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Em 2017, o Município de São Paulo colocou-se na 

dianteira de um modelo de cidade e de serviços públicos 

comprometidos com o pleno desenvolvimento das 

crianças, do momento de gestação até os seis primeiros 

anos de idade, fase que comprovadamente propicia as 

melhores possibilidades de conexões e aprendizagem, 

que modelarão os indivíduos que serão na fase adulta. 

É nessa etapa da vida que devemos intervir para 

assegurar oportunidades iguais a todas e todos e, com 

isso, aumentar as possibilidades de ruptura de ciclos 

de pobreza, vulnerabilidades e violências. Investir em 

uma política pública para a primeira infância é o melhor 

investimento possível para o futuro de uma sociedade.

Esse é o compromisso que o Município de São Paulo 

assumiu com a publicação do Plano Municipal pela 

Primeira Infância (PMPI) 2018-2030. Desde então, 

muitos foram os avanços: zeramos a fila de creche, 

reduzimos as taxas de mortalidade infantil e de gravidez 

CARTA DO PREFEITO

na adolescência, remodelamos serviços e espaços 

públicos, a partir das demandas e especificidades 

da primeira infância,  e desenvolvemos protocolos 

integrados importantíssimos para o atendimento 

integral às crianças nessa fase crucial da vida e sua 

proteção em situações de risco e violação de direitos.

A nossa gestão está verdadeiramente convencida da 

importância da priorização absoluta de nossas crianças 

e de suas famílias para a superação dos efeitos 

nocivos da recente crise sanitária e a transformação 

social, econômica, cultural e espacial que propusemos 

alcançar e as metas assumidas neste plano de ação 

evidenciam isso. Convido você a conhecer as ações 

que contribuirão, nos próximos quatro anos, para a 

construção de uma cidade ainda mais acolhedora e 

segura para as nossas crianças!

Ricardo Nunes
Prefeito de São Paulo
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CONSTRUINDO 
O PLANO DE AÇÃO 
                                     2021-2024

O Plano Munic ipal  pela Pr imeira Infância de São Paulo (PMPI) ,  inst i tu ído por decreto 
munic ipal  em 2018 (Decreto no 58.514) e com hor izonte de implementação até 2030, 
estabelece a necessidade de elaboração de um plano de ação quadr ienal  para cada 
mandato da gestão munic ipal .  Esse instrumento de planejamento deve ser baseado 
nos pr inc íp ios e nas diretr izes do PMPI e indicar os caminhos para a efet ivação de suas 
estratégias e o a lcance das metas. 

A elaboração do Plano de Ação 2021 – 2024, que ocorreu entre os meses de maio 
e setembro de 2021,  se or ientou pela estrutura do PMPI ,  organizada em 4 eixos 
estratégicos,  31 metas e 135 estratégias.  O processo contou com a part ic ipação de 
15 secretar ias munic ipais ,  com o objet ivo de constru ir  conjuntamente o planejamento 
quadr ienal  do PMPI ,  def in indo metas intermediár ias para 2022 e 2024, ass im como um 
conjunto de in ic iat ivas para o seu alcance. 

SGM, SMDHC, SME, SMS, SMADS, SMDET, SEME, SMC, SVMA, SMIT, SMSUB, SMT, SEHAB, SMUL e SMPED. 
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O ponto de part ida para a elaboração 
do Plano de Ação foi  a atual ização dos 
indicadores do diagnóst ico terr i tor ia l 
real izado no contexto da elaboração 
do PMPI e a anál ise dos balanços da 
implementação do PMPI ,  re lat ivos 
aos anos de 2019 e 2020. Esta etapa, 
conduzida pela Comissão Técnica da 
Pr imeira Infância,  fo i  fundamental 
para olhar os próximos 4 anos a 
part i r  da evolução de indicadores 
importantes para a pr imeira infância 
e das real izações da Prefeitura nos 
ú lt imos 2 anos. 

O processo de construção deste plano 
contou com o apoio técnico da Fundação 
Mar ia Cecí l ia Souto Vidigal ,  no âmbito  
do Acordo de Cooperação Técnica 
(ACT) v igente entre a Prefeitura e a 
fundação, para a real ização das of ic inas 
de trabalho.  Todas as at iv idades foram 
real izadas v irtualmente, devido às 
restr ições impostas pela pandemia de 
Covid-19.  O trabalho foi  organizado em 
4 etapas:  ( i )  def in ição das diretr izes 
estratégicas para o c ic lo 2021 -  2024; ( i i ) 
real ização de of ic inas intersetor ia is ;  ( i i i ) 
def in ição das entregas e s istematização 
do painel  de in ic iat ivas;  ( iv)  val idação 
e estruturação do documento f inal  do 
Plano de Ação 2021 -  2024. 

Ilustração 1: Desenho produzido por criança de equipamento público municipal  em 

atividade de escuta “O que gostam em São Paulo?” 

Ilustração 2: Desenho produzido por criança de equipamento público municipal  em 

atividade de escuta “O que gostam em São Paulo?” 
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A partir da identificação dos avanços e dos desafios da implementação do PMPI nos anos 2019 e 2020, 

registrados nos respectivos balanços, e da atualização dos indicadores do diagnóstico territorial, foram 

definidas as diretrizes estratégicas especificamente para o quadriênio 2021 - 2024. As diretrizes estratégicas 

compreendem focalizações em resultados transversais aos 4 eixos do PMPI que devem ser endereçadas 

no Plano de Ação e que, por essa razão, subsidiaram a formulação das metas intermediárias e do conjunto 

de iniciativas previstas para os quatro anos. São elas:

FOCO NAS VULNERABIL IDADES SOCIA IS

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
PARA O CICLO 2021-2024: 

  1) Redução das desigualdades, evidenciando as questões raciais, e 

  2) Enfrentamento aos impactos negativos da pandemia de Covid-19.

Complementarmente às diretrizes estratégicas foram definidos, ainda, 2 critérios de priorização: território 

e público específico. 
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a) Recorte de território

A definição desse recorte se deu como resultado da análise realizada no diagnóstico territorial, que            

atualizou os indicadores de seleção dos distritos prioritários pelo critério de vulnerabilidade com inclusão, 

referendada pela Comissão Técnica, do indicador da taxa padronizada de mortalidade por Covid-19, não 

existente no conjunto de indicadores utilizado para o ciclo 2019 - 2020. 

A partir da mesma metodologia utilizada no ciclo anterior para definição dos distritos prioritários, foram 

considerados indicadores multifatoriais de vulnerabilidade em todos os distritos do Município de São Paulo e 

selecionados aqueles que figuravam o maior número de vezes (entre 4 e 6) como distritos mais impactados 

ou mais vulneráveis e que tinham o maior número de crianças de 0 a 6 anos (critério de desempate). Sendo 

assim, a lista de distritos prioritários da Primeira Infância para o ciclo 2021 - 2024 ficou como segue. 

Cabe destacar que, desta lista, 10 distritos já figuravam como prioritários no ciclo anterior, tendo sido 

acrescentados os distritos de: Parelheiros, Jaraguá, Jardim Helena, Sapopemba e Perus. Dessa forma, 

passam a ser priorizados 15 distritos pelo Plano de Ação 2021 - 2024. 

b) Recorte de público específico

A definição do segundo critério de priorização se deu com foco em público específico. Dessa forma, foi 

pactuado que a população em situação de rua será público prioritário, uma vez que sua incidência se dá 

majoritariamente em distritos que não fazem parte dos 15 priorizados e, somado a isso, é um grupo cuja 

situação foi especialmente impactada pela pandemia de Covid-19.

DISTRITOS PRIORITÁRIOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA | SÃO PAULO 

PRIORITÁRIOS OUTROS
1. PERUS
2. JARAGUÁ
3. BRASILÂNDIA
4. SAPOPEMBA
5. SÃO RAFAEL
6. IGUATEMI
7. CIDADE TIRADENTES
8. LAJEADO
9. ITAIM PAULISTA
10. JARDIM HELENA
11. CAPÃO REDONDO
12. JARDIM ÂNGELA
13. PEDREIRA
14. GRAJAÚ
15. PARELHEIROS

1. ANHANGUERA
2. CACHOEIRINHA
3. MANDAQUI
4. TREMEMBÉ
5. JAÇANÃ
6. TUCURUVI
7. VILA MEDEIROS
8. SÃO DOMINGOS
9. PIRITUBA
10. FREGUESIA DO Ó
11. LIMÃO
12. CASA VERDE
13. SANTANA
14. VILA GUILHERME
15. VILA MARIA
16. PENHA
17. CANGAÍBA
18. ERMELINO MATARAZZO
19. VILA JACUÍ

20. SÃO MIGUEL
21. VILA CURUÇÁ
22. PONTE RASA
23. ITAQUERA
24. GUAIANASES
25. JOSÉ BONIFÁCIO
26. PARQUE DO CARMO
27. ARTUR ALVIM
28. CIDADE LÍDER
29. VILA MATILDE
30. SÃO MATEUS
31. ARICANDUVA
32. SÃO LUCAS
33. VILA FORMOSA
34. CARRÃO
35. VILA PRUDENTE
36. ÁGUA RASA
37. TATUAPÉ
38. BELÉM
39. PARI
40. BOM RETIRO
41. SANTA CECÍLIA

42. REPÚBLICA
43. SÉ
44. CONSOLAÇÃO
45. BELA VISTA
46. LIBERDADE
47. CAMBUCI
48. BRÁS
49. MOOCA
50. IPIRANGA
51. VILA MARIANA
52. JARDIM PAULISTA
53. BARRA FUNDA
54. PERDIZES
55. PINHEIROS
56. LAPA
57. ALTO DE PINHEIROS
58. VILA LEOPOLDINA
59. JAGUARÁ
60. JAGUARÉ
61. BUTANTÃ
62. RIO PEQUENO
63. RAPOSO TAVARES
64. VILA SÔNIA
65. MORUMBI
66. ITAIM BIBI
67. MOEMA
68. SAÚDE
69. CURSINO
70. SACOMÃ
71. CAMPO LIMPO
72. VILA ANDRADE
73. SANTO AMARO
74. JARDIM SÃO LUÍS
75. SOCORRO
76. CAMPO GRANDE
77. CAMPO BELO
78. JABAQUARA
79. CIDADE ADEMAR
80. CIDADE DUTRA
81. MARSILAC
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METAS 2022 E 2024

ESTRUTURA DO 
PLANO DE AÇÃO 

O Plano de Ação 2021-2024 está estruturado a 

partir da definição de metas intermediárias, a serem 

mensuradas em 2022 (meados do quadriênio) e 

2024 (final do ciclo), que traduzem o compromisso 

da atual gestão para o alcance das metas definidas 

para 2030 no PMPI. As metas previstas no PMPI 

variam entre metas mais objetivas, com patamares 

e indicadores claramente estabelecidos, e metas 

mais amplas, que enunciam objetivos estratégicos. 

