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2017 a 2020
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Uma das formas mais eficazes de mensurar o desenvolvimento de uma sociedade é analisar as condições que as crianças de até seis anos possuem
para desenvolver-se. Uma cidade segura e que
garanta o ambiente adequado para que uma
criança se alimente, estude, habite, tenha acesso
à saúde, cultura e esportes e usufrua de momentos
de lazer, é uma cidade desenvolvida. Desde 2017,
com a instituição da Política Municipal pela Primeira
Infância (PMPI), alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), São Paulo assumiu o
compromisso em transformar-se nessa cidade. Um compromisso pactuado
não apenas pela Prefeitura, mas um esforço que envolveu o Poder Legislativo,
organizações da sociedade civil, os conselhos de direitos da área, as
famílias e, também – de forma inédita – as crianças.
A criança, desde antes do seu nascimento até o seu ingresso no ensino fundamental, é prioridade absoluta na formulação e execução das políticas
públicas do Município de São Paulo. Pensar desde a infraestrutura urbana
até a remodelação dos serviços de atendimento a partir da primeira
infância coloca a cidade de São Paulo na dianteira de um modelo de
prestação de serviços públicos e de melhoria da qualidade de vida da
população de referência internacional.
Após três anos de lançamento da PMPI, os resultados obtidos são animadores. A política foi incorporada ao Programa de Metas da cidade, as
Secretarias e órgãos municipais passaram a adotá-la como premissa para
elaboração das estratégias setoriais, inúmeras ações e projetos foram
implementados e são detalhados neste documento. Deixo o convite para
que você conheça um pouco mais deste processo e faça parte dessa
rede de proteção do bem mais precioso de nossa cidade.
Bruno Covas Prefeito
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Alexis Vargas
Secretário Executivo de Projetos Estratégicos

Coordenadora do Núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância

Em 2018, o Prefeito Bruno Covas incumbiu a Secretaria de Governo Municipal de
coordenar a elaboração de um Plano Municipal pela Primeira Infância. O intuito era
priorizar essa política pública na cidade de São Paulo, trazendo-a para o centro da
agenda municipal e envolvendo todas as secretarias.

Parece óbvio dizer que precisamos cuidar das nossas crianças para garantir a elas, e à
sociedade como um todo, um futuro melhor. Afinal, está lá, na nossa Constituição, no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança:
criança é prioridade absoluta e é dever de todos (família, Estado e sociedade em geral)
zelar pela efetivação de seus direitos e pelo atendimento de suas necessidades, a fim
de assegurar o seu bem-estar e desenvolvimento pleno.

ARQUIVO PESSOAL

Iniciou-se ali um trabalho conjunto com os gestores e os técnicos das diversas secretarias municipais, com a Câmara Municipal, com as organizações da sociedade civil que
atuam nessa área e com o sistema de garantia de direitos. Houve também um intenso
diálogo com as famílias paulistanas e com as crianças. Palestras de especialistas, seminários regionais de planejamento participativo em todas as regiões da cidade, processo de
escuta das crianças (em escolas de Educação Infantil e SAICAs), consulta pública online,
audiência pública e a aprovação final pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA) selaram a constituição do nosso plano municipal. Processo amplo e plural, cuja riqueza se fez presente no texto final aprovado.

A Cidade de São Paulo (poder público,
organizações da sociedade civil, empresas
e famílias) deve trabalhar para garantir o
desenvolvimento integral na primeira infância
e, assim,assegurar a igualdade de oportunidades
e aumentar as possibilidades de ruptura
do ciclo de pobreza das famílias em
situação de vulnerabilidade
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Karina Tollara d’Alkimin

A Política Municipal pela Primeira Infância tem sede na Constituição Federal e na Lei
Municipal n° 16.710, de 11 de outubro de 2017, que determina a priorização das famílias e crianças em situação de vulnerabilidade. Para tal desafio, a Prefeitura levantou – a
partir de indicadores – os dez Distritos mais vulneráveis para as crianças de 0 a 6 anos
e focou suas ações nesses Distritos. Foi a estratégia adotada para esses primeiros anos
de implementação do Plano Municipal. A cada gestão, o Prefeito eleito deve apresentar
um Plano de Ação para a Primeira Infância em sua gestão, pactuando quanto e como
pretende avançar na implementação das metas e estratégias traçadas no Plano Municipal, que tem seu horizonte de tempo cravado em 2030, alinhado aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
Trata-se da adoção de uma política pública baseada em evidências. A ciência já demonstrou que as crianças com desenvolvimento integral na primeira infância apresentam, ao
longo da vida, um melhor aproveitamento escolar, mais oportunidades de renda futura,
menor envolvimento em atividades de risco e maior possibilidade de superar desafios.
Investir na primeira infância é investir na formação de uma sociedade mais justa, igualitária, pacífica e próspera.

A primeira infância é uma etapa particularmente sensível do desenvolvimento humano.
Evidências científicas demonstram que as experiências vividas na faixa etária de 0 e 6
anos, tanto positivas quanto negativas, têm reflexos em toda a vida de uma pessoa. Já
estudos econômicos apontam que intervenções favoráveis ao desenvolvimento infantil,
nos primeiros anos de vida, são mais eficazes e geram menos custos do que enfrentar
problemas relacionados à saúde, ao aprendizado ou ao comportamento, mais tarde.
Como diz o cantor, compositor e ativista da infância, Raffi Cavoukian: “Quando você
muda o início da história, pode mudar a história inteira.”
Mas, o que isso significa na prática, do ponto de vista do poder público? O Estado,
apesar de não ser o único responsável, é, sem dúvida, agente central na promoção e
proteção dos direitos das crianças, ao mesmo tempo em que tem um papel fundamental em apoiar as famílias e incentivar os demais atores da sociedade a exercerem a responsabilidade compartilhada do cuidar da criança. Para tanto, é necessária e estratégica
a implementação de politicas públicas específicas, focadas em estabelecer as condições
necessárias para que todas as crianças tenham a oportunidade de desenvolver o seu
máximo potencial, contribuindo assim para a redução das desigualdades sociais.
Na cidade de São Paulo, a Prefeitura tem empreendido esforços para desempenhar
esse papel por meio da estruturação de uma política pública transversal, que coloca
a primeira infância no centro da agenda pública municipal, e prioriza as famílias e os
territórios de maior vulnerabilidade.
A presente publicação apresenta o início da trajetória dessa política - a Política Municipal Integrada pela Primeira Infância -, que é um processo em construção, do qual tive o
privilégio e a satisfação de participar, vivenciando seus desafios, conquistas e, sobretudo,
aprendizados. Um processo que marcou a consolidação da primeira infância como
prioridade de governo, o que só foi possível mediante a vontade política dos gestores
municipais, o trabalho intersetorial e articulado das equipes técnicas de diversas secretarias, e o apoio de parceiros comprometidos com a primeira infância. É o registro do
começo de uma história, que pode mudar muitas histórias.

ARQUIVO PESSOAL

Prefácio

A Primeira Infância é uma janela de
oportunidade com potencial de impacto
a longo prazo e para a sociedade
como um todo.
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O que é a Primeira Infância ?
A primeira infância é a fase que vai do
nascimento até os 6 anos de idade.
A gestação também é considerada quando se fala em primeira infância, já que
é um período sensível para o desenvolvimento infantil, no qual diversas estruturas estão em fase de formação e amadurecimento. A primeira infância engloba,
ainda, a chamada primeiríssima infância
(do nascimento aos 3 anos), que, segundo
descobertas da neurociência, é uma das
fases mais relevantes para o processo
de desenvolvimento cerebral. Assim, a primeira infância é uma janela de oportunidade para que o desenvolvimento pleno
da criança ocorra de maneira positiva.

Daniel Cunha/SME
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Primeira infância

Fonte: Guia Primeira Infância em Pauta –
Disponível em: https://www.primeirainfanciaempauta.org.br/

1. A Primeira Infância na
Gestão Municipal 2017 – 2020
A percepção da importância de desenvolver o potencial máximo das crianças
nos primeiros anos de vida, e de que essa fase é uma janela de oportunidade,
decisiva para toda a vida de uma pessoa, têm se fortalecido não só no ambiente
acadêmico-científico, mas também no campo das políticas públicas. É crescente o
reconhecimento de que atender às necessidades das crianças e de suas famílias,
com foco no período que vai da gestação aos 6 anos, é investir na formação de
uma sociedade mais justa, igualitária, pacífica e próspera.
No Brasil, essa noção foi impulsionada pelo lançamento do Plano Nacional pela
Primeira Infância (PNPI), em 2010, e, sobretudo, pela publicação, em 2016, do
Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257/16), que, conforme seu
artigo 1º, “... estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação
de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento
do ser humano...”.
Com vistas a adotar as diretrizes nacionais no município de São Paulo, a gestão
dos Prefeitos João Doria e Bruno Covas, no período entre 2017 e 2020, pautou a
primeira infância como uma prioridade de governo, a ser implementada de forma
articulada entre diferentes pastas, para além de um programa setorial. Com essa
visão, de tornar as iniciativas voltadas para a primeira infância em uma política
transversal e verdadeiramente integrada, os esforços foram focados em superar
antigos desafios de uma administração pública setorizada, buscando promover a
articulação intersecretarial, a troca de informações e a gestão compartilhada de
dados gerenciais, assim como uma maior inclusão da perspectiva dos territórios e
dos agentes públicos que neles atuam. Dessa forma, buscou-se formular e implementar estratégias intersetoriais que potencializassem e extrapolassem o alcance
e os impactos das políticas setoriais, visando, sobretudo, as crianças e famílias em
situação de vulnerabilidade.
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Por que tratar da Primeira Infância
na Política Pública?

Segundo o economista americano James Heckman, prêmio Nobel
de Economia de 2000, programas de alta qualidade para crianças vulneráveis do nascimento aos 5 anos trazem altos retornos
para o investimento realizado. Dentre os benefícios, há ganhos no
desenvolvimento cognitivo a curto prazo, melhora nos níveis de
aprendizado a médio prazo e na escolaridade, empregabilidade,
qualidade de vida e renda a longo prazo.

No município
de São Paulo há
aproximadamente
1,1 milhão de crianças com
idade entre 0 e 6 anos, o que
corresponde a quase 10%
da sua população total.

Daniel Carvalho/SME

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança, uma vez que 90% das conexões cerebrais
ocorrem até os 6 anos de idade. Intervenções na primeira infância
podem ter efeitos sobre a capacidade intelectual, a personalidade e o comportamento social futuros. Cientistas já comprovaram
que oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento infantil nos
primeiros anos de vida é mais eficaz e gera menos custos do que
tentar reverter ou minimizar os efeitos ou problemas futuros. Para
termos uma sociedade com mais igualdade de oportunidades, é
fundamental que nossas leis e políticas públicas deem atenção
à primeira infância e, em especial, às crianças em situação de
vulnerabilidade social.

Fonte: Fundação SEADE - 2018

Há um consenso de que as políticas
públicas devem ser transversais.
Na prática, ainda há muitas resistências.
Ainda temos muito que caminhar para
costurar linhas de ação que transbordem
os limites de cada instituição.
Vereadora Soninha Francine
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Logo no início da gestão, em 2017, formou-se um grupo de trabalho composto por representantes das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social, que iniciou um trabalho de diagnóstico e planejamento
estratégico de ações voltadas para a primeira infância, com o apoio técnico da
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. Essa iniciativa foi reforçada pelo projeto da
Lei Municipal da Primeira Infância, apresentado por 51 vereadores da Câmara
Municipal e sancionado, em outubro de 2017, pelo então Prefeito João Doria.
A Lei 16.710/17 instituiu a Política Municipal pela Primeira Infância e normatizou
no município de São Paulo o arcabouço de conceitos e diretrizes expresso no
Marco Legal da Primeira Infância.
A partir da publicação da Lei 16.710/17 e do grupo de trabalho já formado, a
Prefeitura passou a se organizar com vistas à institucionalização e implementação
da Política Municipal pela Primeira Infância, sobretudo por meio da criação de um
Comitê Gestor Intersetorial e da elaboração do Plano Municipal pela Primeira
Infância, conforme previsto na Lei.
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Estes dois eventos foram marcos fundamentais para a consolidação da Política da
Primeira Infância na administração municipal, bem como para o desenvolvimento
da sua estrutura de governança e para o seu planejamento estratégico das ações
integradas e setoriais para os anos seguintes.
Assim, o período de 2017 a 2020 foi marcado por uma série de ações e eventos,
decorrentes da institucionalização e do fortalecimento da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, e que serão abordados de forma mais detalhada ao
longo desta publicação, que está dividida em sete capítulos. Após esta introdução,
inicia-se o segundo capítulo com uma breve contextualização dos principais instrumentos que orientam a Política Municipal Integrada pela Primeira Infância na
cidade de São Paulo e que servem como referência para as ações realizadas nos
últimos anos, apresentadas nos capítulos seguintes. Por fim, há um capítulo sobre
o monitoramento e a avaliação das metas e estratégias realizadas, o que é fundamental para conferir transparência e possibilitar uma maior participação e engajamento de todos os setores da sociedade na promoção e proteção dos direitos
das crianças na primeira infância.

