedimentos
para
acompanhamento
pedagógico e avaliação do
desenvolvimento
das
crianças, sem objetivos de
seleção,
promoção
ou
classificação
seguindo
orientação do MEC.

Promover
diálogos
frequentes entre os setores
relacionados
para
diagnosticar, visitar, avaliar
e
propor
ações
de
atendimento e melhorias.

- Criação de um calendário
de Reunião.
- Direcionar recursos para
ações específicas.
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Garantir, por meio de uma ação
conjunta da União, dos Estados
e
dos
Municípios,
supervisionada pelos Conselhos
de Segurança Alimentar (CSA)
dos Municípios, a melhoria da
alimentação escolar para as
crianças
atendidas
nos
estabelecimentos públicos e
conveniadas
de
educação
infantil,
prioritariamente
garantindo
insumos
da
agricultura familiar.
Assegurar, em todo o Município,
o fornecimento de materiais
pedagógicos adequados às
faixas etárias e às necessidades
dos trabalhos educacionais
(brinquedos, livros de literatura,
fantasias,
fantoches,
instrumentos musicais, papéis,
tintas, lápis, massa de modelar
e argila etc.) e representativos
da diversidade étnico-cultural
das crianças.
Implantar progressivamente o
atendimento em tempo integral
para as crianças de 0 a 5 anos
e 11 meses ou, segundo
normas do sistema municipal de
ensino, adotar a diversidade de
horários
que
atendam
à
necessidade
das
famílias
trabalhadoras.

Monitorar a qualidade da Avaliação
Periódica
do
alimentação escolar por cardápio
exigindo
uma
todos os membros da alimentação baseada na
equipe.
agricultura familiar.

Elaborar em parceria com a
coordenação pedagógica e
gestão da escola, os
projetos de cultura e,
aquisição
de
materiais
pedagógicos
para
atendimento as crianças.
Formação para uso de
matérias
reciclado
na
construção
de
recurso
didático.

Compra
de
materiais
Pedagógicos e elaboração
de projetos culturais com
participação
direta
das
crianças.

Construir ou reformar as Parceria entre Prefeitura e
escolas
de
Educação Governo Estadual.
Infantil para garantir a
permanência das crianças
em tempo integral.
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Realizar estudos sobre os
custos da educação infantil e
sobre os efeitos de curto, médio
e longo prazos da frequência
nessa etapa da educação.
Assegurar
financiamento
público aos órgãos competentes
para tais estudos.
Divulgar
amplamente
os
resultados desses estudos.
Assegurar uma alimentação
adequada as crianças da
educação infantil.
Acompanhar os convênios do
setor público com entidades
sociais de educação e de
assistência social sem fins
lucrativos.
Esse
acompanhamento deve incluir,
entre
outros
itens,
o
monitoramento do atendimento
às diretrizes, aos critérios de
qualidade e às orientações
operacionais
e
visar
à
adequação
da
assistência
técnica e ao alcance do padrão
de qualidade estabelecido para
o atendimento público.
Participar, com a expertise da
educação infantil, de programas
desenvolvidos pelos setores da
Assistência Social, da Saúde e
da Justiça, voltados às famílias
ou aos responsáveis por
crianças com idades entre 0 e 6
anos, que ofereçam orientação
e apoio à educação de seus
filhos, assistência financeira,
jurídica e de suplementação
alimentar nos casos de pobreza,
violência e outras formas de
violação de direitos.

Formar equipe técnica para
realizar
estudos
e
acompanhamentos
do
investimento
em
alimentação aplicados na
Ed. Infantil.

Elaborar
critérios
de
acompanhamento
e
avaliação
quanto
a
qualidade da Educação
Infantil
ofertadas
no
município.

Curso de formação para o
conselho do Fundeb, de
Educação e alimentação
escolar.

Parceria entre o Poder
Público e Ministério Público
quanto
fiscalização
da
aplicação
dos
recursos
Federais
na
Educação
Infantil.