Para este conjunto, as metas intermediárias definidas 

neste plano pactuam entregas e indicadores 

capazes de melhor mensurar a evolução das 

respectivas metas do PMPI.

As metas definidas encontram-se alinhadas aos 

compromissos assumidos no Programa de Metas 

2021-2024, no Plano Plurianual 2022-2025 e na 

Agenda Municipal 2030. A partir delas, foram 

estabelecidas as iniciativas que serão executadas 

pelo poder público no período compreendido 

pelo Plano de Ação. As iniciativas materializam as 

estratégias do PMPI definidas para orientar a atuação 

dos responsáveis pela promoção e proteção dos 

direitos da criança na primeira infância na cidade de 

São Paulo até 2030. A ilustração gráfica a seguir 

demonstra a correlação entre esses instrumentos. 
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Início de vigência do PMPI
Adesão à Agenda 2030

Publicação do PDM 2021-2024
Elaboração PPA 2022-2025

Primeira Avaliação 
de impacto do PMPI

PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI 2018 - 2030) PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI 2018 - 2030)

Publicação do PDM 2025-2028
Elaboração PPA 2026-2029

PLANO DE AÇÃO (2025 - 2028)

Avaliação final de 
impacto do PMPI

Fim de vigência do PMPI

Segunda Avaliação 
de Impacto PMPI
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(2029 - 2030)
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PMPI Plano de Ação

eixo

estratégias

Diretrizes estragégicas que conjugadas visam a 
promoção e proteção integral dos direitos das crianças 

na primeira infância e suas famílias  

Caminhos de atuação para o alcance das metas 
propostas

metas
Objetivos relacionados às diretrizes estratégicas 

traduzidos em processos ou impactos

metas
intermediárias

eixo

Metas que traduzem o compromisso da atual 
gestão para o alcance das metas 2030

iniciativas
Ações do poder público que materializam as 
estratégias e contribuem diretamente para o 

alcance das metas intermediárias

metas

2024
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desenvolvimento integral das crianças na primeira 

infância. A formação dessas agendas pode ser 

entendida como o processo de transformar 

questões em prioridades governamentais e assim 

permite também observar possíveis lacunas e 

distanciamentos entre as prioridades do governo 

e da sociedade para futuros ajustes necessários na 

implementação do PMPI, cujo horizonte é 2030. As 5 

agendas definidas para o Plano de Ação 2021-2024 

focam em questões estruturais da Política Municipal 

Integrada pela Primeira Infância: (i) o fortalecimento 

das articulações intersetoriais da política (Agenda 

Governança); (ii) a redução de desigualdades e 

garantia dos direitos (Agenda Cidadania); (iii) a visão 

de intersetorialidade (Agenda Integração); (iv) o 

diálogo com a sociedade (Agenda Comunicação) e 

(v) os caminhos para uma cidade acolhedora para 

as crianças (Agenda Urbana). 

A estrutura mencionada do Plano de Ação 2021-

2024 encontra-se sintetizada em fichas para cada 

uma das 33 metas previstas no PMPI nas quais 

constam as metas intermediárias previstas para 

2022 e 2024, as iniciativas a serem executadas 

para o seu alcance, as secretarias envolvidas na 

execução e as agendas relacionadas.  A definição 

de agendas, que compõem o Anexo I deste plano, 

foi fruto do processo de construção do Plano de 

Ação 2021-2024 e oferece uma forma alternativa 

de organização e visualização das iniciativas, 

articulando dimensões técnica e política no ciclo 

de implementação do PMPI. As agendas propiciam 

diálogo entre metas e iniciativas que transitam 

por mais de um eixo do PMPI, dando uma visão 

mais abrangente do conjunto de compromissos 

ao vinculá-los aos macrotemas definidos e de que 

forma impactam sobre as condições de vida e do 

As agendas da Governança, da Integração e da 

Comunicação reúnem, em grande parte, ações 

desencadeadas a partir do estabelecimento da 

Política Municipal Integrada pela Primeira Infância 

e da lógica da intersetorialidade, representando 

inovações importantes para o atendimento e a 

garantia dos direitos da primeira infância. A agenda 

da Cidadania engloba entregas importantes das 

várias políticas setoriais, previstas também no PMPI, 

de modo a considerar a gestante, as crianças e 

seus cuidadores e cuidadoras na sua integralidade, 

enquanto a agenda Urbana traz entregas que 

melhoram o ambiente da cidade, sob a perspectiva 

da primeira infância. 

O monitoramento deste plano será documentado 

nos relatórios da Prefeitura Municipal de São Paulo 

que comporão os Balanços Anuais da implementação 

do PMPI.

Ilustração 3: Desenho produzido por criança de equipamento público municipal 

em atividade de escuta “O que gostam no equipamento?” 



METAS INTERMEDIÁRIAS
Plano de ação 2021-2024

EIXO I: Garantir as condições para a articulação interstorial dos programas, pro-

jetos e ações para o atendimento integral na primeira infância

EIXO II: Garantir a todas as crianças na primeira infância educação, cuidados e 

estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral

EIXO III: Garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos e da 

cidadania na primeria infância

EIXO IV: Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a gestantes e crian-

ças na primeira infância
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EIXO I

Garantir as condições para a articulação 
interstorial dos programas, projetos e ações 
para o atendimento integral na primeira infânciaEIXO I
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METAS INTERMEDIÁRIAS

Gerir de forma integrada os serviços, benefícios 
e programas voltados à primeira infância

EIXO I
META 1

2022 

2024 

Permanente

Piloto de serviço integrado implementado em ao menos 1 distrito prioritário

Cadastro Base de Pessoas implementado

Instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância implementados em todos os distritos

40 novas Equipes de Saúde da Família implantadas

Estrutura de governança atualizada e em funcionamento

OCA e OPI publicados anualmente

Sistema Integrado da Primeira Infância com mais dados e funcionalidades

Instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância implementados nos 15 distritos prioritários para primeira infância

20 novas Equipes de Saúde da Família implantadas

Realização de reuniões trimestrais do Comitê Gestor Intersetorial da Primeira Infância 

Realização de reuniões trimestrais da Comissão de Avaliação do PMPI

Realização de encontros quadrimestrais com os 32 Comitês Gestores Regionais da Primeira Infância

Realização de reuniões semanais da Comissão Técnica da Primeira Infância com publicação de relatório semestral  

Aperfeiçoamento de estratégias de comunicação e acompanhamento de atividades dos 32 Comitês Gestores Regionais da Primeira Infância 

Elaboração e publicação anual de relatórios do OCA e OPI

Aprimoramento do Sistema Integrado da Primeira Infância com mais dados e funcionalidades

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Governança #Integração

2022 

Permanente

2024 

INICIATIVAS

Implementação e avaliação de piloto de serviço integrado em ao menos 1 distrito prioritário

Implementação de Cadastro Base de Pessoas

Implementação de planos de capacitação e comunicação dos instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância em todos os distritos

Implantação de 40 novas Equipes de Saúde da Família

Elaboração de planos de capacitação e comunicação dos instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância

Implementação de planos de capacitação e comunicação dos instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância em todos os distritos

Implantação de 40 novas Equipes de Saúde da Família

Implantação de 5 novos SASF em distritos prioritários para primeira infância

Implementação de sistema de informação para registro e encaminhamento de alertas

Revisão do protocolo integrado de visitação domiciliar e qualificação dos registros e encaminhamentos dos serviços relacionados  

5 novos SASF implantados

Sistema para registro e encaminhamento de alertas implantado

Portaria com protocolo integrado de visitação domiciliar revisto publicada
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2022 

2024 

2024 

Padrões de qualidade e sistema de avaliação implementados        

Profissionais capacitados no âmbito do programa permanente de formação para atendimento integral e integrado na primeira infância

Padrões de qualidade e sistema de avaliação definidos         

Programa permanente de formação para atendimento integral e integrado na primeira infância elaborado

Implantar padrões de qualidade para o atendimento na primeira infância, considerando o 
desenvolvimento individual das crianças e a especificidade de cada

Garantir a formação de servidores, agentes parceiros e outros atores do sistema de 
garantia de direitos para atuarem de maneira ativa e propositiva no atendimento à 
população na primeira infância 

EIXO I
META 2

EIXO I
META 3

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Integração

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS
Agendas vinculadas: #Integração

2022 

2022 

2024 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Avaliação de pelo menos um serviço conforme padrões de qualidade definidos

Realização de avaliação do impacto da implementação do PMPI no desenvolvimento na primeira infância por meio de parceria

Implementação de programa permanente de formação para atendimento integral e integrado na primeira infância

Definição de padrões mínimos de qualidade para os serviços públicos destinados à população na primeira infância

Elaboração de programa permanente de formação para atendimento integral e integrado na primeira infância
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

Permanente
Balanço anual da implementação do PMPI publicado

Comissão de Avaliação do PMPI atualizada e ativa

Semana Municipal da Primeira Infância realizada anualmente

Promover a participação social no monitoramento e na implementação do PMPI/São Paulo
EIXO I
META 4

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2 editais de doação e captação publicados por ano

Novas parcerias estabelecidas para implementação das ações planejadas

Diversificar as fontes de recursos para o atendimento integral na primeira infância
EIXO I
META 5

Secretarias envolvidas: SEME, SGM, SMADS, SMDHC, SMC, SME, SMIT, SMPED, SMS, SVMA
Agendas vinculadas: #Comunicação #Governança

Permanente
INICIATIVAS

Elaboração e publicação de balanços anuais da implementação do PMPI 

Atualização bianual da representação da sociedade civil na Comissão de Avaliação

Realização anual da Semana Municipal da Primeira Infância

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS
Agendas vinculadas: #Integração

INICIATIVAS

Elaboração e publicação de editais de doação para a Primeira Infância

Elaboração e publicação anual de editais do FUMCAD 

Mapeamento de possibilidades de captação de recursos (editais, incentivos, emendas parlamentares)

Realização de busca ativa de potenciais parceiros (entidades nacionais, organismos internacionais e empresas)

Permanente Permanente
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EIXO II
EIXO II

Garantir a todas as crianças na primeira infância 
educação, cuidados e estímulos que contribuam 
para seu desenvolvimento integral
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2022 

2024 

Permanente 

Garantido, anualmente,  o atendimento de 100% da demanda registrada na educação infantil de crianças de 0 a 3 anos 

Garantida a universalização do atendimento na Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos

Garantido, anualmente,  o atendimento de 100% da demanda registrada na educação infantil de crianças de 0 a 3 anos 

Protocolo integrado para busca ativa de crianças fora da escola publicado

Garantir atendimento a todas as crianças de 0 e 3 anos

Garantir atendimento a todas as crianças de 0 e 3 anos

EIXO II
META 1

EIXO II
META 2

Secretarias envolvidas: SME, SMS,SMT
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração #Urbana