A lógica predominante da Administração Pública
ainda é a setorial. E esse é o maior desafio para a
consolidação da Política Municipal pela Primeira Infância,
que precisa da integração entre diversos saberes,
racionalidades, práticas, ferramentas e processos de
setores que, por si, já são complexos. A criação de uma
governança intersecretarial foi fundamental. Por ser
uma inovação ao modelo tradicional e setorial de se
fazer Políticas Públicas, se apresenta como espaço de
experimentação. E ainda bem! Vamos aprendendo
juntos(as) como fazer uma Política Pública
integral e integrada.
Daniel Cunha/SME

Maria Camila Florêncio – Representante da
Comissão Técnica da Primeira Infância – SME
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Linha do Tempo 2017-2020

2017

Publicação da Lei Municipal
pela Primeira Infância

OUT 2017
Criação do grupo de trabalho
SME, SMS e SMADS

2018

I Semana Municipal da
Primeira Infância

JUN 2018

Implantação do projeto
piloto Território Educador

AGO 2018

Instituição do Comitê Gestor
Intersetorial da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância

NOV 2018

Celebração de Acordo de
Cooperação Técnica com
a Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal

DEZ 2018

Publicação do Plano Municipal
pela Primeira Infância
2018 -2030

Criação dos 32 Comitês
Gestores Regionais
da Primeira Infância

JAN 2019
FEV 2019
Elaboração do
Plano de Ação Intersetorial
da Política Municipal
pela Primeira Infância
Inclusão da Primeira Infância
como Objetivo Estratégico
do Programa de Metas
2019-2020
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Publicação da Lei
que prorroga a licença
paternidade para
servidores municipais

2019
I Semana
Municipal
do Brincar

Adesão ao Pacto
Nacional pela
Primeira Infância

II Semana Municipal
da Primeira Infância

ABR 2019
MAI 2019

JUL 2019

Lançamento da
Campanha de Prevenção à
Violência contra Crianças
e Adolescentes durante a
pandemia do Coronavírus

MAI 2020

OUT 2019

AGO 2019

Formalização da Comissão
Técnica da Primeira Infância
e instituição da Comissão
de Avaliação do PMPI

2020
III Semana Municipal
da Primeira Infância
(virtual)

AGO 2020

Publicação
do Protocolo
Integrado de
Atenção à
Primeiríssima
Infância

DEZ 2020

DEZ 2019
Publicação do
Protocolo Integrado
de Visitação Domiciliar

Adesão à Parceria
Global pelo Fim
da Violência
contra Crianças
e Adolescentes

Publicação do I Balanço
da Implementação
do PMPI pela
Comissão de Avaliação

Lançamento do curso
EAD de paternidade
responsável

Celebração de Acordo
de Cooperação Técnica
com a ANDI
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2. Diretrizes e Metas das Ações
para a Primeira Infância
As diretrizes e metas que orientam as ações da Política Municipal Integrada pela
Primeira Infância do município de São Paulo estão pautadas no princípio da prioridade absoluta da garantia dos direitos da criança, estabelecido na Constituição
Federal de 1988 e explicitado também no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Art. 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990). Nos últimos anos, foram
estabelecidos marcos normativos específicos, tanto no âmbito federal quanto no
estadual e municipal, para a primeira infância, que também partem dessa premissa.
A Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, conhecida como Marco
Legal da Primeira Infância, é a referência para a formulação e implementação das
políticas públicas para a primeira infância no país. O município de São Paulo foi
um dos primeiros a instituir uma lei municipal específica para a primeira infância, a
nº 16.710, de 11 de outubro de 2017, assim como a elaborar um plano municipal,
com metas e ações com horizonte temporal delimitado.
Estes normativos visam à coordenação e integração de ações e serviços públicos
voltados a crianças de 0 a 72 meses de idade e suas famílias, assim como a gestantes, em especial àquelas em situação de vulnerabilidade social. Reconhecem
as especificidades de cada uma, mas enfatizam que o desenvolvimento integral
das crianças somente poderá ser alcançado com o fortalecimento e a integração
entre todas elas.
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Daniel Cunha/SME

Diretrizes

A fim de evidenciar a prioridade e estabelecer metas e ações de curto prazo
no município de São Paulo, a redução da vulnerabilidade na primeira infância foi,
ainda, inserida na revisão programática do Programa de Metas 2019-2020.
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Marco Legal da Primeira Infância
Art. 3º A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art.
4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 , implica
o dever do Estado de estabelecer políticas, planos,
programas e serviços para a primeira infância que
atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral.
Conforme lei Federal nº 13.257,
de 08 de março de 2016

O estabelecimento da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância pelo
município de São Paulo, além de atender ao
proposto na Lei Federal, é um importante
passo para a efetiva priorização da primeira
infância nas políticas que envolvem as
gestantes, crianças e suas famílias,
possibilitando o acesso e qualificação dos
programas e serviços voltados para estes
públicos sobretudo às crianças e famílias
mais vulneráveis.
Eduardo Marino – Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal
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Antecedente: o Marco Legal
da Primeira Infância

A Lei Municipal nº 16.710,
de 11 de outubro de 2017

A Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, é conhecida como “Marco Legal da Primeira Infância” e estabelece princípios e diretrizes para a
formulação e a implementação de políticas públicas em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os
princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em consonância com o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei Municipal
nº 16.710 estabelece princípios, diretrizes e áreas prioritárias para a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância pelo
Município de São Paulo. A Lei teve origem no Poder Legislativo Municipal,
com autoria da vereadora Janaína Lima, e detalha as diretrizes e os objetivos específicos que devem orientar as ações de uma política municipal
pela primeira infância.

A Lei estipula diretrizes para as políticas públicas voltadas ao atendimento
dos direitos da criança na primeira infância, sendo as principais: (i) atender
ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos
e de cidadã; (ii) respeitar e valorizar a individualidade e diversidade da
infância; (iii) promover a justiça social, a equidade e a inclusão sem discriminação; (iv) adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, os
profissionais, os pais e as crianças e (v) articular as ações setoriais com
vistas ao atendimento integral e integrado. As áreas prioritárias definidas
para as políticas públicas para a primeira infância são: a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a
assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço
e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência
e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas
que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.
Há, ainda, a recomendação da criação, em todas as esferas de governo
(União, Estados, Distrito Federal e municípios) de comitês intersetoriais
de políticas públicas para a primeira infância, assim como a elaboração de
planos estaduais, distrital e municipais para a primeira infância, que articulem os diferentes setores e assegurem a integração das ações voltadas à
proteção e à promoção dos direitos da criança, garantida a participação
social por meio dos conselhos de direitos.

O público alvo prioritário, definido pela Lei para a Política Municipal Integrada para a Primeira Infância, são as famílias em situação de vulnerabilidade e risco, e as crianças vítimas de violação de direitos, violência,
exploração, abandono, desnutrição ou obesidade, assim como as crianças
com deficiência.
Em seu artigo II, a Lei prevê que as políticas públicas voltadas para a primeira
infância devem ser objeto do Plano Municipal pela Primeira Infância, com
duração mínima de 10 anos, e (I) abrangência de todos os direitos da criança
nessa faixa etária; (II) inclusão de todas as crianças, com prioridade absoluta
às que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco; (III) elaboração
conjunta e participativa de todos os setores e órgãos municipais; (IV) participação da sociedade, por meio de organizações representativas, das famílias e
crianças; e (V) monitoramento contínuo, incluindo dos elementos que compõem a oferta dos serviços, e avaliação dos resultados a cada 2 (dois) anos.

Diretrizes da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância
Art. 4º São diretrizes para a elaboração e
implementação das políticas pela primeira infância:
I - abordagem multidisciplinar e intersetorial em
todos os níveis, inclusive nos territórios de atuação
dos serviços de atendimento da população;
II - participação das famílias e da sociedade,
por meio de organizações representativas;
III - consideração do conhecimento científico
acumulado sobre a vida e o desenvolvimento
infantil e da experiência profissional nos
diversos campos da atenção à criança;
IV - planejamento com perspectiva de curto,
médio e longo prazo para os planos e programas;
V - previsão e destinação de recursos financeiros
segundo o princípio da prioridade absoluta na
garantia dos direitos da criança e do adolescente;
VI - monitoramento permanente, avaliação
periódica e ampla publicidade das ações
e dos resultados.
Conforme Lei Municipal nº 16.710,
de 11 de outubro de 2017
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O que é o Plano Municipal
pela Primeira Infância (PMPI)?
De acordo com a Rede Nacional pela Primeira Infância: “O PMPI é um plano de Estado, intersetorial, que visa o atendimento aos
direitos das crianças na primeira infância (até
os seis anos de idade) no âmbito do município,
cuja elaboração é recomendada pelo Marco
Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).
O objetivo central do PMPI é articular diferentes setores da administração municipal com o
objetivo de estabelecer metas e complementar
suas ações, para cumprir o dever do Estado
na garantia da prioridade absoluta dos direitos
das crianças, previsto na Constituição Federal.
O Plano Municipal pela Primeira Infância é
um instrumento político e técnico, construído
em um processo democrático e participativo,
com participação das diferentes secretarias e
órgãos públicos da administração municipal,
poder legislativo, judiciário e sociedade civil,
e que contemple a escuta e participação das
crianças – sujeito de direito a quem se destina
o PMPI”.
Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/pmpi/
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O Plano Municipal pela Primeira Infância
de São Paulo (PMPI) – 2018-2030
O PMPI do município de São Paulo é um documento que sintetiza as
diretrizes, metas e ações voltadas a crianças de 0 a 6 anos, especialmente
as mais vulneráveis, até 2030. Com um horizonte temporal de 12 (doze)
anos, o Plano atravessará várias gestões municipais, devendo orientar diferentes gestores/as públicos/as. Conforme previsto na Constituição Federal,
a garantia dos direitos das crianças é um dever compartilhado do poder
público, da sociedade e das famílias, e deve ser tratado com absoluta prioridade. Por esse motivo, e seguindo as diretrizes do Marco Legal da Primeira
Infância e da Lei Municipal, o PMPI foi construído de forma conjunta, com a
participação do poder público e da sociedade, inclusive das próprias crianças, destinatárias desta política. Considerando a premissa da responsabilidade compartilhada, o Plano envolve metas não somente para ações mais
diretamente vinculadas ao poder público municipal, mas também contempla as possibilidades de contribuição de todas as partes. Trata-se, portanto,
de um plano da cidade, para a cidade, e não de um plano de governo, de
uma gestão específica.

A Política e o Plano permitem um olhar
integrado sobre a promoção da saúde,
da educação, da assistência social e da
proteção das crianças, convocando toda
a sociedade para a garantia de seus
direitos, priorizando aquelas que vivem
nos territórios mais vulneráveis, com a
urgência que se faz necessária.

É fundamental a participação do legislativo
no processo de implementação e avaliação da
política pública, pois transpõe a atribuição
de legislar, vivenciando as dificuldades
e aprendendo sobre a necessidade
de melhorias.
Janaína Lima - Vereadora e Representante do Poder
Legislativo na Comissão de Avaliação do PMPI
No município de São Paulo, a elaboração do Plano foi coordenada pelo
Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, previsto no artigo 8º da Lei nº 16.710/17, composto por 6 (seis)
Secretarias Municipais, sob a coordenação da Secretaria de Governo Municipal. Em agosto de 2018, foi realizada a primeira edição da Semana
Municipal da Primeira Infância, momento no qual foi realizado um seminário com especialistas em primeira infância que subsidiou o início do
processo de construção do Plano.

Workshops no processo
de elaboração do Plano
Entidades que participaram:
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana, Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), Instituto Fazendo História, Serviço Social do Comércio (Sesc São
Paulo), Laboratório de Educação, Plan International Brasil, Associação Nacional para
Educação Pré-natal (Anep Brasil), Atletas
pelo Brasil, Instituto 0 a 6, Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade
de São Paulo (USP), Rede Nossa São Paulo
e United Way Brasil.

Internamente, foi formada uma equipe técnica, com representantes das
Secretarias de Governo Municipal, Assistência e Desenvolvimento Social,
Educação, Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, Inovação e Tecnologia e
Mobilidade e Transportes. Foram então, várias reuniões de planejamento e
workshops, que envolveram equipe e também representantes de organizações da sociedade civil, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e do Poder Legislativo municipal. Cabe destacar o
apoio técnico da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, assim como o auxílio
na articulação com especialistas e parceiros na área da primeira infância.

Adriana Alvarenga - Unicef
23

Planejamento Participativo
O processo ampliado de consulta e escuta da sociedade foi estruturado a
partir da realização de Seminários Regionais de Planejamento Participativo
para a Primeira Infância, de consulta pública online da versão preliminar
do documento e de uma Audiência Pública final. Atenção especial foi dada
à participação do público alvo da política, as crianças na primeira infância,
cuja escuta foi propiciada pela realização de oficinas em equipamentos da
rede pública municipal.
No mês de setembro de 2018, foram realizados 14 (quatorze) Seminários
Regionais de Planejamento Participativo para a Primeira Infância, em todos
os territórios da cidade, com a participação de mais de 1.140 (mil cento e
quarenta) pessoas. Os Seminários tiveram como objetivo envolver ativamente a sociedade e as famílias na elaboração do PMPI e levantar subsídios para apoiar a Prefeitura no planejamento e na definição das políticas
públicas e linhas de atuação prioritárias para a Primeira Infância. Buscou-se
assim, ampliar o alcance e a efetividade das políticas e dos serviços, reconhecendo as singularidades territoriais.

Seminários Regionais
Os Seminários Regionais foram estruturados em duas etapas: (I) uma expositiva, voltada para a sensibilização sobre a importância da primeira infância, a apresentação da justificativa, dos objetivos do encontro e de um
diagnóstico territorial com base em estatísticas dos distritos da região na
qual se realizava o seminário; e a outra (II) de trabalho individual e em
grupo, com o objetivo de responder a duas perguntas: a) Quais as principais dificuldades no cuidado das crianças na primeira infância; e b) O
que a prefeitura, as famílias e a sociedade podem fazer para garantir o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. O resultado
desse trabalho foi apresentado nas plenárias regionais e, posteriormente,
sistematizado para a análise e incorporação ao PMPI/São Paulo.
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Os Seminários Regionais de Planejamento Participativo foram chave para
o detalhamento das dificuldades e das prioridades nos distritos da cidade.
Os encontros referendaram a necessidade de um enfoque territorial, que
vise a redução das desigualdades, conforme o diagnóstico já mostrava.