Monitoramento
e
Garantir a inclusão e acompanhamento
das
participação da família nos famílias através do Crás,
programas sociais.
Assistência Social e do
Programa Primeira Infância.
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Reforçar orientações às equipes
gestoras, os funcionários e aos
professores
quanto
aos
procedimentos mais adequados
para o encaminhamento devido
e em tempo hábil de casos de
violência contra as crianças.
Informar e sensibilizar as
famílias sobre os efeitos nocivos
da exposição precoce da
criança na primeira infância a
internet.
Construir a partir do 5° ano de
vigência deste plano espaços
de brinquedotecas Municipais
para o atendimento de 100%
das crianças beneficiárias do
Programa Bolsa Família e
garantir uma brinquedoteca em
cada unidade escolar de
Educação Infantil.
Revitalização
das
praças
públicas para que possa ser
garantido o espaço de lazer das
crianças ao ar livre.
Monitoramento
dos
índices
vacinais
pela
Secretaria
Municipal
de
Saúde
em
consonância com a Secretaria
de Educação.
Adquirir uma sala especifica
para Atendimento Educacional
Especializado
(AEE)
para
crianças
que
apresentam
dificuldades
ou
mesmo
necessidades especiais, essa
educação
precisa
ser
diferenciada e possibilitar a eles
um desenvolvimento saudável,
bem como que consigam
manter uma vida social de
qualidade, garantindo serviços
de
fonoaudiologia,
psicopedagogia, odontologia.

Capacitar
às
equipes
gestoras funcionários e
professores através de
palestras ofertadas pelos
órgãos
responsáveis;
Conselho tutelar, Saúde e
Assistência social.

Criar o serviço família
acolhedora emergencial.
Criação de um canal de
denuncia no município, para
notificação
de
violência
contra a criança.

Atender as crianças de 0 a Alugar e/ou construir espaço
6 anos beneficiárias do físico adequado para a
bolsa família.
brinquedoteca
pública
municipal.
Atendimento a todas as
crianças da rede.
Reforma da praças pelo
órgão público. (PMA)
Implementar
espaços
lúdicos
em
todos os Construção
e/ou
espaços
escolares
de aproveitamento de espaços
Educação Infantil.
já existentes nas UE.

Fortalecer
intersetorial
instâncias

a
politica Criação de uma agenda de
entre essas reunião trimestral com a
parceria dos conselhos

Proporcionar uma sala com
recursos necessários para
atender as crianças que
apresentem
alguma
necessidade especial.

Atendimento
mensal
Educacional
Especializado
Profissional
de
Apoio
Escolar,
considerando
propostas
de
ações
necessárias para atender as
suas
necessidades
educacionais especiais no
âmbito da escola, da sala de
aula e da família.
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13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento e a avaliação da implementação do PMPI/Arataca é um
elemento fundamental para a garantia da sua efetivação, sustentabilidade e
eficácia, e cuja importância é destacada no Marco Legal da Primeira Infância 9,
bem como na lei municipal que disciplina as políticas públicas para a primeira
infância em Arataca.
Assim como a responsabilidade pela proteção e garantia dos direitos das
crianças é compartilhada entre poder público, sociedade e família, o
acompanhamento da implementação do PMPI/Arataca, também deve ser uma
tarefa partilhada, que contemple contribuições dos diferentes atores envolvidos,
inclusive das crianças. A promoção da participação social no monitoramento do
PMPI/Arataca é uma das metas deste Plano, contida no eixo de intersetorialidade
para o atendimento integral na primeira infância.
O acompanhamento do PMPI/Arataca, tanto pelo poder público, quanto pela
sociedade, tem a finalidade primordial de medir avanços na sua execução e no
alcance de suas metas e identificar se há necessidade de ajustes ou mudanças
de rumo. Os mecanismos de monitoramento e avaliação do Plano devem basearse na coleta sistemática de dados quantitativos e/ou qualitativos, que facilitem
essas análises e que, num segundo passo, possibilitem ponderar possíveis
resultados da implementação do PMPI/Arataca para a garantia dos direitos e o
desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos no Município.
Há inúmeras metodologias de monitoramento e avaliação, assim como
diversos instrumentos de levantamento de dados, que podem ser aplicados
pelos diferentes atores envolvidos na execução do PMPI/Arataca.
coordenar