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDET, SME, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2022 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Implementação do Programa Mãe Paulistana Creche 

Planejamento para atendimento da demanda por transporte escolar e manutenção das rotinas de vistorias e autorizações

Realização de busca ativa de crianças em situação de rua, hospitalizadas e vítimas de violência para garantia do atendimento sem rodízio nas      
unidades de ensino da RME

Produção de instruções normativas que priorizem o atendimento educacional de crianças em situação de rua, centros de acolhida, serviços de 
acolhimento institucional, cumprimento de medida sócio educativa e situação de violência

Criação de 50 mil vagas em Educação Infantil 

Acesso ao Baby TEG para 100% das crianças que tenham direito, conforme critérios

Adesão à Plataforma UNICEF (e respectiva metodologia) para ações de busca ativa intersecretarial

Realização de busca ativa de crianças fora da escola nos 15 distritos prioritários para primeira infância

Contratação, via Programa Operação Trabalho (POT), de 70 mães para apoio na busca ativa de crianças fora da escola

Permanente 
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METAS INTERMEDIÁRIAS

2022 

2024 

Permanente

2024 

Permanente

Avaliação externa de contexto na Educação Infantil realizada em 100% das unidades educacionais de Educação Infantil da RME

Assegurado atendimento educacional especializado para 100% das crianças matriculadas na Educação Infantil que dele têm necessidade

Participação dos familiares na avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação (INDIQUE) fortalecida e ampliada em 50%

Assegurada para os CEIs relação educando por docente conforme definida no Plano Municipal de Educação

Formação continuada para profissionais da Educação Infantil realizada anualmente

Conselhos de Escola e Programa de Transferência de Recursos Financeiros fortalecidos

Pesquisa sobre a implementação curricular com os educadores da Educação Infantil realizada

Avaliação externa de contexto na Educação Infantil realizada em 30% das unidades educacionais de Educação Infantil da RME

Novo modelo de acompanhamento das unidades educacionais da Educação Infantil implementado

100% das unidades indiretas e parceiras da RME com horário coletivo de formação implementado

Melhorar a qualidade da educação infantil 
Secretarias envolvidas: SME
Agendas vinculadas: #Cidadania

2022 
INICIATIVAS

Efetivação de avaliação externa de contexto na Educação Infantil realizada em 100% das unidades educacionais

Ampliação do atendimento educacional especializado para 100% das crianças matriculadas na Educação Infantil que dele tem necessidade 

Fortalecimento e ampliação em 50% da participação dos familiares na avaliação dos INDIQUE

Manutenção de relação educando por docente nos CEIs conforme Plano Municipal de Educação 

Realização anual de formação  continuada para profissionais da Educação Infantil 

Fortalecimento dos Conselhos de Escola e do Programa de Transferência de Recursos Financeiros 

Produção de orientação curricular para o trabalho dos professores da Educação Infantil

Realização de pesquisa sobre a implementação curricular com os educadores da Educação Infantil

Efetivação de avaliação externa de contexto na Educação Infantil realizada em 100% das unidades educacionais

Implementação de novo modelo de acompanhamento das unidades educacionais

Implementação do horário coletivo de formação em 100% das unidades indiretas e parceiras da RME

EIXO II
META 3
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Programa integrado de orientação e apoio às famílias implementado

Campanha sobre primeira infância veiculada

Plano de Comunicação para Primeira Infância elaborado

Curso de Paternidade Responsável atualizado e divulgado

Premiação em reconhecimento a ações de impacto na primeira infância promovidas por órgãos governamentais, 
sociedade civil e iniciativa privada realizada

Ampliar o envolvimento das famílias e da sociedade na valorização 
dos cuidados e vínculos na primeira infância

EIXO II
META 4

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Comunicação #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Implementação de programa integrado de orientação e apoio às famílias 

Veiculação de campanha sobre primeira infância  

Elaboração do Plano de Comunicação para Primeira Infância

Atualização do curso de Paternidade  Responsável

Realização de premiação em reconhecimento a ações de impacto na primeira infância promovidas por órgãos governamentais, 
sociedade civil e iniciativa privada 
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100% da frota de ônibus municipais com acessibilidade

2 Rotas Escolares Seguras implantadas

8 Parques Municipais com rotas internas acessíveis e parques adequados para crianças de 0 a 6 anos implantados

Distritos prioritários para primeira infância incluídos na meta de aumento da cobertura vegetal na cidade

Plano Diretor do Brincar publicado

10 espaços para a primeiríssima infância com brinquedos e fraldários em Casas de Cultura qualificados

10 Territórios Educadores implantados em distritos prioritários para primeira infância

5 novos projetos de Territórios Educadores em distritos prioritários para primeira infância elaborados

Áreas de lazer para crianças da primeira infância em 75% dos novos conjuntos habitacionais asseguradas

METAS INTERMEDIÁRIAS

2022 

2024 

Permanente

2024 

Permanente
Calçadas adequadas conforme Plano Emergencial de Calçadas

100% da demanda pelo ATENDE para crianças na primeira infância que preencham os pré-requisitos do serviço atendida

4 Parques Municipais com rotas internas acessíveis e parques adequados para crianças de 0 a 6 anos implantados

Programa Bem Viver na Primeira Infância lançado

100 praças revitalizadas

5 espaços para a primeiríssima infância com brinquedos e fraldários em Casas de Cultura qualificados

5 Territórios Educadores implantados em distritos prioritários para primeira infância

Tornar o ambiente da cidade mais acolhedor para as crianças de 0 a 6 anos
Secretarias envolvidas: SEHAB, SGM, SMADS, SMC, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS, SMSUB, SMT, SMUL, SVMA
Agendas vinculadas: #Urbana

2022 
INICIATIVAS

Garantia de acessibilidade em 100% da frota de ônibus municipais

Implantação de 2 Rotas Escolares Seguras

Realização de obras para garantir condições internas de mobilidade e acessibilidade (rotas internas acessíveis) em 9 parques municipais

Implantação de parques adequados para crianças de 0 a 6 anos em 8 parques municipais

Inclusão dos distritos prioritários para primeira infância na meta de aumento da cobertura vegetal, com ações de plantio e arborização

Implementação dos Planos Regionais de Arborização por Subprefeitura com priorização dos distritos com menor cobertura  arbórea

Elaboração e publicação de Plano Diretor do Brincar

Qualificação de 10 espaços para a primeira infância já implantados, com brinquedos e fraldários em Casas de Cultura

Implantação de 10 Territórios Educadores em distritos prioritários da primeira infância

Elaboração de 5 novos projetos de Territórios Educadores para os demais territórios prioritários da primeira infância

Asseguradas áreas de lazer para crianças da primeira infância em 75% dos novos conjuntos habitacionais

Realização de obras e reformas de calçadas (vinculadas ao PEC)

Atendimento de 100% da demanda pelo ATENDE para crianças na primeira infância que preencham os pré-requisitos legais

Realização de obras para garantir condições internas de mobilidade e acessibilidade (rotas internas acessíveis) em 9 parques municipais

Implantação de parques adequados para crianças de 0 a 6 anos em 8 parques municipais

Lançamento do Programa Bem Viver na Primeira Infância

Revitalização de 100 praças 

Qualificação de 10 espaços para a primeira infância já implantados, com brinquedos e fraldários em Casas de Cultura

Implantação de 10 Territórios Educadores em distritos prioritários para primeira infância

EIXO II
META 5
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Programa de Iniciação Artística pela Primeira Infância implantado em 10 equipamentos culturais

Oferta de atividades físicas e modalidades esportivas nos equipamentos públicos para crianças na primeira infância com e sem deficiência ampliada 
para 240 atendimentos/mês

8 salas dedicadas à primeira infância criadas no interior das bibliotecas

48 bibliotecas qualificadas com mobiliário e materiais para atividades com crinaças na primeira infância 

Agenda cultural da cidade divulgada com inclusão de “selo” da primeira infância

METAS INTERMEDIÁRIAS

2022 

2024 

Permanente

2024 

Permanente
Semana Municipal do Brincar realizada anualmente

Atividades de educação ambiental para público da primeira infância fortalecidas

5% de aumento, a cada ano, na aquisição de acervo voltado para a primeira infância destinado às bibliotecas do SMB

Títulos literários disponibilizados anualmente para famílias com crianças da primeria infância matriculadas na rede municipal de ensino (Programa 
Minha Biblioteca)

Atendimento de crianças na primeira infância nos centros esportivos ampliado para 220 atendimentos/mês

4 salas dedicadas à primeira infância criadas no interior das bibliotecas

16 bibliotecas qualificadas com mobiliário e materiais para atividades com crinaças na primeira infância 

Aplicativo de contato com a família implantado que, entre outras funcionalidades, indicará leituras e possibilidades de interação entre familiares e crianças

100% dos serviços para gestantes e crianças na primeira infância descritos e/ou atualizados na Carta de Serviço da Política de Atendimento ao Cidadão/ã

Ampliar a participação de gestantes, crianças de 0 a 6 anos e suas famílias/ 
cuidadores em atividades voltadas à primeira infância, que estimulem e favoreçam 
o desenvolvimento humano

Secretarias envolvidas: SEME, SGM, SMADS, SMC, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS, SVMA
Agendas vinculadas: #Cidadania #Comunicação.