Local

Participantes

CEU Lajeado					 96
CEU Campo Limpo				

48

CEU Parque São Carlos		

18

CEU Paz						 94
CEU Rosa da China				
CEU Alvarenga 			

15
130

CEU Navegantes					 76
CEU Quinta do Sol			

326

CEU Vila Atlântica			

78

CEU Vila Curuçá				

127

O Legislativo tem um tempo
para construção e debate
de políticas públicas que o
Executivo, profundamente
comprometido com os
desafios cotidianos e urgentes,
nem sempre tem. Podemos
ampliar a escuta e multiplicar
os olhares.
Soninha Francine - Vereadora

CEU Heliópolis 					34
CEU Jaçanã						36
CEU Azul da Cor do Mar			

34

CEU Uirapuru					34

Total Geral

1.146
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Os desenhos que aparecem ao longo desta publicação são os mesmos
que ilustraram o PMPI e foram produzidos pelas crianças durante as
oficinas de escuta do processo de elaboração do Plano, em 2018.
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A escuta das crianças

Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável são um apelo à ação para
acabar com a pobreza, reduzir a
desigualdade e construir sociedades
mais pacíficas e prósperas, sem deixar
ninguém para trás, até 2030. Portanto,
eles não podem ser alcançados sem
a realização dos direitos da criança.
O PMPI responde a este apelo no
âmbito da cidade de São Paulo, no que
diz respeito às crianças pequenas.
É preciso que ele seja continuamente
aperfeiçoado a adaptado aos novos
desafios da sociedade, para que
cumpra a sua missão.

O processo foi complementado pela escuta das crianças, realizada por
meio de 31 (trinta e uma) oficinas em equipamentos da rede pública de
Educação Infantil (CEIs e EMEIs) e da Assistência Social (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICAs), que contaram com a colaboração e a expertise da Rede de Conhecimento Social e
do Instituto Fazendo História. As oficinas tiveram como objetivo identificar
as percepções das crianças em relação à cidade e ao contexto das instituições nas quais estavam recebendo atendimento. As crianças realizaram
registros fotográficos e desenhos com base no questionamento a respeito
do que gostavam e não gostavam na cidade, de forma geral, e no equipamento público que frequentavam.

Por fim, foi realizada uma consulta pública online da versão preliminar do
PMPI, com possibilidade de envio de sugestões e comentários por meio de
formulário eletrônico e uma Audiência Pública, em outubro de 2018, para
apresentação, debate e coleta de sugestões final para o PMPI.
As colaborações resultantes dessas ações foram consolidadas e revisadas
por servidores de diversas Secretarias Municipais (Governo, Assistência e
Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Direitos Humanos e Cidadania),
além de representantes de organizações da sociedade civil, do CMDCA e
do legislativo municipal.
Todo esse processo de elaboração culminou no lançamento do Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030, no dia 14 de novembro de 2018,
formalizado pelo Decreto nº 58.514, de 14 de novembro de 2018, que
o aprova e o institui. A versão final do PMPI publicada foi, também, aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) por meio da Publicação nº 225/CMDCA/2018.

Adriana Alvarenga - UNICEF

O PMPI 2018 - 2030

A escuta das crianças enfatizou a importância de tornar o ambiente da
cidade e os equipamentos públicos mais acolhedores para esta faixa etária.
Nos registros gráficos, as crianças mostraram que valorizam a natureza
(árvores, flores, praças verdes) e a presença de cor na cidade, assim como
identificaram problemas como a falta de limpeza urbana, de iluminação, de
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manutenção dos espaços públicos, de espaços para brincar e de condições
de segurança pública.

O que são os Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)?
De acordo com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD): “Os ODS são o resultado
de um processo transparente de três anos de duração, inclusivo e participativo com todas as partes interessadas.
Eles representam um acordo sem precedentes em torno
das prioridades de desenvolvimento sustentável entre os
193 Estados Membros da ONU.
Em setembro de 2015, chefes de Estado, de Governo e
altos representantes da Organização das Nações Unidas
reuniram-se em Nova York e adotaram a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A nova Agenda de desenvolvimento propõe uma ação
mundial coordenada entre os governos, as empresas,
a academia e a sociedade civil para alcançar os 17
ODS e suas 169 metas, de forma a erradicar a
pobreza e promover vida digna para todos,
dentro dos limites do planeta.”

Em 17 de dezembro de
2020, a Comissão Municipal ODS,
instância colegiada paritária de
natureza consultiva e deliberativa,
aprovou a proposta de Agenda
Municipal 2030 para São Paulo, uma
adequação das metas globais
à realidade do município
de São Paulo

Fonte: PNUD, As Perguntas Mais Frequentes sobre os Objetivos de Desenvolvimento. Disponível em: https://www.undp.
org/content/dam/brazil/docs /ODS /undp-br-ods-FAQ.pdf

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tanto em termos temporais quanto em termos de conteúdo, o PMPI/São Paulo estabelece 31 metas e 135 estratégias, vinculadas a 4 eixos estratégicos de
longo prazo, que devem ser atingidos até 2030 a partir da
conjugação de esforços do poder público, da sociedade, das
famílias, das organizações da sociedade civil e do setor privado.
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10 Metas
53 Estratégias

Claudia de Freitas Vidigal –
Fundação Bernard van Leer
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Eixo VI: Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a
gestantes e crianças na Primeira Infância

Cerimônia de lançamento do PMPI

NC

Eixo 1II: Garantir a proteção e dar condições para o exercício
dos direitos e da cidadania na Primeira infância

9 Metas
27 Estratégias

Arquivo SECOM

7 Metas
35 Estratégias

E IR A I NF Â
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Eixo 1I: Garantir a todas as crianças na Primeira Infiancia,
educação, cuidados e estímulos que contribuam para seu
desenvolvimento

IM

PE

5 Metas
20 Estratégias

PR
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Eixo 1: Garantir as condições para a articulação inresetorial dos
programas, projetos e ações para o atendimento integral na
Primeira Infância

Olhar para o Plano a
cada ano para rever nossas
prioridades e avançar em cada
um de seus eixos é dever do
município e temos orgulho de
ver a agenda avançar a cada dia.
Há muito ainda a ser feito e a
Fundação Bernard van Leer tem
a honra de ser parceira nessa
jornada, comprometendo-se
junto com os gestores públicos
com uma vida melhor para
bebês, crianças pequenas e
seus cuidadores da nossa
querida cidade de São Paulo

Arquivo SECOM

Eixos, Metas e Estratégias – Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030

Reconhecer a criança como sujeito de direito e ter prioridade nas políticas públicas é condição para
que se tenha uma sociedade mais justa, saudável e plena. Esse é um plano de Estado e não de Governo
e não deve sofrer prejuízos na sua implementação e execução por conta de intempéries políticas.
Maria Paula de Albuquerque - Representante Titular da Sociedade Civil
(Centro de Recuperação e Educação Nutricional - CREN) na Comissão de Avaliação do PMPI
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Convite para o Lançamento do PMPI
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Iniciativas - Objetivo Estratégico 14 do Programa de Metas 2019-2020
A Primeira Infância no
Programa de Metas 2019-2020
Objetivo
Estratégico 14
Meta 14.1.
Atender, conforme padrão, a 80% do total das
crianças de 0 a 6 anos em situação de
vulnerabilidade social nos 10 distritos prioritários.

Meta 14.2.

Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7
óbitos por mil residentes menores de um ano.

Meta 14.3.
Ampliar 35.157 vagas em creches
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O Programa de Metas envolve a explicitação das principais metas do governo, vinculadas às propostas da campanha eleitoral, com indicadores e
os quantitativos a serem alcançados. Cabe à Prefeitura apresentar relatórios periódicos com o acompanhamento das metas estabelecidas. No
município de São Paulo, a obrigatoriedade da apresentação do Programa
de Metas, nos primeiros 90 dias de um novo mandato, foi inserida na Lei
Orgânica do Município (LOM), em 2008, a partir de um amplo processo
de mobilização social, organizado pela Rede Nossa São Paulo. Desde a sua
propositura, o Programa de Metas é, sobretudo, um instrumento voltado
para o exercício do controle social e para a transparência.
No início de 2019, a Prefeitura de São Paulo fez uma revisão programática no Programa de Metas 2017-2020, publicado no início da gestão, em
conformidade com o previsto no Artigo 69A da LOM. Neste momento,
muitos avanços haviam sido conquistados em relação à Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância, que ganhou cada vez mais espaço como
prioridade na gestão municipal, e culminou na sua inserção como um dos
Objetivos Estratégicos da revisão do Programa de Metas 2019-2020. Ao
objetivo estratégico 14, que envolve a redução da vulnerabilidade na primeira infância, foram associadas 3 metas e 16 iniciativas, que correspondem
a ações concretas, importantes para o alcance dos resultados previstos. Os
resultados alcançados nos últimos dois anos estão descritos nas próximas
seções e sinalizados com o ícone do Programa de Metas.

14.a. Promover a articulação intersetorial e a gestão integrada
dos serviços e programas que atendem a primeira infância

14.j. Ampliar os serviços de acolhimeto familiar, implantando
1 convênio por cada macrorregião, totalizando 5 convênios

14.b. Realizar ações de comunicação e orientação visando o
envolvimento das famílias e da sociedade na valorização e no
cuidado da primeira infância

14.k. Realizar a visitação domiciliar com atenção integral e
integrada para atendimento da população na primeira infância
e suas famílias, em situação de vulnerabilidade

14.c. Promover a capacitação dos conselheiros tutelares

14.l. Instalar espaços lúdicos e educativos para crianças de
0 a 6 anos em equipamentos culturais localizados nos distritos
prioritários para a primeira infância

14.d. Implementar Territórios Educadores nos distritos prioritários para a primeira infância
14.e. Ampliar o número de matrículas em creches, garantindo
a qualidade no atendimento

14.m. Ampliar e qualificar a assistência à gestação, ao parto e
ao recém-nascido, articulando a Rede de Atenção Básica e de
média e alta complexidade

14.f. Implementar o Currículo da Cidade: Educação Infantil,
desenvolvendo programa de formação continuada para os
Supervisores Escolares, Diretores de Escola, Coordenadores
Pedagógicos e Docentes

14.n. Atingir a cobertura vacinal de 90% para as vacinas BCG e
Rotavírus e de 95% para as vacinas Poliomielite, Pentavalente,
Pneumocócica 10 V, Meningogócica C Conjugada, SCR e Hepatite nas crianças com menos de 2 anos de idade no município

14.g. Ampliar o programa Minha Biblioteca para a educação
infantil

14.o. Reordenamento e implantação de novas unidades de
SAICAs (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
e Adolescentes)

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

14.p. Assegurar estrutura necessária para o funcionamento dos
Conselhos Tutelares

14.i. Implementar a fase II do programa Leve Leite
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Prioridade para crianças e
famílias mais vulneráveis
São Paulo é uma cidade marcada pela desigualdade. Em seu vasto território, habitado por mais de 12 milhões de pessoas, convivem realidades
muito distintas. Por esse motivo, qualquer política pública, para ser efetiva,
precisa considerar estas disparidades e dar atenção especial às populações
residentes nas regiões mais vulneráveis. A priorização do atendimento aos
mais vulneráveis está prevista tanto na legislação nacional (Marco Legal da
Primeira Infância - Lei n° 13.257/16 – art. 14, § 2°) quanto na municipal (Lei
n° 16.710/17 – art. 7°, I “a” e art. 11, IV), além de estar explicitada no Plano
Municipal pela Primeira Infância 2018-2030:.

10 Distritos Prioritários
para a Primeira Infância

A fim de concretizar a priorização das crianças mais vulneráveis e suas famílias, foi desenvolvida, no âmbito da Comissão Técnica da Primeira Infância, uma metodologia, baseada no Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI),
da Fundação SEADE. A metodologia envolveu duas etapas: a primeira, de
definição dos indicadores com grande impacto para o desenvolvimento da
primeira infância e a segunda, de identificação dos distritos mais vulneráveis
a partir dos critérios definidos.
Na primeira etapa, foram selecionados 10 (dez) indicadores, dos quais 6
(seis) se referem especificamente à primeira infância e 4 (quatro) à vulnerabilidade social nos territórios.

Brasilândia
Itaim Paulista
Lajeado

Capão
Redondo

Cidade
Tiradentes
São Rafael

Jd.
Ângela

Pedreira
Grajaú

Iguatemi

“O objetivo maior de priorizar quem mais precisa é a redução da
desigualdade no Município. O primeiro desafio derivado dessa diretriz
é definir como lidar com as diferenças de cada território da cidade.
Conforme o diagnóstico territorial da primeira infância (...), os indicadores sociais disponíveis demonstram situações muito díspares no
Município, que merecem intervenções específicas e diferenciadas.
Outro desafio, diretamente ligado ao anterior, diz respeito a como
priorizar a população mais vulnerável nas políticas públicas. A universalidade estipulada na Constituição nunca será colocada de lado. Mas
a busca por ela deve partir de estratégias que priorizem o atendimento
à população mais vulnerável. Planejar e implementar políticas específicas para cada território pode ser uma resposta adequada a essa diretriz
normativa e um caminho para priorizar as ações nos locais onde os indicadores demonstram a maior vulnerabilidade das famílias.”
Prefeitura de São Paulo, Plano Municipal pela Primeira Infância 20182030, 2018, página 15).
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Indicadores selecionados para a
definição dos territórios prioritários
Mortalidade Infantil: Proporção de óbitos de
crianças menores de um ano em cada mil crianças
nascidas vivas.
Baixo Peso ao Nascer: Percentual de crianças
nascidas vivas com menos de 2,5 kg, em relação ao
total de nascidos vivos.
Gravidez na Adolescência: Percentual de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos,
sobre o total de nascidos vivos.

Com os indicadores definidos, foi identificado o valor de cada um deles
para os 96 Distritos do município de São Paulo. Foram realizadas, então, as
seguintes etapas:

Mortalidade Materna: Proporção de óbitos femininos por causas maternas, em relação aos nascidos vivos de mães residentes no município, por dez
mil nascidos vivos.