A fim de

e complementar os esforços e de integrar e cruzar dados e

informações, os procedimentos de monitoramento e avaliação deverão ser
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padronizados, transparentes e garantir o envolvimento da sociedade civil, para
além do corpo técnico da Prefeitura.
A divulgação periódica de informações sistematizadas sobre a evolução do
PMPI/Arataca integra o processo de monitoramento e avaliação do plano e tem
um papel importante na sua disseminação, pois, além dar publicidade a dados de
interesse público, ajuda a promover o conhecimento da sociedade e das famílias
sobre as políticas e ações existentes para a primeira infância.

a) Avaliação da execução das estratégias previstas no Plano
A

primeira

dimensão

do

acompanhamento

da

implementação

do

PMPI/Arataca diz respeito às estratégias nele mapeadas. Esse processo deve
identificar quais programas e ações voltados ao atendimento na primeira infância
estão sendo implementados. Assim, será possível verificar se as estratégias
definidas no PMPI/Arataca norteiam o desenho e a realização das ações e serviços
da Prefeitura de Arataca e dos demais atores não governamentais para gestantes
e crianças de 0 a 6 anos.
Para esta finalidade, é imperativa a necessidade de elaboração de um marco
lógico, com indicadores que permitam o monitoramento da execução das
estratégias do plano, e uma comparação ao longo dos anos.
Dentre as estratégias de monitoramento e avaliação traçadas no PMPI/Arataca,
encontram-se duas que merecem destaque:

1. Qualidade dos serviços públicos voltados à primeira infância
2. Transparência do orçamento destinado à primeira infância no município

A avaliação da qualidade do atendimento na primeira infância é um ponto
central do acompanhamento do PMPI/Arataca, uma vez que somente a existência
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de serviços não garante os estímulos e cuidados necessários para o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

Em relação ao controle do orçamento destinado à primeira infância, a
Prefeitura será responsável por destacar em seu orçamento e balanços anuais à
soma dos recursos referentes ao conjunto dos programas e serviços voltados à
primeira infância, além de divulgar, anualmente, o percentual estimado que esses
valores representem em relação ao respectivo orçamento realizado.
O monitoramento será coordenado por um Comitê Executivo, com direção Da
Secretaria Municipal de Educação, e compostas pelas secretarias, órgãos,
instituições, representados por um membro titular e um suplente, conforme a
seguir informado:
I - Secretaria Municipal de Educação
Vilmara Alves Souza do Rosário
Rosimeire Cardoso Rocha
II - Departamento de Esporte
Samuel Silva Ribeiro
Marcio Modesto dos Santos
III - Departamento de Cultura
Robson Pinheiro de Souza
Rayran de Jesus Santos
IV - Secretaria Municipal de Saúde
Juniele Conceição Souza Nunes
Daniele Andrade Santos
V - Secretaria Municipal de Assistência Social
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Talane Silva Borges
Evanoela Alves Silva
VI - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Laura Senhorinha Souza Nascimento
Driele Moreira Ramos
VII - Conselho Municipal da Saúde
Kariton Magalhães Bronze
Erik Coelho Azevedo
VIII- Conselho Municipal de Educação
Raimundo Nunes de Oliveira
Hildebrando de Souza Humberto
IX - Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Gerficiane Mota da Silva;
Soraya de Jesus Neves de Santana
X - Conselho Tutelar
Maria Inajara Brasil de Pinho
Ilana Costa da Silva
XI - Representante da rede privada: Escola Bambinos
Elisamara Cerqueira Souza
Edinece Ribeiro Pereira Sisnande
XIII - Fórum Municipal de Educação
Raimunda Pereira Saldanha
O processo de avaliação analisará os dados colhidos no processo de
acompanhamento e monitoramento, fornecendo subsídios para a correção,
ajustes e tomada de decisões ao longo do processo.
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Esta avaliação acontecerá em formato de Seminário periódico participativo,
preferencialmente anual, que contribuirá para fazer crescer o conhecimento sobre
políticas e ações para a primeira infância.
O Seminário será organizado e coordenado pelo Comitê Executivo.
Participarão deste processo de avaliação, todos os atores do Plano, em
qualquer de seus níveis ou âmbitos: gestores, dirigentes de órgãos técnicos,
profissionais envolvidos nas ações, crianças, famílias, organizações com algum
papel nas ações previstas no Plano.
Poderá ser realizada também uma avaliação externa, por meio de
contratação de instituição de pesquisa com larga experiência em avaliação de
programas sociais, necessariamente com experiência com a primeira infância.