2022 
INICIATIVAS

Implantação do Programa de Iniciação Artística pela Primeira Infância em 10 equipamentos culturais 

Ampliação de turmas de atividades físicas e modalidades esportivas nos equipamentos públicos para crianças na primeira infância com e sem      
deficiência

Criação de 8 salas dedicadas à Primeira Infância no interior das bibliotecas

Qualificação de 48 bibliotecas com mobiliário e materiais para atividades com crianças na primeira infância

Inclusão das atividades voltadas para gestantes e crianças na primeira infância no plano de comunicação da agenda cultural da cidade

Criação de plano integrado de ações e programação cultural para a primeira infância

Implementação de um selo padrão da primeira infância na programação cultural temática da SMC

Realização anual da Semana Municipal do Brincar

Oferta de serviços e materiais de fortalecimento da educação ambiental para unidades da Educação Infantil, por meio do Programa Escolas Sustentáveis 

Retomada das ações do Programa Aventura Ambiental voltadas ao público da primeira infância

Aumento em 5% na aquisição de acervo voltado para a primeira infância destinado às Bibliotecas do Sistema Municipal de Bibliotecas (SMB), a cada ano

Disponibilização anual de títulos literários para Famílias com crianças da primeira infância, matriculadas na rede municipal de ensino (Programa 
Minha Biblioteca)

Implantação de, ao menos, um novo centro esportivo para ampliação do atendimento para crianças na primeira infância

Criação de 8 salas dedicadas à Primeira Infância no interior das bibliotecas

Qualificação de 48 bibliotecas com mobiliário e materiais para atividades com crianças na primeira infância

Implementação de aplicativo de contato com a família que, entre outras funcionalidades, indicará leituras e possibilidades de interação entre familiares e crianças

Descrição e/ou atualização dos serviços para gestantes e crianças na primeira infância na Carta de Serviço da Política de Atendimento ao Cidadão/ã, 
sendo solicitável via canal 156, quando pertinente

EIXO II
META 6
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 
Temática dos efeitos nocivos da exposição precoce de crianças na primeira infância aos meios de comunicação abordada na 
Semana Municipal da Primeira Infância

Restringir a exposição das crianças de 0 a 6 anos à comunicação mercadológica e à 
pressão consumista

EIXO II
META 7

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Comunicação

2022 
INICIATIVAS

Inclusão da temática dos efeitos nocivos da exposição precoce de crianças na primeira infância aos meios de comunicação na Semana Municipal da 
Primeira Infância
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EIXO III
EIXO III

Garantir a proteção e dar condições para 
o exercício dos direitos e da cidadania na 
primeria infância
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Protocolo integrado para busca ativa de gestantes que não acessam os serviços públicos publicado 

 
1 Centro de defesa dos direitos da população em situação de rua implantado

2 novos CAE para Famílias Imigrantes implantados

CRAI móvel em funcionamento e com equipe expandida

1 Centro de Referência em Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua implantado

1 novo CAE para Família implantado

1 Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua implantado

Registros dos SEAS informatizados e aprimorados

Garantir o acesso aos serviços públicos dispostos neste plano a todas as crianças em 
situação de vulnerabilidade

EIXO III
META 1

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) para busca 
ativa de gestantes que não acessam os serviços públicos

Integração do protocolo integrado (fluxo de alerta intersetorial) para busca ativa de gestantes que não acessam os serviços públicos ao plano de 
capacitação do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância

Implantação de 1 Centro de defesa dos direitos da população em situação de rua 

Implantação de 2 novos CAE para Famílias Imigrantes

Expansão de equipe do CRAI móvel 

Implantação de 1 Centro de Referência em Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua (FUMCAD)

Implantação de pelo menos 1 novo CAE para Família 

Implantação de 1 Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua

Informatização e aperfeiçoamento dos registros do SEAS
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2022 

2024 

Decreto de transferência dos Centros de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência da SMDHC para SMADS publicado

Central de vagas para acolhimento de mulheres em situação de violência implantada

1 novo Centro de acolhimento provisório a mulheres em situação de violência implantado

Capacitação para equipes de acolhimento conjunto para a promoção do desenvolvimento na primeira infância realizada

30% das crianças de 0 a 6 anos em medidas protetivas inseridas diretamente no acolhimento familiar

60% das crianças de 0 a 6 anos em medidas protetivas inseridas diretamente no acolhimento familiar

Garantir o acolhimento conjunto qualificado a todas as mulheres gestantes ou com 
filhos(as) na primeira infância em situação de rua ou vítimas de violência doméstica

Garantir acesso aos serviços de acolhimento familiar para 100% das crianças de 0 a 6 
anos, que tenham perfil para esse serviço

EIXO III
META 2

EIXO III
META 3

Secretarias envolvidas: SMADS, SMDHC

Secretarias envolvidas: SMADS, SMDHC

Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2022 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Edição de decreto de transferência dos Centros de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência da SMDHC para SMADS

Implantação de central de vagas para acolhimento de mulheres em situação de violência

Implantação de 1 novo Centro de acolhimento provisório a mulheres em situação de violência

Realização de capacitação para equipes de acolhimento conjunto para a promoção do desenvolvimento na primeira infância 

Implantação de 3 novos serviços de acolhimento familiar

Alinhamento dos fluxos de alerta do protocolo integrado com o sistema de justiça para acolhimento institucional

Implantação de 3 novos serviços de acolhimento familiar

Alinhamento dos fluxos de alerta do protocolo integrado com o sistema de justiça para acolhimento institucional
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2022 

2024 

Equipes de atendimento do SP 156 que recebm denúncias de violência contra crianças e adolescentes capacitadas

Articulação com o Governo Federal para aprimoramento do fluxo com Disque 100 realizada

Caderno sobre enfrentamento à violência contra criança e adolescente publicado 

2 novas equipes de Consultório na Rua implantadas

Política Municipal para Crianças e Adolescentes em situação de rua elaborada

6 novas equipes de Consultório na Rua implantadas

Promover uma cultura de paz e não violência contra a criança 

Garantir atendimento especializado e individualizado a todas as mães e gestantes em 
situação de rua, dependentes químicas ou respondendo por processo criminal ou ato 
infracional

EIXO III
META 4

EIXO III
META 5

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS, SVMA

Secretarias envolvidas: SGM, SMDHC, SMADS, SME, SMS

Agendas vinculadas: #Comunicação #Integração

Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2022 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Realização de capacitação das equipes de atendimento do SP 156 que recebem denúncias de violência contra crianças e adolescentes

Articulação realizada com o Governo Federal para aprimoramento do fluxo com o Disque 100

Produção de caderno que trata do enfrentamento da violência contra criança e adolescente pelo NAAPA 

Implantação de 6 novas equipes de Consultório na Rua

Elaboração da Política Municipal para Crianças e Adolescentes em situação de rua

Implantação de 6 novas equipes de Consultório na Rua

2024 
Temática da cultura da não violência familiar e contra crianças abordada no Plano de Comunicação da Primeira Infância

2024 
Realização de ação de comunicação da PMSP sobre temática da cultura da não violência familiar e contra crianças
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2024 

2022 

2024 

Permanente Permanente 

100% das maternidades municipais em convênio com cartórios ofertando registro civil gratuito para recém nascidos

Mutirão para registro de paternidade em parceria com instituições públicas municipais e estaduais realizado

Capacitação disponibilizada para 100% dos conselheiros tutelares titulares para o uso do SIPIA-CT

Programa de Formação para Conselheiros Tutelares elaborado e implementado

Comissão da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes atualizada e ativa

Garantir que todas as crianças tenham registro civil

Aprimorar o sistema de garantia de direitos 

EIXO III
META 6

EIXO III
META 7

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMS

Agendas vinculadas: #Cidadania

Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2024 

2022 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Oferta de registro civil gratuito para recém nascidos nas maternidades municipais em convênio com cartórios

Promoção de mutirão de registro de paternidade em parceria com instituições públicas municipais e estaduais

Disponibilização de capacitação para uso do SIPIA-CT para 100% dos conselheiros tutelares

Elaboração e implementação de Programa de Formação para Conselheiros Tutelares

Realização de reuniões trimestrais da Comissão da Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes

Desenvolvimento de conteúdo de formação relacionado à violência contra criança e adolescente em parceria com atores do Sistema de Garantia de Direitos
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
200 professores da Educação Infantil capacitados sobre a temática do autismo

Protocolo integrado para a detecção de situações que requerem atenção especializada publicado 

Selo de Acessibilidade Digital concedido para os sites geridos pela PMSP

Avatar de tradução em LIBRAS implantado nos sites geridos pela PMSP

Garantir o acesso às políticas para a primeira infância às famílias de crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras situações 
que requerem atenção especializada, atendendo às determinações legais sobre sua inclusão

EIXO III
META 8

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Capacitação de 200 professores da Educação Infantil sobre a temática do autismo

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) para a    
detecção de situações que requerem atenção especializada

Concessão do Selo de Acessibilidade Digital para os sites geridos pela PMSP

Implantação de avatar de tradução em LIBRAS em sites geridos pela PMSP

Permanente Permanente 
Guia de Serviços para Pessoa com Deficiência atualizado Manutenção da atualização do Guia de Serviços para Pessoa com Deficiência

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 

Programas de combate à pobreza integrados ao protocolo de atendimento para a primeira infância

Programas de habitação integrados ao protocolo de atendimento para a primeira infância 

Programas de prevenção e tratamento do abuso de drogas e álcool integrados ao protocolo de atendimento para a primeira infância 

Aprimorar o sistema de garantia de direitos 
EIXO III
META 9

Secretarias envolvidas: SEHAB, SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Integração dos programas de combate à pobreza aos instrumentos do Protocolo Integrado de Atenção à Primeira Infância (Jornada Básica e Integração para Acesso)

Integração dos programas de habitação aos instrumentos do Protocolo Integrado de Atenção à Primeira Infância (Jornada Básica e Integração para Acesso)

Integração dos programas de prevenção e tratamento do abuso de drogas e álcool aos instrumentos do Protocolo Integrado de Atenção à Primeira 
Infância (Jornada Básica e Integração para Acesso)
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EIXO IV
EIXO IV

Garantir o direito à vida, à saúde e à boa 
nutrição a gestantes e crianças na primeira 
infância
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Cobertura vacinal de 95% alcançada para duas das quatro vacinas selecionadas para crianças menores de 2 anos de idade: pentavalente (3a dose), 
pneumocócica 10-valente (2a dose), poliomielite (3a dose) e tríplice viral (1a dose)

Cobertura vacinal de 75% alcançada para duas das quatro vacinas selecionadas para crianças menores de 2 anos de idade: 
pentavalente (3a dose), pneumocócica 10-valente (2a dose), poliomielite (3a dose) e tríplice viral (1a dose)

Alcançar 95% de cobertura vacinal para crianças de até 5 anos
EIXO IV
META 1

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SME, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Realização de treinamentos com responsáveis das salas de vacina para multiplicação dos conteúdos

Realização de visitas nas salas de vacina para intensificação das orientações sobre a importância do registro adequado e em tempo real

Realização de fechamento periódico – conferência do número de doses aplicadas registradas x número de doses aplicadas no SIGA – sinalizando as 
divergências para correções

Disponibilização de todas as vacinas do calendário de vacinação nacional vigente nas salas de vacina de todas as UBS do Município de São Paulo

Realização de ações de vacinação extramuros, além das UBS (locais de fácil acesso e com fluxo amplo)

Realização de busca ativa por meio de telefonemas, aerogramas e visitas domiciliares                

Verificação da situação vacinal nas Unidades Educacionais por meio do PSE 

Realização de busca ativa de grupos: ocupações, comunidades, cortiços etc.