• contagem: número de vezes em que cada distrito aparecia entre os
10 piores.
• primeira seleção: identificação dos 15 distritos com pior classificação, em cada um dos indicadores;
• segunda seleção: identificação dos 10 distritos que figuraram mais
vezes entre os 15 piores;
• critério de desempate: maior população na primeira infância (0 a
6 anos).

Demanda por creche: Número de crianças de 0
a 3 anos na fila por uma vaga em creche.

A partir desta metodologia, foram definidos os 10 distritos prioritários
para a Primeira Infância, foco inicial das ações da Política Municipal Integrada para a Primeira Infância no período de 2019 e 2020, conforme
estabelecido na revisão do Programa de Metas da cidade de São Paulo
2019-2020.

Expectativa de Vida: Média de idade com que
as pessoas morreram, por local de residência.

Embora as intervenções intersetoriais devam estar concentradas nessas
áreas prioritárias, deverão ser expandidas, paulatinamente, para os demais
distritos do município.

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
(2010): Envolve um conjunto de variáveis

Pré-Natal: Percentual de nascidos vivos cujas
mães fizeram pelo menos 7 consultas pré-natal.
Bolsa Família: Percentual de crianças de 0 a 6
anos cujas famílias são beneficiárias do programa
Bolsa Família.

Favela: Porcentagem de domicílios em favelas sobre o total de domicílios do território.
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3. Articulação e Integração
na Construção da Política
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Integrar:

Incluir(-se) [um elemento] num conjunto, formando
um todo coerente; incorporar (-se), integralizar(-se)

Articular:

Unir(-se) pelas articulações, juntas ou pontos de
encaixe.
Fonte: Dicionário Oxford Languages

Da mesma forma que não se constrói uma casa sem alicerces sólidos, uma
política pública necessita que haja uma organização interna, na qual papéis,
atribuições e responsabilidades estejam claramente estabelecidos e pactuados. Em políticas intersetoriais, como a da Primeira Infância, nas quais há o
envolvimento de várias Secretarias, torna-se ainda mais necessário. Requer
que cada secretaria aporte, de um lado, seus conhecimentos, técnicas, equipes e saberes e, de outro, que esteja aberta aos conhecimentos, técnicas
e saberes das outras áreas - o que pode, inclusive, levar a repensar ou a
reestruturar certos processos setoriais a partir de uma lógica intersetorial.
Problemas complexos, como a garantia dos direitos e do desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância, não cabem em uma única área
e requerem o trabalho e o esforço conjunto para o enfrentamento das
diversas situações. Para que este esforço tenha resultados duradouros, é
preciso implementar ações concretas que criem as condições institucionais
necessárias. Muito menos visível ao público externo, a criação das condições
institucionais e a viabilização de instrumentos específicos, como protocolos
e sistemas, são fundamentais para que as ações possam gerar impactos concretos para a vida da população.

Integração
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Daniel Cunha/SME

Para lidar com o desafio de políticas transversais, que envolve a articulação
entre diversas Secretarias para o alcance dos objetivos comuns, foi instituída
a estrutura de governança da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. Estrutura de governança significa a articulação de uma série de espaços institucionais, com representantes e atribuições definidos em normativos
específicos, para a construção, implementação, monitoramento e avaliação
da política. A existência destes espaços, contudo, precisa ser acompanhada
de instrumentos que possibilitem a implantação das ações planejadas de forma compartilhada e com visão integrada. A intersetorialidade deve operar
na prática e, para tanto, foram definidas duas outras estratégias no âmbito
da coordenação da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, para
além da própria construção da estrutura de governança: a elaboração de
protocolos integrados e o desenvolvimento de um Sistema Integrado.
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A estrutura de Governança da Política
Municipal Integrada pela Primeira Infância
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Meta 1.
Gerir de forma integrada os serviços, benefícios
e programas voltados à primeira infância.

A estrutura de governança implica diferentes níveis institucionais, desde a
mais alta administração até os profissionais que atuam diretamente nos territórios, construindo espaços institucionais, horizontais e verticais, nos quais
ocorrem as decisões pactuadas, as diretrizes de implementação, o monitoramento e a avaliação da política.

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14.a

Promover a articulação
intersetorial e a gestão
integrada dos serviços e
programas que atendem
a primeira infância.

A proteção da infância não se
estabelece de forma isolada. Neste
sentido, a Política Integrada representa
um significativo avanço na garantia de
direitos fundamentais de crianças e
gestantes, mas também de toda a
comunidade que cuida e acolhe estes
seres em pleno desenvolvimento.
Isabela Grilo Pessoni – Representante da SMDHC
na Comissão Técnica da Primeira Infância

O Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira
Infância, previsto na Lei Municipal 16.710/17, é a instância de coordenação e
articulação, que mantém a estrutura do governo alinhada às diretrizes e aos
objetivos estabelecidos na política. É composto pelos Secretários/as Municipais de Governo (SGM), Saúde (SMS), Educação (SME), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
e Inovação e Tecnologia (SMIT). A regulamentação do Comitê foi feita pelo
Decreto nº 58.294, de 28 de junho de 2018.
Desde a sua constituição em junho de 2018, o Comitê se reúne periodicamente e viabilizou a realização das principais iniciativas da política, como:
a elaboração e instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância 20182030, em novembro de 2018; a constituição de 32 Comitês Gestores Regionais da Política Municipal pela Primeira Infância, em fevereiro de 2019, a
elaboração dos Protocolos Integrados: da Visitação Domiciliar e de Atenção
à Primeiríssima Infância; o desenvolvimento do Sistema Integrado da Primeira Infância, a realização das Semanas Municipais do Brincar e da Primeira
Infância, além das ações de fortalecimento das políticas setoriais voltadas
para a primeira infância.

Atribuições do Comitê
Gestor Intersetorial
I - elaborar o Plano Municipal da Primeira Infância,
em conformidade com o artigo 11 da Lei nº 16.710,
de 2017;
II - promover a priorização do atendimento das populações mais vulneráveis;
III - monitorar e avaliar a Política Municipal Integrada pela Primeira Infância;
IV - preservar a lógica intersetorial na execução das
ações setoriais, articulando os programas, ações e
serviços;
V - promover a existência, divulgação e observância
de padrões de qualidade dos serviços para a primeira infância;
VI - deliberar sobre a criação de Comitês Gestores
Regionais, implementados no âmbito territorial e
aplicação de protocolos que garantam a atuação
intersetorial.
VII - elaborar os relatórios periódicos que serão
utilizados nos ciclos de avaliação do Plano
Municipal pela Primeira Infância; (Incluído pelo Decreto nº 58.514/2018)
VIII - nomear os membros da Comissão de Avaliação
do Plano Municipal pela Primeira Infância.(Incluído
pelo Decreto nº 58.514/2018)
Conforme Artigo 4º do Decreto nº 58.294, de
28 de junho de 2018.
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A experiência como representante
titular da SMIT na Comissão Técnica
da Primeira Infância não poderia ter
sido mais oportuna e enriquecedora,
tendo em vista o caráter transversal
da política e a oportunidade ímpar
de realizar a interlocução com
servidores de diferentes pastas
e também com representantes da
sociedade civil. Um olhar integrado
sobre a primeira infância significa
potencializar o alcance das políticas
públicas setoriais. No contexto da
crise imposta pela pandemia que tanto
impactou a sociedade como um todo,
sobretudo as crianças, torna-se
essencial coordenar as ações para
mitigar a situação de vulnerabilidade
no âmbito local. Creio que a política
da primeira infância busca suprir essa
lacuna, institucionalizando a atuação
coordenada das Secretarias e propondo
metodologias de monitoramento
e avaliação das ações realizadas
nos territórios.
Mariana Corrêa Barra – Representante
Titular da SMIT na Comissão
Técnica da Primeira Infância
(2019 - Jul. 2020)
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A Comissão Técnica: articulação intersetorial,
proposição técnica e monitoramento

Os Comitês Gestores Regionais: a
importância do olhar regional

Para que as diretrizes e decisões tomadas pelo Comitê Gestor Intersetorial
sejam desdobradas em ações concretas e continuem a seguir uma lógica
intersetorial, criou-se, paralelamente, e com base no grupo de trabalho formado em 2017, a Comissão Técnica da Primeira Infância, instituída pela Resolução nº 02 SGM/CGIPMIPI, de 29 de julho de 2019. A Comissão presta
o suporte técnico necessário à atuação do Comitê e é composta por uma
equipe de profissionais técnicos representantes das mesmas Secretarias que
compõem o Comitê Gestor, sendo a coordenação da SGM. Mesmo antes
da sua constituição formal, em julho de 2019, as/os representantes já se reuniam periodicamente, desde julho de 2018, quando compuseram os grupos
técnicos envolvidos no processo de elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância. O perfil dos representantes é de profissionais qualificados
e diretamente envolvidos em suas secretarias com as políticas setoriais para
a primeira infância. A Comissão Técnica é, na prática, uma qualificada equipe
intersetorial e multidisciplinar que zela pela estruturação, o desenvolvimento
e o acompanhamento da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância.

Previstos no Decreto que instituiu o Comitê Gestor Intersetorial, bem
como no Plano Municipal pela Primeira Infância como uma das estratégias
para a garantia das condições institucionais da gestão intersetorial, os Comitês Gestores Regionais da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância
são um elemento fundamental da governança da política intersetorial. Os 32
Comitês, criados por meio da Resolução 01/CGIPMIPI/2019, de 21 de fevereiro de 2019, têm abrangência compatível às áreas das 32 Subprefeituras
da cidade, e são compostos por representantes das Secretarias de Saúde
(SMS), Educação (SME) e Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS),
que atuam diretamente nos territórios, estando prevista também a participação dos Conselhos Tutelares.

Inicialmente, a periodicidade das reuniões ordinárias da Comissão Técnica
era mensal, mas com o fortalecimento contínuo da Política e as inúmeras
possibilidades de potencializar e integrar os esforços das secretarias, em diversas frentes, as reuniões passaram a ser quinzenais a partir do primeiro
semestre de 2019. Algumas das ações desenvolvidas no âmbito da Comissão Técnica foram: a construção dos protocolos integrados, o desenho do
Sistema Integrado, o planejamento das Semanas Municipais do Brincar e
da Primeira Infância e o monitoramento do Plano Municipal pela Primeira
Infância. Outra tarefa importante e permanente da Comissão é o fortalecimento contínuo dos Comitês Gestores Regionais por meio da realização de
encontros periódicos.

Desde a sua constituição em 2019, foram realizados três encontros gerais
com as/os representantes dos 32 Comitês de modo a construir e fortalecer
este espaço de diálogo e troca. Durante os encontros, foram discutidas as
atribuições dos Comitês, as diretrizes e metas do Plano Municipal pela Primeira Infância, assim como as oportunidades e os desafios de um espaço
intersetorial e regional. Houve também a elaboração conjunta de um plano
de ação inicial para os territórios de cada Comitê.
Os Comitês Gestores Regionais constituem-se como um elo essencial para
a concretização dos objetivos previstos no PMPI, promovendo e articulando os serviços voltados para as gestantes e as crianças nos territórios, de
acordo com as suas necessidades e especificidades, com o apoio das demais
instâncias de governança.

Atribuições Comitês
Gestores Regionais
I - Coordenar a prestação de serviços integrados a
gestantes, crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de
idade e suas famílias;
II - Articular, executar e monitorar ações conjuntas
que visem à promoção e defesa dos direitos das
crianças na primeira infância;
III - Zelar pela implantação e o cumprimento dos
protocolos integrados de atendimento e encaminhamento na primeira infância;
IV - Propor e articular a implementação de melhorias
nos processos de atendimento a gestantes, crianças
de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade e suas famílias,
no âmbito de sua competência;
V - Deliberar conjuntamente sobre o encaminhamento
de casos específicos;
VI - Levantar e sistematizar dados e informações para
fins de monitoramento e avaliação das ações relacionadas à implementação da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância;
VII - Encaminhar, a cada quadrimestre, relatório ao
Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância, em documento
padronizado, cujo modelo será disponibilizado pelo
Comitê Gestor Intersetorial.
Conforme Artigo nº 2 da Resolução 01/CGIPMIPI/2019
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A intersetorialidade é um desafio que exige das equipes um
desprendimento nas análises e um respeito mútuo ao ouvir e
dar sugestões. Com o trabalho no Comitê Gestor Regional, pude
entender melhor o trabalho do outro, nas especificidades de
cada secretaria, o que me fez buscar maior compartilhamento
das ações, na perspectiva do enfrentamento das vulnerabilidades,
de forma conjunta.
Solange Leal Vitorino - Representante Titular da SMADS no Comitê
Gestor Regional da Primeria Infância de Guainases

Atuar neste comitê está sendo maravilhoso, conhecendo outras
secretarias e aprendendo como cada uma funciona e sabermos
que se trabalharmos em rede os nossos esforços se tornam mais
efetivos. As crianças estão tendo um atendimento mais integral
e holístico. Políticas como o aumento da licença paternidade,
Pré-Natal do homem e CEI Amigo do peito já são um
grande passo.
Mona Lisa Pantano de Carvalho - Representante Titular da SMS no
Comitê Gestor Regional da Primeria Infância de São Mateus
Paula Letícia/SME
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PMPI – Eixo Estratégico I

Meta 2.
Implantar padrões de qualidade para o atendimento
na primeira infância, considerando o desenvolvimento individual das crianças e a especificidade de cada
serviço.