14. O PROCESSO DE ESCUTA DAS CRIANÇAS

Quando pensamos numa ação de melhoria da infância, é fundamental
envolver seus principais beneficiários. Oportunizar espaço para que as crianças
falem e ampliar sua voz para a comunidade, valorizando a sua participação é
necessário. Ao participar dando suas contribuições as crianças, criam um sentido
de pertencimento à comunidade na qual estão inseridas e contribui para a
construção de sua identidade, além disso a criança também se sente responsável
por aquilo que ajudou a construir e pode aprender a cuidar.
A escuta das crianças ocorreu em cinco encontros de 1 hora e meia, onde
foram discutidos com as crianças as modificações necessárias no ambiente para
melhoria da infância e incidir na diminuição da desigualdade social nas
comunidades e aumento das oportunidades culturais enxergar a criança enquanto
sujeito, ativo e que, portanto, é capaz de iniciativas é o passo mais importante na
jornada da valorização e do respeito da primeira infância.
Praça João Gonçalves de Queiroz.
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Dessa forma essas metas e estratégias propostas neste plano, possibilitam
a comunidade arataquense um olhar sensível sobre a primeira infância, e todas
políticas públicas voltada para essa fase da vida, devem ser direcionadas por
esses indicadores, para que as ações ganhem consistência e direção assertiva. A
seguir, apresentamos algumas fotos dos brinquedos com material não estruturado
(largo alcance) idealizados pelas próprias crianças para compor a brinqueadoteca
municipal.
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O PMPI do município de Arataca, teve como aporte principal os princípios e
diretrizes do Plano Nacional pela Primeira Infância e seus objetivo e metas,
elaborado pela Rede Nacional Primeira Infância e aprovado pelo CONSELHO
NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA)
em dezembro de 2010.
A Comissão Municipal Intersetorial foi constituída com a finalidade de
promover e coordenar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de
ARATACA –BA, foi assegurada as crianças de 3 a 6 anos de idade a participarem
da construção do PMPI em conformidade com suas características etárias e de
desenvolvimento por meio de atividades que, por suas diferentes linguagens,
possam expressar seus sentimentos, percepções, desejos e ideias em relação
aos assuntos que lhes dizem respeito.
A participação das crianças foi organizada e conduzida pelos professores em
processo de escuta das crianças dessa faixa etária, segundo as diretrizes
estabelecidas pelo Marco Legal da Primeira Infância – Lei n° 13.257/2016, em
seus art. 4° capitulo e parágrafo único. A Comissão Municipal Intersetorial
apresenta a versão preliminar do PMPI às organizações governamentais e da
sociedade civil que participaram de sua elaboração e à sociedade em geral para
debate, aperfeiçoamento e posterior aprovação.

Arataca, _____ de _____________ 2022
Comissão Municipal Intersetorial

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
62 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

15. REFERÊNCIAS

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.
Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei nº 8069, de 13 de julho
de 1990. Brasília, 1990.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (http://www.ibge.gov.br).
Portal

dos

Direitos

da

Criança

e

do

Adolescente

(http://www.direitosdacrianca.org.br)
Boletim

Ministério

de

Desenvolvimento

Social

e

Combate

Fome

(http://www.brasisemmiseria.gov.br)

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
63 - Ano XVIII - Nº 2888

Arataca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N°. 13.658.158/0001-3

PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
2022 – 2032

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

Praça João Gonçalves de Queiroz.
Cen
CEP. 45.695-000 - Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDZEM0E5QJQYMZJBMZE5NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