Realização de campanhas de mobilização e sensibilização para a importância da vacinação, junto a outras secretarias

Implementação do e-saúde em todas as unidades da rede de educação

Monitoramento e solicitação da Declaração Vacinal Atualizada – Portaria Conjunta SME/SMS No 001/2021 – no ato da matrícula nas unidades da RME

Realização de treinamentos com responsáveis das salas de vacina para multiplicação dos conteúdos

Realização de visitas nas salas de vacina para intensificação das orientações sobre a importância do registro adequado e em tempo real

Realização de fechamento periódico – conferência do número de doses aplicadas registradas x número de doses aplicadas no SIGA – sinalizando as 
divergências para correções

Disponibilização de todas as vacinas do calendário de vacinação nacional vigente nas salas de vacina de todas as UBS do Município de São Paulo

Realização de ações de vacinação extramuros, além das UBS (locais de fácil acesso e com fluxo amplo)

Realização de busca ativa por meio de telefonemas, aerogramas e visitas domiciliares                

Verificação da situação vacinal nas Unidades Educacionais por meio do PSE 

Realização de busca ativa de grupos: ocupações, comunidades, cortiços etc.

Realização de campanhas de mobilização e sensibilização para a importância da vacinação, junto a outras secretarias

Implementação do e-saúde em todas as unidades da rede de educação

Monitoramento e solicitação da Declaração Vacinal Atualizada – Portaria Conjunta SME/SMS No 001/2021 – no ato da matrícula nas unidades da RME
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 
Ampliada para 18% a captação dos dados antropométricos de crianças menores de 5 anos e de gestantes de 15 a 19 anos  
beneficiárias do Bolsa Família

Aleitamento materno exclusivo em crianças menores de seis meses atendidas na Atenção Básica ampliado para 50% ou mais

Reduzir a desnutrição de gestantes e crianças de 0 a 6 anos 
e a obesidade na primeira infância

EIXO IV
META 2

Secretarias envolvidas: SGM, SME, SMS, SMSUB, SVMA
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 
INICIATIVAS

Realização de capacitação dos profissionais da Atenção Básica para a correta aferição e inserção das medidas antropométrica de crianças adultos 
no sistema de informação da Prefeitura

Realização do monitoramento nutricional de crianças e gestantes: acompanhamento longitudinal dos indicadores de crescimento e desenvolvimento 
de crianças e e gestantes atendidas na Atenção Básica, por meio do SISVAN

Realização de busca ativa de crianças em risco nutricional pelas equipes de saúde da Atenção Básica, por meio da curva de crescimento apontada 
na caderneta da criança, prioritariamente, nos 15 distritos de maior vulnerabilidade do Município de São Paulo

Aquisição de materiais para Educação Alimentar e Nutricional nas UBS

Realização de ação de comunicação interna voltada para o apoio à amamentação em equipamentos públicos, com divulgação de salas existentes

Expansão do selo “CEI Amigo do Peito” para 50% das unidades de Educação Infantil - CEI

Manutenção do cartão alimentação para 100% das crianças no ano de 2021, mesmo com o retorno das aulas presenciais

Ampliação em 50% do número de escolas com o Projeto Hortas Saudáveis

Promoção de conteúdos e campanhas de alimentação saudável para serem divulgados nas mídias online e offline

Realização de formações de culinária saudável para pais, educadores e cuidadores

Fomento à realização de oficinas, grupos e/ou ações de Educação Alimentar e Nutricional nas UBS

Realização de sensibilização dos profissionais de saúde da Atenção Básica para preechimento dos marcadores de consumo alimentar no sistema de 
informação da Prefeitura

Realização de sensibilização das equipes da saúde da Atenção Básica para enfrentamento da situação nutricional de escolares, em conjunto com 
SME e PSE

Aquisição de equipamentos utilizados para avaliação nutricional nas UBS

Reduzidas, em crianças menores de 5 anos, taxa anualizada de incremento (aceleração) da prevalência do excesso de peso 
em 2,5%, déficit de altura em 5% e baixo peso em 0,25%
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2024 
Ampliada para 32% a captação dos dados antropométricos de crianças menores de 5 anos e de gestantes de 15 a 19 anos 
beneficiárias do Bolsa Família

Reduzidas, em crianças menores de 5 anos, taxa anualizada de incremento (aceleração) da prevalência do excesso de peso 
em 2,5%, déficit de altura em 15% e baixo peso em 0,75%

Reduzir a desnutrição de gestantes e crianças de 0 a 6 anos 
e a obesidade na primeira infância

EIXO IV
META 2

Secretarias envolvidas: SGM, SME, SMS, SMSUB, SVMA
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2024 
INICIATIVAS

Realização de capacitação dos profissionais da Atenção Básica para a correta aferição e inserção das medidas antropométrica de crianças adultos 
no sistema de informação da Prefeitura

Criação/adequação de salas de apoio à amamentação em equipamentos públicos da PMSP desprovidos desse espaço

Expansão do selo “CEI Amigo do Peito” para 100% das unidades de Educação Infantil - CEI

Oferta de cursos relacionados à alimentação saudável

Desenvolvimento de metodologias para envolvimento da comunidade na implantação e manutenção de hortas comunitárias

Difusão de técnicas para implantação e manejo de: composteira, horta convencional, horta de PANCs, canteiro de ervas aromáticas

Realização de ações para incentivar o aproveitamento integral de alimento

Difusão de técnicas de controle fitossanitário agroecológico

Produção de conteúdos pedagógicos ambientais 

Disponibilização de videoaulas e documentários diversos relacionados à temática Ambiente e Saúde.

Publicação de orientação pedagógica de agroecologia para escolas, UBS e associações

Fomento à realização de oficinas, grupos e/ou ações de Educação Alimentar e Nutricional nas UBS
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Coeficiente de mortalidade infantil reduzido para 11/1000 nascidos vivos e da taxa de mortalidade materna para 45/100.000

Coeficiente de mortalidade infantil reduzido para 11.1/1000 nascidos vivos e da taxa de mortalidade materna para 
46.5/100.000

Alcançar 95% de cobertura vacinal para crianças de até 5 anos
EIXO IV
META 3

Secretarias envolvidas: SME, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania

2022 

2024 

INICIATIVAS

Realização de treinamento em métodos contraceptivos com ênfase nos métodos de longa ação para professores da RME por meio do PSE

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes que não estão cadastradas no pré-natal e também captação da mulher com 
teste de gravidez positivo para o pré-natal

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes faltosas nas consultas de pré-natal nos 15 distritos prioritários

Realização de monitoramento das ações das apoiadoras do Programa Mãe Paulistana presentes nas maternidades SUS do Município

Realização de agendamento e monitoramento da consulta de puerpério por apoiadoras presentes e atuantes em 32 maternidades da rede SUS

Realização de reuniões técnicas envolvendo os profissionais responsáveis pelo atendimento do pré-natal com discussões de casos e fortalecimento 
dos protocolos e diretrizes da SMS

Realização de treinamento em métodos contraceptivos com ênfase nos métodos de longa ação para professores da RME por meio do PSE

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes que não estão cadastradas no pré-natal e também captação da mulher com 
teste de gravidez positivo para o pré-natal

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes faltosas nas consultas de pré-natal nos 15 distritos prioritários

Realização de monitoramento das ações das apoiadoras do Programa Mãe Paulistana presentes nas maternidades SUS do Município

Realização de agendamento e monitoramento da consulta de puerpério por apoiadoras presentes e atuantes em 32 maternidades da rede SUS

Realização de reuniões técnicas envolvendo os profissionais responsáveis pelo atendimento do pré-natal com discussões de casos e fortalecimento 
dos protocolos e diretrizes da SMS
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Taxa de nascidos vivos de mães adolescentes reduzida para 8,9%

Taxa de nascidos vivos de mães adolescentes reduzida para 9%

Reduzir para menos de 10% o percentual de nascidos vivos de mães adolescentes
EIXO IV
META 4

Secretarias envolvidas: SEME, SMC, SME, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração

2022 

2024 

INICIATIVAS

Realização do acompanhamento de adolescentes grávidas visando prevenção da evasão escolar

Disponibilização de 2 mil implantes subdérmicos por ano

Aumento de 25% a cada ano da inserção de DIU de cobre nas APS e hospitais

Realização de ações sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos no âmbito do PSE

Distribuição de preservativos nos equipamentos públicos, aumentando a sua disponibilização

Disponibilização de preservativos nos eventos esportivos da cidade

Realização do acompanhamento de adolescentes grávidas visando prevenção da evasão escolar

Disponibilização de 2 mil implantes subdérmicos por ano

Aumento de 25% a cada ano da inserção de DIU de cobre nas APS e hospitais

Realização de ações sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos no âmbito do PSE

Distribuição de preservativos nos equipamentos públicos, aumentando a sua disponibilização

Disponibilização de preservativos nos eventos esportivos da cidade
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METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Prevalência de partos normais aumentada para 49,2% na cidade

Prevalência de partos normais aumentada para 48,9% na cidade

Aumentar a prevalência de partos humanizados
EIXO IV
META 5

Secretarias envolvidas: SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania

2022 

2024 

INICIATIVAS

Realização de capacitação dos profissionais integrantes das maternidades municipais do Programa “Parto Seguro”

Monitoramento dos processos de trabalho assegurando a presença de um acompanhante nas maternidades municipais integrantes do Programa 
“Parto Seguro”

Aumento de, pelo menos, uma casa de parto acoplada às maternidades municipais

Monitoramento da efetividade da grade de parto das maternidades SUS

Realização de capacitação dos profissionais integrantes das maternidades municipais do Programa “Parto Seguro”

Monitoramento dos processos de trabalho assegurando a presença de um acompanhante nas maternidades municipais integrantes do Programa 
“Parto Seguro”

Monitoramento da efetividade da grade de parto das maternidades SUS
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METAS INTERMEDIÁRIAS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

EIXO I
META 2

2022 

2022 

2024 

2024 

90% dos equipamentos das Unidades de Saúde Municipais com o fornecimento de medicamentos elencados na Rede Municipal de Medicamentos 
monitorado

Número de novos casos de sífilis congênita em menores de 1 ano abaixo de 1.050 casos por ano

90% dos equipamentos das Unidades de Saúde Municipais com o fornecimento de medicamentos elencados na Rede 
Municipal de Medicamentos monitorado

Número de novos casos de sífilis congênita em menores de 1 ano abaixo de 1.150 casos por ano

Implantado Sistema Monitora TV em 100% das maternidades sob gestão municipal

Garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade a gestantes e crianças de 0 a 6 anos

Reduzir os casos de sífilis congênita para 0,5 casos por mil nascidos vivos

EIXO IV
META 6

EIXO IV
META 7

Secretarias envolvidas: SMS

Secretarias envolvidas: SMS

Agendas vinculadas: #Cidadania

Agendas vinculadas: #Cidadania

2022 

2022 

2024 

2024 

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Monitoramento do fornecimento de medicamentos elencados na Rede Municipal de Medicamentos em 90% dos equipamentos das Unidades de 
Saúde Municipais

Monitoramento da oferta de exames elencados nos protocolos oficiais da SMS

Oferta de teste rápido para sífilis no momento do diagnóstico de gravidez positivo

Realização da testagem para sífilis em 100% das gestantes cadatradas no pré-natal da rede municipal de saúde