Meta 4.
Promover a participação social no monitoramento e
na implementação do PMPI/São Paulo

Para que haja um efetivo acompanhamento da implantação do Plano Municipal pela Primeira Infância, está prevista no Decreto que o instituiu, a necessidade da constituição de uma Comissão de Avaliação, com participação
do Poder Público, do Poder Legislativo, do Conselho Tutelar, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de representantes da
sociedade civil, de modo a avaliar periodicamente a execução das estratégias
e metas previstas no PMPI, assim como o impacto da sua implementação.
A Comissão de Avaliação foi criada pela Resolução nº 02 SGM/CGIPMIPI,
de 29 de julho de 2019, e seus membros externos à Prefeitura foram indicados pelos respectivos órgãos, exceto os representantes da sociedade civil,
que foram definidos por meio do Edital de Seleção Pública SGM nº 04, em
setembro de 2019, com a finalidade de eleger as duas representações da
sociedade civil na Comissão. O Edital foi dividido em duas etapas: uma de
habilitação e outra de eleição. Após a etapa de habilitação, participaram do
processo de eleição cinco organizações que votaram, de forma presencial e
secreta, em até duas, dentre a lista das habilitadas. Para o biênio 2019 -2021,
conforme votação das próprias organizações, foram eleitas o Instituto Zero
a Seis e o Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN).

Embora tenha relativamente pouco tempo de constituição, a Comissão de
Avaliação cumpriu um importante papel na elaboração do 1º Balanço da
Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, publicado em 07
de agosto de 2020, apresentado em um evento virtual, como parte da programação da III Semana Municipal pela Primeira Infância.
Por conta da sua composição e seu papel, a Comissão de Avaliação do PMPI
se configura como uma importante instância de controle social das políticas
públicas para a primeira infância no Município.

Atuar em comissões nas quais
participam membros de outros
entes e da sociedade civil permite
que o legislador tenha contato direto
com a política pública que ajudou a
construir e perceba as necessidades
de aprimoramento É outra forma
de celebrarmos instrumentos de
participação social tão necessários
em nossa democracia.
Janaína Lima - Vereadora e
Representante Titular do Poder
Legislativo Municipal na Comissão
de Avaliação do PMPI

Com a composição da Comissão de Avaliação completa, foi publicada, no
dia 02 de outubro, a Portaria SGM nº 267, com as/os representantes de
todos os segmentos. Desde a sua constituição, a Comissão tem se reunido
trimestralmente, conforme definido na Resolução que a institui, tendo realizado cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária.
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Estratégia e Decisões

COMISSÃO TÉCNICA
DA PRIMEIRA INFÂNCIA

A
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Avaliação do PMPI

Decreto 58.294/18

NC

Resolução 02/CGIPMIPI/2019

COMITÊ GESTOR
INTERSETORIAL

E IR A I NF Â

COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO
DO PMPI

Embora haja, na Prefeitura, diversas políticas, programas, projetos e serviços
voltados para a primeira infância, e que têm avançado, significativamente,
nos últimos anos, o fortalecimento mútuo e a integração entre elas é um
dos desafios para os quais os protocolos pretendem contribuir. Importante
ressaltar que a despeito da administração pública trabalhar comumente com
a elaboração de protocolos e fluxos, a lógica predominante ainda é a setorial, por uma série de fatores. Neste sentido, a construção e implementação
intersetorial representam avanços significativos para uma política, como a da
Primeira Infância, cujos resultados dependem de esforços integrados. Nos
últimos dois anos, houve o desenvolvimento de dois Protocolos Integrados,
um relativo aos serviços de visitação domiciliar, e o outro, mais amplo, envolvendo a atenção à primeiríssima infância nas áreas da assistência e desenvolvimento social, saúde e educação.

IM

PAPÉIS

O estabelecimento de protocolos intersetoriais e integrados é reconhecido
no PMPI como uma das estratégias fundamentais para o alcance da Meta 1,
do Eixo Estratégico I, e parte também das iniciativas previstas no Programa
de Metas, ambas relacionadas à garantia das condições para a articulação
intersetorial dos programas, projetos e ações para o atendimento integral
das crianças de 0 a 6 anos no município.

LA

Ariane Maris Gomes Lacerda –
Representante Titular da SMADS na
Comissão Técnica da Primeira Infância

Estrutura de Governança da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância de São Paulo
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Como gestora pública foi uma
grande alegria participar da
implementação do PMPI. Acredito
que a governança que foi criada é
um passo fundamental para garantir
a implementação de um plano com
vigência até 2030 e que envolve uma
ampla variedade de atores, incluindo
Poder Executivo, Legislativo e
sociedade civil. Tenho aprendido
demais com as colegas das demais
secretarias e tem sido uma
experiência muito rica poder
construir essa política juntas.
Ainda há muito trabalho para
ser feito, mas fico feliz de ver
o quanto já avançamos.

A existência de espaços institucionais multifacetados, como conselhos e comissões, é fundamental para que uma política como a da primeira infância
possa avançar. Ao mesmo tempo em que a primeira infância está relacionada de alguma forma a praticamente todas as Secretarias, é necessário que
existam espaços, para além das discussões específicas de cada uma das políticas setoriais, que possam auxiliar na identificação das potencialidades e na
concretização da intersetorialidade – além de contribuir para a consolidação
de uma cultura para a primeira infância que esteja presente não somente na
gestão pública, mas em toda a sociedade.

Protocolos Integrados: ferramentas
para a gestão intersetorial

PR

Síntese da estrutura de Governança

PMPI – Eixo Estratégico I
Meta 1.
Gerir de forma integrada os serviços, benefícios e
programas voltados à primeira infância.

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14.a

Promover a articulação
intersetorial e a gestão
integrada dos serviços e
programas que atendem
a primeira infância.

Resolução 02/CGIPMIPI/2019

Articulação
Proposição Técnica
e Monitoramento

COMITÊS
GESTORES REGIONAIS
Resolução 01/CGIPMIPI/2019

Articulação
Orientação e Apoio
à Implementação
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Arquivo PMPI

Protocolo Integrado de Encaminhamentos dos
Serviços de Visitação Domiciliar

Protocolo Integrado de Atenção à
Primeiríssima Infância

Em dezembro de 2019 foi publicado, por meio da Portaria Conjunta SGM/
SMADS/SMS nº 12, o protocolo de encaminhamentos entre os serviços de
visitação domiciliar, construído juntamente com as equipes técnicas da
SMADS e da SMS, abrangendo o Serviço de Assistência Social à Família e
Proteção Social Básica no Domicílio (SASF), da SMADS, e a Estratégia de
Saúde da Família (ESF), da SMS. A visitação domiciliar é um poderoso instrumento para a identificação de situações que configuram alertas e para o
encaminhamento qualificado à rede de serviços do município. No protocolo
são detalhados os fluxos de encaminhamento e monitoramento quando há
a detecção de situações que podem configurar alertas no âmbito da visitação domiciliar da Estratégia de Saúde da Família e do Serviço de Assistência
Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio.

Com o objetivo de contribuir para a formação de redes de atenção integral,
com a definição de estratégias de comunicação, alinhamento e fluxos intersetoriais de atendimento e monitoramento, que orientem o trabalho dos/as
diversos profissionais envolvidos/as nos serviços prestados pela Prefeitura às
gestantes e às crianças de 0 a 3 anos, o Protocolo Integrado de Atenção à
Primeiríssima Infância constitui uma das principais ferramentas para a gestão
intersetorial.

I - Promover uma cultura voltada para a proteção
da criança, sua família, e a promoção do desenvolvimento integral da primeiríssima infância, no Município de São Paulo;

Diante desta estratégia prioritária do PMPI, a Prefeitura contou com o apoio
da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) com a qual há um Acordo
de Cooperação Técnica (ACT), de dezembro de 2018, cujo escopo envolve a realização de ações relacionadas à Política Municipal Integrada pela
Primeira Infância do Município de São Paulo. Como um projeto inovador e
com vários desafios, foi definido um recorte inicial na primeiríssima infância,
que engloba a faixa etária de 0 a 3 anos, e também nos serviços, programas,
projetos e benefícios das áreas da assistência e desenvolvimento social, educação e saúde, além de uma importante interface com direitos humanos.

III - Orientar os agentes públicos dos serviços das
áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, para
uma atuação articulada, focada na proteção da
criança e da gestante e na promoção do desenvolvimento integral da primeiríssima infância;

Para a construção do protocolo, foram realizadas oficinas com profissionais
técnicos da SMS e SMADS, e também de serviços localizados nos 10 territórios de maior vulnerabilidade para a primeira infância, conforme os critérios
definidos e apresentados anteriormente. Nestas oficinas, foram realizados
o mapeamento e a análise dos processos de visitação dos programas ESF
e Criança Feliz/SASF; o redesenho dos processos dos dois serviços visando
sua integração sob um protocolo comum; e a construção de um fluxo de
informação e notificação entre a SMS e a SMADS, visando à complementação dos programas.

Processo de elaboração do Protocolo
de Visitação Domiciliar
48

De modo a qualificar a visitação domiciliar, sobretudo com foco nas famílias
com crianças na primeira infância, a SMADS realizou diversas ações junto
aos SASFs, incluindo um piloto, nos distritos do Jardim Ângela e da Brasilândia, para o aprimoramento do registro dos dados da visitação domiciliar. Para
2020, havia a previsão de um amplo processo de capacitação e melhoria
contínua do protocolo, que sofreu interrupção em virtude da situação de
emergência sanitária, a partir de março. Este processo faz parte da agenda
de trabalho da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância e deve ser
retomada no próximo ano.

O processo de elaboração do Protocolo foi dividido em duas fases, principalmente em função das adequações na metodologia de trabalho e no
cronograma em consequência da situação emergência sanitária, a partir de
março de 2020.
O desenvolvimento da Fase 1 do projeto foi realizado entre setembro de
2019 e agosto de 2020 e contou com o apoio técnico da consultoria Futurar/Talking City, contratada pela FMCSV, que conduziu o processo junto
à Comissão Técnica da Primeira Infância, aos Comitês Gestores Regionais
da Primeira Infância e a outros atores das Secretarias Municipais de Saúde,
Educação e Assistência e Desenvolvimento Social. De modo a subsidiar a
proposta para o Protocolo, foi realizado um diagnóstico geral dos principais
serviços, programas e benefícios das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, com a realização de entrevistas com

Objetivos

II - Criar e fortalecer uma rede integrada de proteção às gestantes, crianças na primeiríssima infância
e suas famílias;

IV - Informar os/as cidadãos/ãs sobre a oferta de
serviços, programas e benefícios voltados a gestantes e crianças na primeiríssima infância, no Município, bem como sobre o direito de acesso a esses
serviços, programas e benefícios;
V - Garantir, independentemente da porta de entrada, o acesso das gestantes e crianças na primeiríssima infância a todos os serviços/programas/benefícios existentes e aplicáveis, reforçando a perspectiva
dos direitos;
VI - Identificar, encaminhar e atender situações de
alerta, entendidas como agravos vivenciados por
gestantes ou crianças na primeiríssima infância, que
exigem atenção específica, olhar integral e ação integrada no seu cuidado.
Conforme Artigo 2º da Resolução CGPMIPM nº 02/2020
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Lareska Siscoutto de Freitas

gestores, além de oficinas com técnicos das secretarias envolvidas e com
os Comitês Gestores da Primeira Infância. Houve também entrevistas com
especialistas em primeira infância de pesquisas, nacionais e internacionais,
sobre projetos semelhantes.

Reuniões virtuais durante a emergência sanitária
Fases 1 e 2 do processo de elaboração
do Protocolo Integrado

O diagnóstico foi aprofundado com visitas e entrevistas nos distritos piloto
do Jardim Ângela e Brasilândia, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Fase 1 (Setembro de 2019 a Agosto de 2020)

Foi construído, então, um primeiro desenho para o Protocolo, juntamente
com a Comissão Técnica da Primeira Infância e com o parecer e análise de
especialistas nas três áreas envolvidas, além da equipe da FMCSV. Este desenho foi, então, submetido, na Fase 2, a um maior detalhamento e validação
pelas equipes técnicas ampliadas e pelos gabinetes das secretarias envolvidas.

3 Encontros com 32 Comitês Regionais
da Primeira Infância, com mais de 110
participantes

22 gestores de serviços entrevistados

36 equipamentos visitados

Lareska Siscoutto de Freitas

123 profissionais dos serviços entrevistados
48 usuários abordados

Fase 2 (Setembro a Dezembro de 2020)
+ de 20 profissionais das equipes técnicas das
secretarias envolvidos no detalhamento do
Fluxo de Atenção à Gravidez na Adolescência

O desenho da estratégia geral do Protocolo Integrado de Atenção à
Primeiríssima Infância, construído nesta Fase 1 e validado e detalhado mais
amplamente na Fase 2, é composto por três instrumentos que possuem
naturezas distintas, mas que são interligados e inter-relacionados:

Oficinas para construção do Protocolo
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• Jornada de Ofertas Básicas
• Integração para Acesso
• Fluxos de Alerta

+ de 25 profissionais das equipes técnicas das
secretarias envolvidos no detalhamento do
Fluxo de Atenção à Criança e ao Adolescente
Vítima de Violência
3 Encontros Setoriais com Comitês
Gestores Regionais da Primeira Infância,
com mais de 80 representantes
2 Reuniões de Apresentação Final com os
Comitês Gestores Regionais da Primeira
Infância, com mais de 85 representantes
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Objetivos

Jornada de Ofertas Básicas

Integração para Acesso

Objetivos

I - evidenciar, alinhar e comunicar entre todas as áreas da prefeitura, sobre as ofertas
das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social para gestantes e crianças na primeiríssima infância;

A Jornada de Ofertas Básicas, detalhada pela Portaria Conjunta SGM/
SMADS/SME/SMS, nº 20, de 29 de dezembro de 2020, é um instrumento que evidencia, alinha e comunica entre todas as áreas e para toda a
sociedade, de forma clara e sintética, os principais serviços, programas e
benefícios das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, ofertados pelo
Poder Público Municipal para gestantes e crianças na primeiríssima infância,
promovendo a perspectiva dos direitos. Não está na Jornada tudo o que
é disponibilizado, mas sim o que possui um caráter mais universal ou que
esteja disponível para todos/as os/as elegíveis.

O instrumento de Integração para Acesso, detalhado pela Portaria Conjunta SGM/SMADS/SME/SMS nº 20, de 29 de dezembro de 2020, é composto
por um conjunto de perguntas orientadoras básicas que auxiliam os profissionais que realizam o atendimento direto à população na identificação de
eventuais lacunas no acesso às ofertas dispostas na Jornada e que se referem
a outras secretarias. Foram propostas duas formas de visualização do instrumento, uma por secretaria e a outra por momento de vida, de forma a se
adequar às necessidades de cada serviço.

I - auxiliar os agentes públicos na identificação de
eventuais lacunas de acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios dispostos na Jornada de
Ofertas Básicas a partir do atendimento setorial
acessado pela cidadã/ão;

II - comunicar o munícipe, de forma clara e
sintética, sobre os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pelo Poder Público Municipal para gestantes e crianças na
primeiríssima infância.
III - reforçar a perspectiva dos direitos das
gestantes, crianças na primeiríssima infância e suas famílias.
Conforme o Artigo 2º da Portaria
Conjunta SGM/SMADS/SME/SMS
nº 19, de 29 de dezembro de 2020

Partindo dos momentos da vida da gestante e da criança na primeiríssima
infância, divididos entre gestação, nascimento, primeiros dias e 0 a 3 anos,
são explicitados, com uma visualização resumida e outra detalhada, os principais serviços, programas e benefícios previstos de cada uma das secretarias
envolvidas. Todos os serviços, programas, projetos e benefícios dispostos na
Jornada de Ofertas Básicas estão também detalhados em uma Ficha, que
permite aos diversos profissionais envolvidos o aprofundamento do seu
conteúdo.

II - apoiar o profissional que realiza o atendimento
na identificação do equipamento de referência e de
informações básicas para que compartilhe e oriente
o cidadão;
III - reforçar a perspectiva de direitos relativos às
áreas da Assistência Social, Educação e Saúde, para
além do olhar setorial.
Conforme o Artigo 3º da Portaria Conjunta SGM/
SMADS/SME/SMS nº 20, de 29 de dezembro de 2020

A identificação é feita a partir dos serviços já acessados pelas/os cidadãs/ãos,
cabendo ao/a profissional auxiliá-las/os na identificação dos equipamentos
de referência das demais secretarias envolvidas, caso seja identificada alguma
necessidade de acesso a outros serviços, programas, projetos e benefícios
existentes na rede municipal.
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Fluxos de Alerta

Definição de Alerta
No âmbito do Protocolo Integrado, o alerta é
entendido como situações ou agravos vivenciados pelas(os) cidadãos/ãs e que exigem atenção, cuidado e atendimentos específicos para
a sua superação, que requerem a atuação integrada de várias políticas públicas.

O terceiro instrumento se refere aos Fluxos de Alerta, que estabelecem
fluxos intersetoriais e padronizados de modo a realizar os encaminhamentos de possíveis situações de alerta, articulando os diferentes serviços, programas e benefícios das Secretarias Municipais da Assistência e Desenvolvimento Social, Educação, Saúde e, em alguns casos, Direitos Humanos e
Cidadania, com referência e contrarreferência.
Os fluxos elaborados no âmbito do Protocolo constituem um ponto de
partida e desencadeiam a necessidade de revisões periódicas, em um processo dinâmico intersetorial. Foram definidos como prioritários, por maior
incidência e potencial de identificação e encaminhamento, o Fluxo de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência e o Fluxo de Atenção à
Gravidez na Adolescência, considerando ainda que determinam forte apoio
ao rompimento de ciclos de perpetuação das vulnerabilidades e que houve
um agravamento em função da pandemia da COVID-19. A construção dos
dois fluxos foi um esforço conjunto de várias equipes técnicas e o da violência contou com a participação da Comissão Técnica da Parceria Global
para o Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes do município de
São Paulo, além do apoio da SMIT na etapa de mapeamento de processos.
Na metodologia de construção, os fluxos de alerta evidenciam conexões
intersetoriais explicitadas graficamente, dividindo-as em três momentos: o
da suspeita, da mobilização e do atendimento. A premissa dos Fluxos é ter
como foco as relações intersetoriais, mantendo os protocolos específicos
de cada área envolvida, sobretudo o que envolve as questões relacionadas
ao atendimento. Em alguns casos, contudo são destacadas ações setoriais
dada a sua relevância para o processo. O fluxo estabelece procedimentos
para que as áreas sejam acionadas no caso da identificação do alerta e
possam atuar juntas na proteção e garantia dos direitos. As unidades também comunicam às Regionais que o atendimento foi realizado, realizando a
consolidação de dados que permite o olhar territorial e o estabelecimento
de estratégias, inclusive preventivas. O Comitê Gestor da Primeira Infância
também analisa os dados quantitativos e apoia as estratégias regionais.
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Fluxo Integrado de Atenção à Criança e
ao Adolescente Vítima de Violência
As situações de violência contra crianças e adolescentes entram no Fluxo
Integrado, disposto na Portaria Conjunta SGM/SMADS/SME/SMS/SMDHC
nº 21, de 29 de dezembro de 2020, por diversas portas da rede de proteção intersetorial, e ainda por meio de mecanismos de denúncia, sistema
de justiça e conselhos tutelares. O Fluxo engloba crianças e adolescentes, e
não somente a primeiríssima infância, uma vez que representa o resultado
de esforços conjuntos da Comissão Técnica da Primeira Infância e da Comissão Técnica da Parceria Global para o Fim da Violência contra Crianças
e Adolescentes.
Os serviços e equipamentos das políticas setoriais que atendem crianças e
adolescentes, ao detectar possíveis situações de violência, devem compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas junto às vítimas,
aos membros da família e a outros sujeitos de sua rede afetiva, preservando
sempre o sigilo das informações. A acolhida não deve submeter crianças
e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que
levam a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição.

Fluxo Integrado de Atenção à Criança
e ao Adolescente Vítima de Violência.

Reunião virtual
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Fluxo Integrado de Atenção à Gravidez na
Adolescência
O outro Fluxo de Alerta elaborado no âmbito do Protocolo é o da Gravidez na Adolescência e encontra-se detalhado na Portaria Conjunta SGM/
SMADS/SME/SMS/SMDHC nº 21, de 29 de dezembro de 2020. Ele segue a
metodologia apresentada anteriormente para os Fluxos de Alerta. O detalhamento do Fluxo, realizado na Fase 2, envolveu as equipes técnicas das secretarias, muitas das quais participaram também do processo de elaboração
do documento “Diretrizes Intersetoriais para garantia de direitos sexuais e
direitos reprodutivos, prevenção e atenção integral à gravidez de adolescentes no município de São Paulo”, publicado em outubro de 2020.
Documento “Diretrizes Intersetoriais”
construído em conjunto com Unicef e
outras organizações.

As Diretrizes foram elaboradas como parte do Plano de Impacto Coletivo
da edição 2017-2020 da Plataforma dos Centros Urbanos, uma iniciativa
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com a Prefeitura
de São Paulo por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania.

Implementando o Protocolo Integrado
O Protocolo Integrado de Atenção à Primeiríssima Infância foi formalmente
instituído pela Resolução do Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância nº 02, assim como seus instrumentos
normatizados por Portarias Conjuntas específicas, a fim de contribuir para a
sua institucionalização.
Para que o Protocolo seja, de fato, colocado em prática, é fundamental que
sua implementação envolva todos os níveis das secretarias, num processo
constante de diálogo e aprimoramento, a partir da experiência e da escuta aos/às profissionais diretamente envolvidos/as, assim como ocorreu na
sua construção. Para 2021 está prevista a realização de um processo de
implantação piloto, gradual e incremental, com vários ciclos de capacitação
voltados aos agentes públicos das secretarias envolvidas.

Uma das principais manifestações
da desigualdade na primeira infância
é a falta de acesso das famílias
aos serviços essenciais de saúde,
assistência social e educação infantil.
O Protocolo Integrado estabelece
um conjunto de serviços, fluxos
e alertas que poderão possibilitar
um serviço mais ampliado e
qualificado, desde a gestação
até a educação infantil.
Eduardo Marino – Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal

Reunião virtual - Fluxo Integrado de
Atenção à Gravidez na Adolescência
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Gerir de forma integrada os serviços, benefícios e programas voltados à primeira infância.

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14.a

Promover a articulação
intersetorial e a gestão
integrada dos serviços e
programas que atendem
a primeira infância.

Outro pré-requisito para a efetivação da articulação e da gestão intersetorial é a integração de dados e informações relacionados à primeira infância,
de modo a contribuir para uma análise integrada do acesso aos serviços
públicos municipais e das necessidades das crianças na primeira infância, possibilitando ir além do olhar setorial de cada política.
No primeiro semestre de 2019, iniciou-se o desenvolvimento de um protótipo de integração de bases de dados referentes a um distrito da cidade,
contemplando informações básicas das Secretarias de Educação, Saúde e
Assistência e Desenvolvimento Social, conforme parâmetros definidos pela
Comissão Técnica da Primeira Infância. A partir deste projeto piloto, foi assinado, no final de 2019, contrato com a empresa pública PRODAM para a
integração de dados e a estruturação de um Sistema Integrado da Primeira
Infância para todo o município.
O objetivo central do Sistema é possibilitar a visualização do percurso das
crianças de 0 a 6 anos nos principais serviços e equipamentos da Prefeitura,
assim como identificar possíveis lacunas no atendimento.Vários são os desafios associados à integração entre diferentes bases de dados, a começar
pela necessidade da identificação da mesma criança em todas as bases (data
matching), mas esta iniciativa tem gerado aprendizados e resultados importantes. A arquitetura do Sistema Integrado foi construída utilizando-se
ferramentas de Business Intelligence (BI) e foi feita a partir da disponibilização de dados selecionados das bases das áreas da assistência social,
educação e saúde.

Constitui-se, também, como um ponto de partida para a integração de outras bases da Prefeitura que tenham relação com o atendimento da primeira
infância, sobretudo daquelas relacionadas às situações de alerta, objeto dos
Fluxos Integrados, considerando sempre, claro, as questões de sigilo envolvidas e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018.

Educação

Educação
e CadÚnico
CadÚnico
Educação
Saúde

Educação
e Saúde

Cadastro
Único

CadÚnico
Saúde

Saúde

Telas do Sistema Integrado da Primeira Infância

O Sistema permite diversos tipos de consulta e subsidia o diagnóstico, o
planejamento e o monitoramento de diversas políticas públicas, numa perspectiva, de fato, intersetorial. Como iniciativa inovadora, o Sistema está em
processo de aprimoramento para que possa ser efetivamente utilizado e
incorporado às rotinas de serviços, programas, projetos e benefícios das
secretarias que atendem a gestantes e crianças na primeira infância.
58

59

Ainda em 2018, foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica com a
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), com o objetivo de realizar
ações relacionadas à Política Municipal Integrada para a Primeira Infância de
São Paulo. No âmbito deste ACT, foram realizados importantes Planos de
Trabalho, como o da avaliação de ambientes e processos pedagógicos na
educação infantil, e do processo de elaboração do Protocolo Integrado de
Atenção à Primeiríssima Infância.
Foi realizado, ainda, um Acordo de Cooperação Técnica com a Agência
de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), em abril de 2020, com o apoio
da Fundação Bernard van Leer, que possibilitou a elaboração do curso
“Paternidade Responsável”.
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Como forma de reforçar o compromisso com a Primeira Infância, a Prefeitura aderiu, em outubro de 2019, à Parceria Global para o Fim da Violência
contra as Crianças e os Adolescentes, e, em dezembro de 2019, ao Pacto
Nacional pela Primeira Infância, durante o Seminário do Pacto Nacional pela
Primeira Infância Região Sudeste.
Para a garantia dos direitos e do desenvolvimento integral das crianças na
Primeira Infância, é necessário o envolvimento do Estado, em todos os seus
níveis, mas também da sociedade, de modo geral. Neste sentido, a realização
de parcerias e o fortalecimento de uma ampla rede de atores comprometidos com estas ações é fundamental para que os objetivos possam ser
alcançados.

Luiz Guadagnoli SECOM

Luiz Guadaguinoli/SECOM

De forma a complementar e fortalecer as ações voltadas para a primeira
infância, assim como fomentar o envolvimento da iniciativa privada e da sociedade em geral, de acordo com o princípio constitucional da responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade na proteção e garantia
dos direitos da criança, a Prefeitura buscou firmar parcerias com diversos
atores.Vários meios foram utilizados como os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) e Editais de Chamamento Público, assim como a adesão a pactos
nacionais e até mesmo internacionais. Desde as primeiras edições, as Semanas Municipal da Primeira Infância, em agosto, e do Brincar, em maio, foram
realizadas com o apoio de diversas organizações, incluindo o Unicef.

Outro instrumento utilizado pela Política Municipal Integrada pela Primeira
Infância é a publicação anual, desde 2019, do Edital de Chamamento Público
para o recebimento de doações que contribuam para a implementação das
estratégias e o alcance das metas definidas no Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030. O edital é direcionado a pessoas físicas e jurídicas,
que, individualmente ou em associação, tenham interesse em fazer doações
relacionadas às políticas da primeira infância que são analisadas por uma
comissão específica.

GS/SECOM

Luiz Guadaguinoli/SECOM

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com
a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Parcerias: a Importância do Engajamento de
Diversos Atores

Adesão da Prefeitura à Parceria Global pelo Fim da Violência
Contra Crianças e Adolescentes

61

Cuidado

4. Promoção dos Cuidados e
Estímulos na Primeira Infância
As principais estratégias para a promoção dos cuidados e estímulos na primeira infância estão previstas no Eixo II, do Plano Municipal pela Primeira
Infância 2018-2030. Dentre estas, o foco nos últimos dois anos esteve nas
ações previstas no Programa de Metas 2019-2020, sobretudo nas estratégias relacionadas: (I) à educação, notadamente na garantia de vagas na Educação Infantil, (II) à ampliação do envolvimento das famílias e da sociedade
civil na valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância e (III) em
projetos para tornar o ambiente da cidade mais acolhedor para as crianças.
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Meta 1.