Monitoramento do fornecimento de medicamentos elencados na Rede Municipal de Medicamentos em 90% dos equipamentos das Unidades de 
Saúde Municipais

Monitoramento da oferta de exames elencados nos protocolos oficiais da SMS

Oferta de teste rápido para sífilis no momento do diagnóstico de gravidez positivo

Realização da testagem para sífilis em 100% das gestantes cadatradas no pré-natal da rede municipal de saúde

Monitoramento do tratamento adequado e oportuno das gestantes com sífilis por meio do sistema “Monitora TV”
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Realização de ação de matriciamento e reuniões mensais nos distritos prioritários para primeira infância

Implantação de 6 novos CAPS

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 
Protocolo integrado relacionado ao sofrimento mental publicado 

Realização de ação de matriciamento e reuniões em 85% dos distritos prioritários para primeira infância

6 novos CAPS implantados 

Realização de ação de matriciamento e reuniões em 80% dos distritos prioritários para primeira infância

4 novos CAPS implantados 

Detectar precocemente o sofrimento mental de gestantes, puérperas e crianças até 6 
anos e realizar as intervenções necessárias

EIXO IV
META 8

2022 

2024 

INICIATIVAS

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) 
relacionado ao sofrimento mental

Realização de ação de matriciamento e reuniões mensais nos distritos prioritários para primeira infância

Implantação de 6 novos CAPS

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania #Integração
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Realização de levantamento epidemiológico com foco no risco da doença cárie e no risco para condição oclusal nas crianças até 6 anos, para 
definição da linha de base

Realização de reuniões educativas com pais e responsáveis nas CEIs e EMEIs cadastradas no PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes e  
Jardim Ângela

Distribuição de kits de higiene bucal aos participantes das reuniões educativas

Realização de orientações para mães gestantes de crianças matriculadas em CEIs e EMEIs, abordando dieta não cariogênica, autocuidado com 
saúde bucal e a importância do aleitamento materno e dos cuidados com o bebê durante o puerpério

Realização de ações de capacitação sobre alimentos não cariogênicos para os profissionais de Saúde Bucal envolvidos no PSE dos territórios 
Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela

Promoção de ações educativas em conjunto à Saúde Nutricional sobre a dieta não cariogênica aos responsáveis pela merenda e educadores

Realização de ART nas UBSs para as crianças das CEIs e EMEIs cadastradas do PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela

Realização de novo levantamento epidemiológico para avaliação do impacto das ações educativas realizadas com pais e responsáveis na condição 
de higiene e de saúde bucal das crianças dos territórios avaliados

Realização de reuniões educativas com pais e responsáveis nas CEIs e EMEIs cadastradas no PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes e  
Jardim Ângela

Distribuição de kits de higiene bucal aos participantes das reuniões educativas.

Realização de orientações para mães gestantes de crianças matriculadas em CEIs e EMEIs, abordando dieta não cariogênica, autocuidado com 
saúde bucal e a importância do aleitamento materno e dos cuidados com o bebê durante o puerpério

Promoção de ações educativas em conjunto à Saúde Nutricional sobre a dieta não cariogênica aos responsáveis pela merenda e educadores

Realização de ART nas UBSs para as crianças das CEIs e EMEIs cadastradas do PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 

Levantamento epidemiológico com foco no risco da doença cárie e no risco para condição oclusal nas crianças até 6 anos, 
para definição da linha de base, realizado

60% das gestantes em atendimento de pré-natal na Atenção Básica com atendimento odontológico realizado 

 
 
 
33% das crianças cadastradas no PSE, nos distritos prioritários da Primeira Infância, atendidas com ações de saúde bucal

Novo levantamento epidemiológico para avaliação do impacto das ações educativas realizadas com pais e responsáveis na 
condição de higiene e de saúde bucal das crianças dos territórios avaliados realizado 

60% das gestantes em atendimento de pré-natal na Atenção Básica com atendimento odontológico realizado

 
 

50% das crianças cadastradas no PSE, nos distritos prioritários da Primeira Infância, atendidas com ações de saúde bucal

Aumentar a proporção de crianças livres de cárie com idade de 1 até 6 anos em 7%
EIXO IV
META 9

Secretarias envolvidas: SME, SMS
Agendas vinculadas: #Cidadania

2022 

2024 

INICIATIVAS
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Realização de capacitações sobre prevenção de acidentes durante a gestação nos 15 territórios prioritários

Realização de capacitações sobre prevenção de acidentes durante a gestação nos 15 territórios prioritários 

Inclusão da temática da prevenção de acidentes nas ações de comunicação da PMSP e no programa integrado de orientação e apoio às famílias

METAS INTERMEDIÁRIAS

EIXO I
META 2

2022 

2024 

Formação em prevenção de acidentes oferecida para 25% dos distritos prioritários

Coeficiente de mortalidade por acidente até 5 anos de idade reduzido para 5%

Reduzir em 25% o coeficiente de mortalidade por acidente até 5 anos de idade
EIXO IV
META 10

Secretarias envolvidas: SGM, SMADS, SMDHC, SME, SMIT, SMPED, SMS
Agendas vinculadas: #Integração #Comunicação

2022 

2024 

INICIATIVAS



ANEXO

ANEXO I: Agendas 



A
G

E
N

D
A

S

URBANA

CIDADANIA 

COMUNICAÇÃO

GOVERNANÇA 

INTEGRAÇÃOA
G

E
N

D
A

S
A

G
E

N
D

A
S

Transformar a cidade em um espaço acolhedor para a primeira infância, estimulando a criação e 
revitalização de espaços urbanos lúdicos, acessíveis e seguros, tornando-os áreas verdes ou praças com    
espaços de brincar, promovendo a integração família/criança/natureza e a convivência intergeracional, 
principalmente nos territórios mais vulneráveis da cidade. 

Implementar uma estrutura de governança que sustente e potencialize as estratégias intersetoriais e 
interinstitucionais e garanta a territorialização da política na perspectiva da redução de desigualdades na 
cidade, dando transparência à destinação de recursos e consolidando mecanismos de participação da 
sociedade no monitoramento, avaliação e controle do PMPI. 

Sensibilizar para a cultura da primeira infância e desenvolver estratégias de comunicação e divulgação do 
PMPI para envolver a sociedade na sua implementação, criando e difundindo instrumentos de orientação e 
informação sobre a importância dos vínculos para o desenvolvimento integral na primeira infância e 
sensibilizando sobre os mecanismos de exclusão e invisibilidade das crianças no espaço público.

Desenvolver e implantar programas, sistemas e protocolos integrados de atendimento que  respondam, 
sobretudo, a violações de direitos de crianças e gestantes, especialmente em situação de rua, violência, 
extrema pobreza e/ou deficiência, fortalecendo a perspectiva da intersetorialidade e a articulação entre os 
diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos.

Reduzir a vulnerabilidade das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias ou em acolhimento por meio da garantia 
do acesso a serviços públicos de qualidade e inclusivos nas diversas políticas setoriais, ampliando e criando 
ofertas de políticas na perspectiva dos direitos básicos e da convivência familiar e comunitária. 
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GOVERNANÇA
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GOVERNANÇA



GOVERNANÇA
GOVERNANÇAGOVERNANÇA

Realização de reuniões trimestrais do Comitê Gestor 
Intersetorial da Primeira Infância

Mapeamento de possibilidades de captação 
de recursos (editais, incentivos, emendas 
parlamentares)

Realização de reuniões trimestrais da Comissão de 
Avaliação do PMPI

Realização de busca ativa de potenciais parceiros 
(entidades nacionais, organismos internacionais e 
empresas)

Elaboração e publicação de balanços anuais da 
implementação do PMPI 

Elaboração e publicação anual de relatórios do  
OCA e OPI

Elaboração e publicação de editais de doação para a 
Primeira Infância

Realização de reuniões semanais da Comissão Técnica da 
Primeira Infância com publicação de relatório semestral  

Atualização bianual da representação da sociedade civil 
na Comissão de Avaliação

Aperfeiçoamento de estratégias de comunicação e 
acompanhamento de atividades dos 32 Comitês Gestores 
Regionais da Primeira Infância

Elaboração e publicação anual de editais do FUMCAD 

PERMANENTE PERMANENTE

PERMANENTE PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

2022

PERMANENTE

1 5

1 5

4

1

5

1

4

1

5

I I

I I

I

I

I

I

I

I

I

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS
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CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Implantação de 5 novos SASF em territórios prioritários

Implantação de 40 novas Equipes de Saúde da Família

Produção de orientação curricular para o trabalho dos 
professores da Educação Infantil

Fortalecimento e ampliação em 50% da participação dos 
familiares na avaliação dos INDIQUE

Realização de busca ativa de crianças em situação de 
rua, hospitalizadas e vítimas de violência para garantia do 
atendimento sem rodízio nas unidades de ensino da RME

Atualização do curso de Paternidade  Responsável

Implementação do horário coletivo de formação em 100% 
das unidades indiretas e parceiras da RME

Realização de pesquisa sobre a implementação curricular 
com os educadores da Educação Infantil

Produção de instruções normativas que priorizem o atendimento educacional 
de crianças em situação de rua, centros de acolhida, serviços de acolhimento 
institucional, cumprimento de medida sócio educativa e situação de violência

Ampliação do atendimento educacional especializado para 100% das 
crianças matriculadas na Educação Infantil que dele tem necessidade 

2022

2024

2022

2024

PERMANENTE

2022

2022

2022 2024

2022

1

1

3

3

2

4

3

3

2 3

I

I

II

II

II

II

II

II

II II

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

Criação de plano integrado de ações e programação 
cultural para a primeira infância

Oferta de serviços e materiais de fortalecimento da 
educação ambiental para unidades da Educação Infantil, 
por meio do Programa Escolas Sustentáveis

2022

2022

6

6

II

II

Efetivação de avaliação externa de contexto na Educação 
Infantil realizada em 100% das unidades educacionais

20243II

Manutenção de relação educando por docente nos CEIs 
conforme Plano Municipal de Educação 

PERMANENTE3II

Realização anual de formação  continuada para profissionais da 
Educação Infantil 

PERMANENTE3II

Fortalecimento dos Conselhos de Escola e do Programa 
de Transferência de Recursos Financeiros 

3II PERMANENTE

Implementação de novo modelo de acompanhamento 
das unidades educacionais

20223II

Disponibilização anual de títulos literários para Famílias 
com crianças da primeira infância, matriculadas na rede 
municipal de ensino (Programa Minha Biblioteca)

PERMANENTE6II



CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Expansão de equipe do CRAI móvel 

Implantação de, ao menos, um novo centro esportivo para 
ampliação do atendimento para crianças na primeira infância

Implantação de pelo menos 1 novo CAE para Família 

Retomada das ações do Programa Aventura Ambiental 
voltadas ao público da primeira infância