Meta 2.

Meta 3.

Garantir atendimento
a todas as crianças de
0 a 3 anos.

Garantir atendimento
integral a todas as
crianças de 4 e 5 anos.

Melhorar a qualidade
da educação infantil.

Programa de Metas 2019-2020

Meta 14.3
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A garantia do atendimento na Educação Infantil, para crianças de 0 a 6
anos, é um compromisso fundamental das políticas voltadas para a Primeira
In- fância e está expressa tanto no Plano Municipal pela Primeira Infância
2018- 2030 quanto no Programa de Metas 2019-2020. E essa priorização
atingiu resultados históricos para a Cidade de São Paulo: o atendimento na
pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, foi universalizado em 2017 e o atendimento em Creche/Centro de Educação Infantil (CEI) foi universalizado
em 2020. Entre 2017 e 2020, a Prefeitura criou mais de 91 mil vagas para o
atendimento das crianças entre 0 e 3 anos, sendo priorizados os distritos de
maior vulnerabilidade.Várias frentes de atuação foram desenvolvidas, entre
2019 e 2020, como a implantação dos programas Bolsa Primeira Infância,
Mais Creche e, mais recentemente,a ampliação do transporte escolar gratuito para crianças de zero a três anos (Programa “TEG Creche”).

Enzo Boffa/SME

Ampliar 35.157 vagas em creche

Educação: acesso e qualidade
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Marcelo Pereira/SECOM

O Bolsa Primeira Infância é um benefício pecuniário concedido mensalmente às famílias em situação de vulnerabilidade social, com crianças entre 0 e
3 anos de idade, que estejam aguardando uma vaga na rede municipal. Às
famílias cabe a participação dos pais/responsáveis em atividades de orientação sobre parentalidade e cuidados com a primeira infância, além do cumprimento do calendário de vacinação da criança.

Primeira Infância, que estavam fora da área de cobertura das equipes de
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e dos Serviços de Assistência Social
à Família e Proteção Básica no Domicílio (SASF). O objetivo do projeto de
visitação domiciliar, cumprindo um protocolo de atenção à primeira infância,
para as crianças que ainda não estão cobertas pelos demais serviços oferecidos pela Prefeitura, foi levar às famílias atendimento público específico para
a proteção do desenvolvimento das crianças.

O “Mais Creche” possibilita a oferta de vaga em instituições de ensino filantrópicas e particulares, até a disponibilização da vaga na rede municipal,
enquanto o “TEG Creche” aumenta as possibilidades de atendimento das
crianças na fila ao viabilizar o transporte, com segurança, para unidades mais
distantes da residência (entre 2 km e 5 km de distância).
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Marcelo Pereira/SECOM

Um projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria Municiapl de Educação em
outubro de 2020, realizou visitação domiciliar com foco na primeira infância
em mais de 5.800 domicílios em seis dos dez Distritos prioritários para a

Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Alpina
Marcelo Pereira/SECOM

Foi facilitada, ainda, a solicitação de vagas por meio de um formulário de
pré-cadastro, disponibilizado no portal da SME, que permite a solicitação de
vagas de maneira online, sem a necessidade do comparecimento em uma
Unidade Educacional. Todos estes esforços culminaram na divulgação, em
dezembro de 2020, de que, pela primeira vez na história, a Prefeitura de São
Paulo zerou a fila da creche/CEI, permanecendo somente as crianças cujas
famílias optaram por uma unidade específica.

Os avanços não foram somente em termos de acesso, houve também o
desenvolvimento de ações com o objetivo de melhorar a qualidade da educação infantil, conforme estabelecido na meta 3, do Eixo II, do PMPI. No
primeiro semestre de 2019, foi lançado o Currículo da Cidade – Educação
Infantil, distribuído a todos os professores e unidades educacionais diretas,
indiretas e parceiras da Rede Municipal de Ensino. Várias ações de formação continuada, parcerias com organizações sociais, visitas pedagógicas e
Jornadas Pedagógicas foram realizadas. Foi implantado também, em 2019,
pela primeira vez, o Programa Minha Biblioteca para a Educação Infantil, que
tem o objetivo de promover o acesso e o incentivo à prática leitora e de
estimular a inserção das famílias no processo de formação de leitores. Para
tanto, além de assegurar o acervo de livros das unidades educacionais, todas
as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino Infantil receberam
livros apropriados à faixa etária, que passou a compor o seu acervo pessoal.

Centro Educacional Unificado (CEU) Tremembé
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Valorização da Primeira Infância:
Envolvimento das Famílias e da Sociedade
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Ampliar o envolvimento das famílias e da sociedade na
valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância.

Lei nº 17.200 de 14 de outubro de 2019
1º A licença-paternidade poderá ser prorrogada por 14 (catorze) dias, além
dos 6 (seis)dias estabelecidos no “caput” deste artigo, desde que cumpridos os
seguintes requisitos:
I - seja requerido pelo servidor;
II - sejam atendidas as condições previstas em regulamentação própria, a ser
editada em consonância com os princípios da Lei Federal nº 13.257, de 8 de
março de 2016 - Marco Legal da Primeira Infância, e da Lei nº 16.710, de 11 de
outubro de 2017 - Plano Municipal pela Primeira Infância.
§ 2º No caso de criança, nascida ou adotada, com deficiência, a licença-paternidade poderá ser prorrogada por 03 (três) meses, além dos dias estabelecidos no
“caput” deste artigo, atendidos os requisitos do parágrafo anterior.
§ 3º A prorrogação prevista no § 1º deste artigo será garantida, na mesma
proporção, ao servidor que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção
de criança, observados os requisitos previstos na legislação vigente.” (NR)

66

Licença Paternidade: parentalidade ativa e responsável
A maternidade e a paternidade são tarefas complexas, e ninguém nasce pronto
para ser pai, mãe ou cuidador/a de uma criança. O exercício parental responsável
exige, além de tempo e dedicação, conhecimentos específicos sobre as necessidades da criança, que, muitas vezes, não são óbvios e nem de fácil acesso.
A primeira infância é a fase da vida na qual a parentalidade positiva tem relevância ímpar. A interação e a qualidade de vínculos entre pais/cuidadores e seus
filhos, desde os primeiros dias de vida, é fundamental para diversas dimensões do
desenvolvimento da criança nos anos seguintes.

a Prefeitura de São Paulo lançou o curso “Paternidade Responsável”, ministrado
em modalidade EAD pela Escola Municipal de Administração Pública – EMASP.
O certificado recebido após a conclusão do curso servirá como comprovante a
ser utilizado pelo futuro pai para que tenha sua licença-paternidade estendida de
acordo com a legislação vigente. O curso foi elaborado no âmbito do Acordo de
Cooperação Técnica com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI),
pela organização 4Daddy, que tem como missão sensibilizar a sociedade da importância da figura/função paterna para o desenvolvimento social e humano. O
conteúdo envolve informações e conteúdos midiáticos, desde questões básicas
de pré-natal, parto e amamentação até puericultura afetiva, igualdade de gênero
e diversidade de paternidades contemporâneas. Destina-se a todos os pais e
futuros pais, sejam biológicos, adotivos, padrastos, pais socioafetivos, e que vivem
ou não com seus filhos e filhas.

Módulos do Curso
Paternidade Responsável
Módulo 1: Conceitos básicos sobre Paternidades,
Primeira Infância, Planejamento Familiar/
Reprodutivo e Licença-Paternidade
Módulo 2: Pré-Natal e gestação
Módulo 3: Parto, Nascimento e Puerpério

Cada vez mais evidências científicas mostram que o estabelecimento de laços
afetivos entre pais/cuidadores/as e filhos/as tem impacto no desenvolvimento
biopsicossocial da criança, sendo fundamental a disponibilização de informações
estruturadas e acessíveis de forma a promover o desenvolvimento integral na
primeira infância

Módulo 4: Amamentação, Higiene
e Puericultura Afetiva
Módulo 5: Serviços públicos, vacinação
e segurança

Frente aos desafios na implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância,
a Prefeitura de São Paulo desenvolveu, nos últimos anos, iniciativas que visam
orientar e apoiar pais e cuidadores/as no efetivo exercício da parentalidade, oferecendo ferramentas e promovendo maior envolvimento nos cuidados e interação com as crianças.

O Curso

A paternidade responsável, saudável e participativa é um dos elementos fundamentais na proteção integral da primeira infância. De acordo com a Lei nº
17.200, de 14 de outubro de 2019, e regulamentada pelo Decreto nº 59.279, de
12 de março de 2020, os servidores municipais de São Paulo poderão prorrogar
a licença-paternidade por 14 (quatorze) dias, além dos 6 (seis) dias estabelecidos por lei, mediante a participação em programa ou atividade de orientação
sobre parentalidade responsável, oferecido ou indicado pela Coordenadoria de
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão. Em dezembro de 2020,

O Curso foi pensado e desenvolvido para auxiliar no exercício da paternidade,
de forma saudável, presente e participativa, e propõe-se a dialogar com o crescente número de pais que têm demonstrado interesse sobre como se envolver
em todo o processo de cuidados no desenvolvimento da criança, fortalecendo
os vínculos e ao mesmo tempo estimulando e garantindo a paternidade afetiva e cuidadora. Em etapa posterior de implementação, o Curso Paternidade
Responsável será disponibilizado também para outros agentes públicos e para
a sociedade em geral.

Módulo 6: Paternidades Diversas e
Igualdade de Gênero
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Ações de comunicação e orientação para
valorização e cuidado da Primeira Infância
De modo a promover um processo de sensibilização constante em relação à
importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano, a Lei
Municipal n° 16.710/17 incluiu no calendário oficial da cidade de São Paulo as Semanas Municipais do Brincar e da Primeira Infância. Enquanto a Semana Municipal
do Brincar deve ser realizada na última semana de maio, a Semana da Primeira
Infância deve ocorrer entre os dias 01 e 07 de agosto, coincidentemente com
o “agosto dourado”, mês dedicado a ações de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno.
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A realização das Semanas faz parte das estratégias da Política Municipal Integrada
pela Primeira Infância para a implementação do Plano Municipal pela Primeira
Infância (PMPI). Com essa realização, a Prefeitura busca estabelecer um espaço de
reflexão, discussão e troca de experiências sobre a primeira infância em São Paulo, além de promover o envolvimento da sociedade e das famílias na valorização
e nos cuidados dessa fase da vida.
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Desde o estabelecimento da Lei Municipal e do lançamento do PMPI, a Prefeitura
realizou três edições da Semana Municipal da Primeira Infância, sendo a primeira
em 2018, e uma edição da Semana Municipal do Brincar, em 2019, com uma intensa programação de debates e atividades para adultos e crianças.
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Os eventos foram organizados no âmbito da Comissão Técnica da Primeira
Infância e contaram com várias parcerias de organizações da sociedade civil.
Em geral, combinam atividades mais amplas e centrais, com inúmeras ações descentralizadas em vários equipamentos e espaços públicos da cidade, voltadas
tanto para servidores, quanto para crianças na primeira infância e suas famílias/
cuidadores.
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As Semanas têm se consolidado como um momento importante de envolvimento e reflexão coletiva sobre a forma como a sociedade e o poder público
lidam com as questões relacionadas ao desenvolvimento das crianças na primeira
infância.

Participar desde a construção
do PMPI tem sido para mim um
privilégio e um grande desafio para
todos os cidadãos. Precisamos todos
assumir juntos o compromisso ético, o
olhar cuidadoso e a responsabilidade
de promover a igualdade de
oportunidades para bebês e crianças
viverem suas infâncias. São Paulo,
cidades de grandes dimensões
abrigam vários territórios horizontais
– contíguos, onde bebês e crianças
devem ter direitos aos territórios
de sua cidade. Promover a Semana
Municipal do Brincar, prevista no
calendário da cidade, convida
familiares/responsáveis a partilharem
brincadeiras, música, leituras,
muitas vivências e experiências
nos territórios de origem.
Fátima Bonifácio – Representante
Titular da SME na Comissão Técnica
da Primeira Infância
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SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
01/08/2018

AUDITÓRIO DO IBIRAPUERA – PARQUE DO IBIRAPUERA
MESA DE ABERTURA

9:00

Bruno Covas - Prefeito de São Paulo
Secretários Municipais - SGM, SMADS, SME, SMS, SMDHC, SMIT
Janaína Lima - Vereadora
Sônia Francine - Presidente da Comissão de Defesa da Criança, do
Adolescente e da Juventude da Câmara Municipal de São Paulo
Eduardo Barbin - Presidente do CMDCA
Eduardo Queiroz - Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
Apresentação: A Política Municipal para a Primeira Infância

10:30

Intervalo
MESA 1: Desafios da Gestão Integrada de Políticas Públicas para a
Primeira Infância
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11:00

Teresa Surita - Prefeita de Boa Vista/RR
Tatiane Parra Roda - Coordenadora Geral de Atendimento Familiar Ministério do Desenvolvimento Social
Dr. Arnaldo Sala - Coordenador da Área Técnica de Atenção Básica da
Secretaria de Estado da Saúde - SP
Mediador: Profª. Regina Pacheco (FGV)

12:30

Encerramento
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Semana e Seminário da I Primeira Infância em 2018
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PMPI
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PMPI

Atividades na I Semana Municipal da Primeira Infância

A primeira Semana Municipal da Primeira Infância foi realizada entre os dias 01 e
07 de agosto de 2018 e inaugurada pelo Prefeito Bruno Covas, no Auditório do
Ibirapuera, ao lado dos Secretários Municipais que compõem o Comitê Gestor
Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. A programação
ao longo dos sete dias envolveu a realização de um seminário, que reuniu diversos
especialistas na área, e buscou criar um espaço para reflexão, discussão e troca de
experiências, voltado para servidores da Administração Municipal e organizações
da sociedade civil engajadas com ações para a primeira infância. Ao longo de três
dias de atividades no Auditório do Ibirapuera participaram cerca de 700 pessoas,
entre especialistas, gestores das três esferas de governo, servidores públicos e sociedade civil. Para as crianças e famílias, houve a realização de três apresentações
musicais em três parques da cidade, em regiões de grande concentração de crianças, além de oficinas e atividades lúdicas em 15 Centros Educacionais Unificados
(CEU), 6 Telecentros, no Descomplica SP São Miguel Paulista e na Rede Fab Lab
Livre. Ações de sensibilização sobre aleitamento materno foram realizadas em
diversos equipamentos públicos da cidade, e, ainda, ações internas de capacitação
de servidores desenvolvidas pelas secretarias municipais de Educação e Direitos
Humanos e Cidadania. A realização desta primeira Semana marcou o início do
processo participativo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância,
que foi lançado alguns meses depois, em novembro de 2018.