Criação de 8 salas dedicadas à Primeira Infância no 
interior das bibliotecas

Implantação de 1 Centro de Referência em Direitos 
Humanos para Crianças e Adolescentes em Situação de 
Rua e na Rua (FUMCAD)

Ampliação de turmas de atividades físicas e modalidades esportivas nos 
equipamentos públicos para crianças na primeira infância com e sem deficiência

Implantação de 2 novos CAE para Famílias Imigrantes

Qualificação de 48 bibliotecas com mobiliário e materiais 
para atividades com crianças na primeira infância

Implantação de 1 Núcleo de Atendimento a Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua

2024

2022

2024

2024

2022 EIXO I - META 3

2024

2024

2024

2022

2022

1

6

1

6

6

1

6

1

6

1

III

II

III

II

II

III

II

III

II

III

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

Aumento em 5% na aquisição de acervo voltado para 
a primeira infância destinado às Bibliotecas do Sistema 
Municipal de Bibliotecas (SMB), a cada ano

Implantação de 1 Centro de defesa dos direitos da população em 
situação de rua 

Implementação de aplicativo de contato com a família 
que, entre outras funcionalidades, indicará leituras e 
possibilidades de interação entre familiares e crianças

PERMANENTE

2024

2022

6

1

6

II

III

II

Informatização e aperfeiçoamento dos registros do SEAS

Implantação de central de vagas para acolhimento de 
mulheres em situação de violência

Realização de capacitação para equipes de acolhimento conjunto 
para a promoção do desenvolvimento na primeira infância 

Implantação de 1 novo Centro de acolhimento provisório 
a mulheres em situação de violência

2024

2022

2022

2022

EIXO I - META 1 E 3

1

2

2

2

III

III

III

IIIImplantação do Programa de Iniciação Artística pela 
Primeira Infância em 10 equipamentos culturais 

20246II



Implantação de 3 novos serviços de acolhimento familiar

Implantação de 6 novas equipes de Consultório na Rua
Realização de visitas nas salas de vacina para 
intensificação das orientações sobre a importância do 
registro adequado e em tempo real

Realização de treinamentos com responsáveis das salas 
de vacina para multiplicação dos conteúdos

Oferta de registro civil gratuito para recém nascidos nas 
maternidades municipais em convênio com cartórios 

Realização de fechamento periódico – conferência do número 
de doses aplicadas registradas x número de doses aplicadas 
no SIGA – sinalizando as divergências para correções

2024

2024 PERMANENTE

2022 PERMANENTE

PERMANENTE

3

5 1

1

6 1

III

III IV

IV

III IV

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Promoção de mutirão de registro de paternidade em 
parceria com instituições públicas municipais e estaduais

Disponibilização de capacitação para uso do SIPIA-CT 
para 100% dos conselheiros tutelares

Capacitação de 200 professores da Educação Infantil 
sobre a temática do autismo

Implantação de avatar de tradução em LIBRAS em sites geridos 
pela PMSP

Concessão do Selo de Acessibilidade Digital para os sites 
geridos pela PMSP

Manutenção da atualização do Guia de Serviços para Pessoa com 
Deficiência

2024

2022

2022

2024

2024

EIXO I - META 1 E 3

EIXO I - META 3

2024

6

7

8

8

8

8

III

III

III

III

III

III

Disponibilização de todas as vacinas do calendário de 
vacinação nacional vigente nas salas de vacina de todas 
as UBS do município de São Paulo

Realização de ações de vacinação extramuros, além das 
UBS (locais de fácil acesso e com fluxo amplo)

Expansão do selo “CEI Amigo do Peito” para 50% das 
unidades de Educação Infantil - CEI

Realização de busca ativa por meio de telefonemas, aerogramas 
e visitas domiciliares                

Realização de busca ativa por meio de telefonemas, 
aerogramas e visitas domiciliares                

PERMANENTE

PERMANENTE

2022

PERMANENTE

PERMANENTE

1

1

2

1

1

IV

IV

IV

IV

IV

Realização do monitoramento nutricional de crianças e gestantes: acompanhamento 
longitudinal dos indicadores de crescimento e desenvolvimento de crianças e e 
gestantes atendidas na Atenção Básica, por meio do SISVAN

20222IV



Produção de conteúdos pedagógicos ambientais 

Expansão do selo “CEI Amigo do Peito” para 100% das 
unidades de Educação Infantil - CEI

Difusão de técnicas de controle fitossanitário 
agroecológico

Realização de busca ativa de crianças em risco nutricional pelas equipes de saúde da 
Atenção Básica, por meio da curva de crescimento apontada na caderneta da criança, 
prioritariamente, nos 15 distritos de maior vulnerabilidade do Município de São Paulo 

Disponibilização de videoaulas e documentários diversos 
relacionados à temática Ambiente e Saúde

2024

20242022

2024

20242

2

22

2

IV

IV

IVIV

IV

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Manutenção do cartão alimentação para 100% das 
crianças no ano de 2021, mesmo com o retorno das aulas 
presenciais

Ampliação em 50% do número de escolas com o Projeto 
Hortas Saudáveis

Desenvolvimento de metodologias para envolvimento 
da comunidade na implantação e manutenção de hortas 
comunitárias

Oferta de cursos relacionados à alimentação saudável

2022

2022

2024

2024

2

2

2

2

IV

IV

IV

IV

Publicação de orientação pedagógica de agroecologia 
para escolas, UBS e associações

Realização de formações de culinária saudável para pais, 
educadores e cuidadores

Aquisição de materiais para Educação Alimentar e Nutricional nas 
UBS

Fomento à realização de oficinas, grupos e/ou ações de 
Educação Alimentar e Nutricional nas UBS

20242022

2022 2024

22

2 2

IVIV

IV IV

Realização de capacitação dos profissionais da Atenção Básica para 
a correta aferição e inserção das medidas antropométrica de crianças 
adultos no sistema de informação da Prefeitura

Realização de sensibilização dos profissionais de saúde da Atenção 
Básica para preechimento dos marcadores de consumo alimentar no 
sistema de informação da Prefeitura

2022

2022

2

2

IV

IV

EIXO I - META 3
Criação/adequação de salas de apoio à amamentação em 
equipamentos públicos da PMSP desprovidos desse espaço

20242IV

Realização de sensibilização das equipes da saúde da Atenção Básica 
para enfrentamento da situação nutricional de escolares, em conjunto 
com SME e PSE

Aquisição de equipamentos utilizados para avaliação nutricional nas UBS

2022

2022

2

2

IV

IV

EIXO I - META 4
EIXO II - META 4 E 6

EIXO I - META 4
EIXO II - META 4 E 6

EIXO II - META 4
EIXO IV - META 2



Disponibilização de 2 mil implantes subdérmicos por ano

Realização do acompanhamento de adolescentes grávidas visando 
prevenção da evasão escolar

Aumento de 25% a cada ano da inserção de DIU de cobre nas APS  
e hospitais

PERMANENTE

2022

PERMANENTE4

4

4

IV

IV

IV

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Realização de treinamento em métodos contraceptivos com ênfase nos 
métodos de longa ação para professores da RME por meio do PSE

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes 
que não estão cadastradas no pré-natal e também captação da mulher 
com teste de gravidez positivo para o pré-natal

Desenvolvimento de metodologias para envolvimento da comunidade 
na implantação e manutenção de hortas comunitárias

Realização de busca ativa por meio de visita domiciliar das gestantes 
faltosas nas consultas de pré-natal nos 15 distritos prioritários

Realização de monitoramento das ações das apoiadoras do Programa 
Mãe Paulistana presentes nas maternidades SUS do Município

2024

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

3

3

3

3

3

IV

IV

IV

IV

IV

Realização de ações sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos  
no âmbito do PSE

Disponibilização de preservativos nos eventos  
esportivos da cidade

Monitoramento dos processos de trabalho assegurando a presença 
de um acompanhante nas maternidades municipais integrantes do 
Programa “Parto Seguro”

Realização de capacitação dos profissionais integrantes das 
maternidades municipais do Programa “Parto Seguro”

2022

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

4

4

5

5

IV

IV

IV

IV EIXO I - META 3

Realização de reuniões técnicas envolvendo os profissionais 
responsáveis pelo atendimento do pré-natal com discussões  
de casos e fortalecimentos dos protocolos e diretrizes da SMS

PERMANENTE3IV

Realização de ações para incentivar o aproveitamento 
integral de alimento

Difusão de técnicas para implantação e manejo de: composteira, 
horta convencional, horta de PANCs, canteiro de ervas aromáticas

2024

2024

2

2

IV

IV

Monitoramento da efetividade da grade de parto das 
maternidades SUS

PERMANENTE5IV

EIXO I - META 1
EIXO III - META 1

EIXO I - META 1
EIXO III - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1 E 3

EIXO IV - META 4

EIXO IV - META 4



Monitoramento do fornecimento de medicamentos elencados na Rede 
Municipal de Medicamentos em 90% dos equipamentos das Unidades 
de Saúde Municipais

20246IV

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

CIDADANIA
CIDADANIACIDADANIA

Monitoramento da oferta de exames elencados nos protocolos oficiais 
da SMS

Oferta de teste rápido para sífilis no momento do diagnóstico de 
gravidez positivo

PERMANENTE

PERMANENTE

6

7

IV

IV

Monitoramento do tratamento adequado e oportuno das gestantes 
com sífilis por meio do sistema “Monitora TV”

Realização da testagem para sífilis em 100% das gestantes cadatradas 
no pré-natal da rede municipal de saúde

PERMANENTE

PERMANENTE

7

7

IV

IV

Realização de ação de matriciamento e reuniões mensais nos distritos 
prioritários para primeira infância

20248IV

Implantação de 6 novos CAPS 20248IV

Realização de levantamento epidemiológico com foco no risco da 
doença cárie e no risco para condição oclusal nas crianças até 6 anos, 
para definição da linha de base

Realização de orientações para mães gestantes de crianças matriculadas em CEIs e 
EMEIs, abordando dieta não cariogênica, autocuidado com saúde bucal e a importância 
do aleitamento materno e dos cuidados com o bebê durante o puerpério

Realização de reuniões educativas com pais e responsáveis nas CEIs e 
EMEIs cadastradas no PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes 
e Jardim Ângela

Promoção de ações educativas em conjunto à Saúde Nutricional sobre 
a dieta não cariogênica aos responsáveis pela merenda e educadores

Realização de novo levantamento epidemiológico para avaliação do 
impacto das ações educativas realizadas com pais e responsáveis na 
condição de higiene e de saúde bucal das crianças dos territórios avaliados

Realização de ações de capacitação sobre alimentos não cariogênicos 
para os profissionais de Saúde Bucal envolvidos no PSE dos territórios 
Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela

Distribuição de kits de higiene bucal aos participantes das reuniões 
educativas

Realização de ART nas UBSs para as crianças das CEIs e EMEIs 
cadastradas do PSE dos territórios Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim 
Ângela

2024

2022

2024

2022

2024

2024

2024

2024

9

9

9

9

9

9

9

9

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

EIXO I - META 3

Aumento de, pelo menos, uma casa de parto acoplada  
às maternidades municipais

20245IV

EIXO I - META 1
EIXO III - META 1

EIXO IV - META 7
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Realização anual da Semana Municipal da Primeira Infância

Realização de ação de comunicação da PMSP sobre temática da cultura 
da não violência familiar e contra crianças 

Elaboração do Plano de Comunicação para Primeira Infância

Produção de caderno que trata do enfrentamento da violência contra 
criança e adolescente pelo NAAPA 

Descrição e/ou atualização dos serviços para gestantes e crianças na primeira 
infância na Carta de Serviço da Política de Atendimento ao Cidadão/ã, sendo 
solicitável via canal 156, quando pertinente

Inclusão da temática da prevenção de acidentes nas ações de comunicação 
da PMSP e no programa integrado de orientação e apoio às famílias

Realização de premiação em reconhecimento a ações de impacto na 
primeira infância promovidas por órgãos governamentais, sociedade 
civil e iniciativa privada 

Realização de ação de comunicação interna voltada para o apoio à 
amamentação em equipamentos públicos, com divulgação de salas 
existentes

Implementação de um selo padrão da primeira infância na programação 
cultural temática da SMC

Veiculação de campanha sobre primeira infância  

Realização de campanhas de mobilização e sensibilização para a 
importância da vacinação, junto a outras secretarias

Inclusão das atividades voltadas para gestantes e crianças na primeira 
infância no plano de comunicação da agenda cultural da cidade

Realização anual da Semana Municipal do Brincar
Promoção de conteúdos e campanhas de alimentação saudável para 
serem divulgados nas mídias online e offline

Inclusão da temática dos efeitos nocivos da exposição precoce 
de crianças na primeira infância aos meios de comunicação na 
Semana da Primeira Infância

PERMANENTE

2024

2024

2022

2022

2022 2024

2024

PERMANENTE 2022

2022

20222024

PERMANENTE

2022

4 4

4 4

6 10

4 2

6

4 1

6

6 2

7

I III

II III

II IV

II IV

II

II IV

II

II IV

II

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO

EIXO II - META 4

EIXO II - META 4

EIXO II - META 4

EIXO II - META 4

EIXO II - META 4
EIXO IV - META 2

EIXO II - META 4

EIXO I - META 1
EIXO II - META 4

EIXO II - META 4

EIXO II - META 4

EIXO I - META 4
EIXO II - META 4 E 6

EIXO I - META 4
EIXO II - META 4 E 6

EIXO I - META 1
EIXO III - META 4

EIXO IV - META 1, 2 E 10

EIXO I - META 1
EIXO III - META 4

EIXO IV - META 1, 2 E 10
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URBANA



Acesso ao Baby TEG para 100% das crianças que tenham direito, 
conforme critérios

Planejamento para atendimento da demanda por transporte escolar e 
manutenção das rotinas de vistorias e autorizações

Asseguradas áreas de lazer para crianças da primeira infância em 75% dos 
novos conjuntos habitacionais

Garantia de acessibilidade em 100% da frota de ônibus municipais

Qualificação de 10 espaços para a primeira infância já implantados, com 
brinquedos e fraldários em Casas de Cultura

Realização de obras e reformas de calçadas (vinculadas ao PEC)
Elaboração e publicação de Plano Diretor do Brincar

Atendimento de 100% da demanda pelo ATENDE para crianças na 
primeira infância que preencham os pré-requisitos legais

Implantação de parques adequados para crianças de 0 a 6 anos em 8 
parques municipais

Implantação de 10 Territórios Educadores em distritos prioritários da 
primeira infância

PERMANENTE

2024

PERMANENTE

2024

PERMANENTE 2024

2024

2024

PERMANENTE

2024

1

1

5

5

5

5
5

5

5

5

II

II

II

II

II

II
II

II

II

II

TEXTO INICIATIVA TEXTO INICIATIVAPRAZO PRAZOMETA NO META NOEIXO EIXOOUTRAS METAS 
RELACIONADAS

OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

URBANA
URBANAURBANA

Implementação dos Planos Regionais de Arborização por Subprefeitura 
com priorização dos distritos com menor cobertura  arbórea

Lançamento do Programa Bem Viver na Primeira Infância

2022

2022

5

5

II

II

Revitalização de 100 praças 20225II

Implantação de 2 Rotas Escolares Seguras

Realização de obras para garantir condições internas de mobilidade e 
acessibilidade (rotas internas acessíveis) em 9 parques municipais

Inclusão dos distritos prioritários para primeira infância na meta 
de aumento da cobertura vegetal, com ações de plantio e 
arborização

2024

2024

2024

5

5

5

II

II

II

EIXO II - META 5

EIXO II - META 5

Elaboração de 5 novos projetos de Territórios Educadores para os 
demais territórios prioritários da primeira infância

20245II EIXO II - META 5



INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO



Implantação de sistema de informação para registro e encaminhamento 
de alertas 

Aprimoramento do Sistema Integrado da Primeira Infância com mais dados 
e funcionalidades

Implementação de planos de capacitação e comunicação dos 
instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância em 
todos os distritos

Elaboração de planos de capacitação e comunicação dos instrumentos 
do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância

Revisão do protocolo integrado de visitação domiciliar e 
qualificação dos registros e encaminhamentos dos serviços 
relacionados

2024

2022

2022

PERMANENTE

EIXO III - META 4

EIXO I - META 3 E 8
EIXO II - META 4 E 6
EIXO III - META 1 E 7

2024

1

1

1

1

1

I

I

I

I

I

TEXTO INICIATIVA PRAZOMETA NOEIXO OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

Implementação do Programa Mãe Paulistana Creche 

Contratação, via Programa Operação Trabalho (POT), de 70 mães 
para apoio na busca ativa de crianças fora da escola

Realização de avaliação do impacto da implementação do PMPI no 
desenvolvimento na primeira infância por meio de parceria

Adesão à Plataforma UNICEF (e respectiva metodologia) para ações 
de busca ativa intersecretarial

Realização de busca ativa de crianças fora da escola nos 15 distritos 
prioritários para primeira infância

2022

2022

2024

2022

2022

1

2

2

2

2

II

II

I

II

II

TEXTO INICIATIVA PRAZOMETA NOEIXO OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

EIXO I - META 3 
EIXO II - META 4 E 6

EIXO III - META 7

Implementação de programa integrado de orientação e apoio às 
famílias 

20244II

Definição de padrões mínimos de qualidade para os serviços públicos 
destinados à população na primeira infância

20222I

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta 
intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) 
para busca ativa de gestantes que não acessam os serviços públicos

2024
EIXO I - META 1
EIXO II - META 2
EIXO IV - META 3

1III

Integração do protocolo integrado (fluxo de alerta intersetorial) para busca 
ativa de gestantes que não acessam os serviços públicos ao plano de 
capacitação do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância

2024
EIXO I - META 1
EIXO I - META 31III

Implementação e avaliação de piloto de serviço integrado em ao menos 
1 distrito prioritário

Implementação de Cadastro Base de Pessoas

2024

2024

1

1

I

I

Elaboração de programa permanente de formação para atendimento 
integral e integrado na primeira infância

20223I

Avaliação de pelo menos um serviço conforme padrões de qualidade 
definidos

20242I

EIXO III - META 4

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1

EIXO I - META 1
EIXO III - META 4, 6 E 8
EIXO IV - META 2, 5 E 9

EIXO I - META 1
EIXO III - META 4

EIXO IV - META 1, 2 E 10



Alinhamento dos fluxos de alerta do protocolo integrado com o sistema 
de justiça para acolhimento institucional

Edição de decreto de transferência dos Centros de Acolhida para 
Mulheres em Situação de Violência da SMDHC para SMADS

Realização de capacitação das equipes de atendimento do SP 156 que 
recebem denúncias de violência contra crianças e adolescentes

Elaboração da Política Municipal para Crianças e Adolescentes em 
situação de rua

2022

2024

2022

EIXO I - META 1
EIXO III - META 3

EIXO I - META 1

2022

2

3

4

5

III

III

III

III

TEXTO INICIATIVA PRAZOMETA NOEIXO OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

Integração dos programas de habitação aos instrumentos do 
Protocolo Integrado de Atenção à Primeira Infância (Jornada Básica e 
Integração para Acesso)

Verificação da situação vacinal nas Unidades Educacionais por meio do PSE 

Integração dos programas de prevenção e tratamento do abuso de 
drogas e álcool aos instrumentos do Protocolo Integrado de Atenção à 
Primeira Infância (Jornada Básica e Integração para Acesso)

Integração dos programas de combate à pobreza aos instrumentos do 
Protocolo Integrado de Atenção à Primeira Infância (Jornada Básica e 
Integração para Acesso)

Implementação do e-saúde em todas as unidades da rede de 
educação

2022

2024

2024

2022

PERMANENTE

9

1

9

9

1

III

IV

III

III

IV

TEXTO INICIATIVA PRAZOMETA NOEIXO OUTRAS METAS 
RELACIONADAS

INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

EIXO 1 - META 1

EIXO 1 - META 1

EIXO 1 - META 1

Realização de reuniões trimestrais da Comissão da Parceria Global pelo 
Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes

PERMANENTE7III EIXO 1 - META 1

Monitoramento e solicitação da Declaração Vacinal Atualizada – 
Portaria Conjunta SME/SMS NO 001/2021 – no ato da matrícula nas 
unidades da RME

PERMANENTE1IV

Desenvolvimento de conteúdo de formação relacionado à violência 
contra criança e adolescente em parceria com atores do Sistema de 
Garantia de Direitos

20227III EIXO 1 - META 1

Distribuição de preservativos nos equipamentos públicos, aumentando 
a sua disponibilização

PERMANENTE4IV

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta 
intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) 
para a detecção de situações que requerem atenção especializada

Elaboração e implementação de Programa de Formação para 
Conselheiros Tutelares

2024

2024

8

7

III

III EIXO 1 - META 1 E 3

EIXO 1 - META 1

Realização de capacitações sobre prevenção de acidentes durante a 
gestação nos 15 territórios prioritários 

Elaboração e publicação de protocolo integrado (fluxo de alerta 
intersetorial integrado ao Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância) 
relacionado ao sofrimento mental

2022

20248

10

IV

IV

EIXO I - META 1

Articulação realizada com o Governo Federal para aprimoramento do 
fluxo com o Disque 100 20224III EIXO I - META 1

EIXO II - META 4