Abertura da I Semana Municipal da Primeira Infância
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I Semana Municipal da Primeira Infância – 2018

02/08/2018

LOUNGE DA FUNDAÇÃO BIENAL – PARQUE DO IBIRAPUERA
MESA 2: A Importância do Desenvolvimento na Primeira Infância

9:00

Dr. Halim Girade - Médico, com mestrado em Ciência Política, foi
Secretário Nacional de Desenvolvimento Humano do MDS e responsável
pela implantação do Programa Criança Feliz
Profª. Drª. Maria Beatriz Linhares – Dept°. de Neurociências e Ciências
do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP)
Adriana Alvarenga - Chefe do escritório do UNICEF em São Paulo
Mediador: Profª Maria Carmen Silveira Barbosa (UFRGS)

10:30

Intervalo
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08:15

08:45

10:00

TEATRO MUNICIPAL (Praça Ramos De Azevedo, s/n – República)
ABERTURA SOLENE
Credenciamento dos convidados
Palavras do Secretário do Governo Municipal – Mauro Ricardo Machado Costa
Palavras do Secretário Municipal de Saúde – Edson Aparecido dos Santos
Palavras do Secretário Municipal de Educação – Bruno Caetano
Entrega do Selo CEI Amigo do Peito
Palavras do Prefeito de São Paulo – Bruno Covas
PALESTRAS
Palestra da Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e
Cidadania – Berenice Giannella
“Violência contra a criança na cidade de São Paulo”
Palestra do Prof. Dr. Lino de Macedo

10:30

“Crianças pequenas vulneráveis? Um desenvolvimento integral, integrado e
íntegro!”

11:30

Encerramento

01/08/2019
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13:00

13:30

PE

PRAÇA DAS ARTES (Av. São João, 281 – Centro)
Credenciamento dos convidados
RODA DE CONVERSA I – A cidade, o brincar e a primeira infância
Janine Dodge – IPA Brasil
Laís Fleury – Instituto Alana
Tatiana Koschelny Pereira – SESC São Paulo
Coordenação: Décio Matos – Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer
Apoio
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Daniel Cunha/SMG

Daniel Cunha/SMG

Foram realizadas também, na Praça das Artes, rodas de conversa sobre temas
relevantes para a primeira infância e a implementação do Plano Municipal pela
Primeira Infância, como: (I) A cidade, o brincar e a primeira infância; (II) Desafios
e oportunidades do acolhimento familiar em São Paulo; (III) Caminhos para a
boa alimentação e nutrição na primeira infância; e (IV) Promovendo a escuta
de crianças na primeira infância, voltados para servidores públicos, mas abertos
também para o público em geral. Houve, ainda, a realização de um “balanço”,
com representantes do poder público, da sociedade civil e das empresas, sobre
o que cada um destes atores envolvidos com a primeira infância na cidade está
fazendo para a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, desde
a sua publicação em novembro de 2018, e como eles podem potencializar a sua
ação, sobretudo nos territórios mais vulneráveis da cidade.

Programação de Abertura

Durante as ações da Semana foi anunciado o lançamento do “Prêmio Primeira
Infância em São Paulo”, fruto da parceria com a Plan International Brasil e a Nivea,
que premiou boas práticas de atendimento à primeira infância nos serviços da
rede direta e conveniada de saúde, educação e assistência social. Nesta primeira
edição do Prêmio foram contemplados serviços das subprefeituras de Capela do
Socorro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Parelheiros, na Zona Sul da cidade. A partir desta experiência piloto, a Prefeitura prevê a expansão do Prêmio para toda a
cidade a partir dos próximos anos.
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Abertura da II Semana Municipal da Primeira Infância

II SEMANA MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

01/08/2019
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crianças visando a promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância. Foram realizadas palestras, rodas de conversa e oficinas sobre temas
como aleitamento materno, alimentação saudável, cuidados na primeira infância,
entre outros, além de atividades lúdicas para toda a família.

E
IM

A segunda edição da Semana Municipal da Primeira Infância, realizada em agosto
de 2019, manteve o objetivo de promover o envolvimento da sociedade e das
famílias na valorização e nos cuidados da primeira infância e contou com o apoio
do UNICEF. A programação foi iniciada com uma cerimônia solene no Theatro
Municipal com a presença do Prefeito Bruno Covas e dos Secretários Municipais
que compõem o Comitê Gestor da Primeira Infância. Durante a cerimônia foi
realizada a entrega do “Selo CEI Amigo do Peito”, campanha da Secretaria Municipal de Educação para incentivar ações de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno nas unidades da rede de educação infantil, a fim de garantir
o direito do bebê a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental
e social. Em 2019, 280 Centros de Educação Infantil foram contemplados com o
Selo, número quase três vezes maior que no ano anterior (98 CEIs).
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II Semana Municipal da Primeira Infância - 2019

PR

IM

E IR A I NF Â

NC

I

Para os bebês e crianças e seus/suas cuidadores/as, foi realizado o evento cultural
Slow Kids, no final de semana, no Ibirapuera e na Praça Brasil, em Itaquera, com
diversas atividades ao ar livre: brincadeiras tradicionais, yoga para pequenos, contação de história, apresentação de música e circo.
As Secretarias Municipais de Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social,
Educação e Esportes e Lazer também desenvolveram, em seus equipamentos
e serviços, diferentes ações voltadas para gestantes, famílias e cuidadores de
72

Entrega do selo da campanha “CEI Amigo do Peito”
73

Acesso virtual ao canal do YouTube (dados de 12 de agosto de 2020)

1˚BALANÇO DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL PELA PRIMEIRA
INFÂNCIA 2018-2030
ANO DE 2019
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RELATÓRIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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III Semana Municipal da Primeira Infância - 2020
Como nos anos anteriores, a terceira Semana Municipal da Primeira Infância foi
celebrada em agosto de 2020. Entretanto, por conta da pandemia, o evento foi
inteiramente realizado de forma virtual, por meio do canal da Primeira Infância, da
PMSP, criado na plataforma YouTube, com tradução simultânea em Libras. Assim
como nas edições anteriores, a Semana contou com o apoio do UNICEF e teve
como objetivos divulgar a pauta da primeira infância e estimular o envolvimento
da sociedade e das famílias na valorização e nos cuidados da primeira infância,
promovendo debates e oficinas sobre temas relacionados ao desenvolvimento
de crianças de 0 a 6 anos.
Considerando o contexto no qual foi realizada, foi abordada a temática do
Coronavírus e de seus diversos impactos na primeira infância em rodas de conversa com especialistas convidados. A Semana contemplou, ainda, contações de
histórias para as crianças e a divulgação do primeiro balanço da implementação
do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) 2018-2030, apresentado no
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1º Balanço do PMPI lançado na III
Semana Municipal da Primeira Infância

encerramento da Semana, pela Comissão de Avaliação do PMPI, composta por representantes da Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil.
Além dos eventos ao vivo, foram disponibilizados no canal do Youtube, vídeos produzidos por Serviços de Assistência Social à Família (SASFs), da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, com propostas de brincadeiras para crianças na primeira
infância. Ao final da III Semana Municipal da Primeira Infância, o canal no qual foi
transmitida a programação possuía mais de 8 (oito) mil inscritos/as e 123 (cento e
vinte e três) mil visualizações, o que demonstrou o alcance e a grande visibilidade da
pauta da primeira infância.
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III Semana Municipal da Primeira Infância 2020
de 3 a 7 de AGOSTO

Contação de História - A verdaderia história dos 3 porquinhos
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1º Balanço da Implementação do Plano Municipal
pela Primeira Infância 2018 - 2030
Contação de histórias - O Rei Careca
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TELAS FOTOGRAFADAS DOS EVENTOS REALIZADOS NA INTERNET

Lançamento e Bate Papo-Pílulas do Brincar
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Roda de Conversa - Impactos do Coronavírus para crianças de 0 a 6 anos

Roda de conversa - Desafios da proteção de crianças e adolescentes contra a violência
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I Semana Municipal do Brincar - 2019
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Arquivo PMPI
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Arquivo PMPI

A programação contemplou, ainda, atividades internas, voltadas para a formação
de servidores na temática do brincar, assim como oficinas e vivências lúdicas
voltadas especificamente para crianças e seus cuidadores. Para tanto, a Prefeitura
organizou um edital de chamamento público para a seleção e contratação de
oficineiros, que propuseram e realizaram atividades lúdico-educativas e brincadeiras em vários espaços públicos da cidade. As atividades ocorreram em parques,
praças, equipamentos culturais e de educação, e possibilitaram a vivência de um
brincar livre, mais próximo da natureza, que respeita a cultura da infância e permite a união de pessoas de idades, culturas e perfis diferentes.

IM

Atividades com crianças na Semana do Brincar

Em 2020, a segunda edição da Semana Municipal do Brincar não pôde ser realizada em função da situação de emergência do COVID-19. Como ainda era o início
da pandemia, os serviços e os recursos virtuais ainda estavam sendo adaptados
para o novo contexto de restrições. Não obstante, durante a última semana de
maio, a Secretaria Municipal de Educação promoveu atividades especiais dedicadas à temática do brincar na primeira infância, dentro da sua programação virtual
voltada tanto aos educandos e suas famílias, quanto aos educadores.

PR

Arquivo PMPI

A Semana do Brincar tem por objetivo demonstrar que o brincar é fundamental
para o desenvolvimento integral da criança e do ser humano, e essencial para a
construção de uma infância digna. Em 2019, foi realizada a primeira edição da
Semana Municipal do Brincar, entre os dias 25 de maio e 02 de junho, com a realização de ações de capacitação voltadas para servidores que atuam diretamente
com crianças na primeira infância, e atividades lúdicas voltadas para crianças e
seus cuidadores. Além da mobilização dos serviços e equipamentos municipais
existentes, desenvolveu-se uma programação com oferta descentralizada de atividades em espaços públicos, que proporcionou mais visibilidade à ação e permitiu
atingir um público mais amplo.

Campanha Informativa sobre Serviços
para a Primeira Infância

Arquivo PMPI
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Em dezembro de 2019, a Prefeitura realizou, ainda, no sentido do envolvimento
da sociedade com a valorização e os cuidados na primeira infância, uma ampla
campanha informativa sobre os serviços essenciais para gestantes e crianças de
0 a 6 anos. A campanha foi veiculada na TV, nas rádios e por meio de um site
e contemplou mensagens sobre a importância do desenvolvimento integral na
primeira infância.

Campanha
Informativa

79
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Territórios Educadores: qualificação dos
entornos de equipamentos públicos
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Melhorar a qualidade da educação infantil.

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14 d

Implementar Territórios
Educadores nos distritos
prioritários para a
primeira infância.

IM

Tornar o ambiente da cidade mais acolhedor
para as crianças de 0 a 3 anos.

PR

Meta 5.
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PMPI – Eixo Estratégico II

São Paulo é a maior metrópole da América Latina onde habitam quase 12 milhões de pessoas, das quais 1,1 milhão com idade entre 0 e 6 anos (Fundação SEADE, 2018) circulando por suas ruas e avenidas mais de 8,6 milhões de veículos,
de acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), de 2018.
A cidade de São Paulo enfrenta inúmeras dificuldades típicas de uma metrópole,
entre elas a necessidade de prover melhorias na infraestrutura e zeladoria dos
espaços e das vias públicas, sobretudo nas regiões periféricas da cidade. No que
diz respeito à segurança viária, 18,8% dos óbitos por causas externas na cidade
são decorrentes de acidentes de trânsito e transporte terrestre. 85,2% dos envolvidos em acidentes fatais correspondem aos usuários mais vulneráveis: pedestres,
motociclistas e ciclistas. Entre crianças de 0 a 4 anos, o trânsito é a segunda maior
causa de óbito por acidente no município, de acordo com dados do Ministério da
Saúde (MS/SVS/CGIAE). Todo este cenário aponta a cidade de São Paulo como
pouco amistosa para crianças e adolescentes, principalmente para aquelas que
circulam a pé, pelas periferias da cidade.
No contexto da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI),
durante o ano de 2018, foi definida uma meta específica, que visa adequar a
infraestrutura dos espaços públicos às necessidades das crianças e aumentar a
oferta de ambientes estimulantes para a primeira infância. Para tanto, foi estruturado o programa “Territórios Educadores”, que consiste no desenvolvimento e
na implantação de intervenções de segurança viária e requalificação do espaço
urbano, além de um trabalho de envolvimento e sensibilização da comunidade
do entorno.
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O Programa
O programa é uma das estratégias intersetoriais da Prefeitura para promover o
desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos na cidade, estando envolvidos
uma multiplicidade de atores da administração municipal com a coordenação da
Secretaria de Governo Municipal, como Secretaria de Mobilidade e Transporte, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Educação, Secretaria
de Subprefeituras, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e SP Urbanismo,
além das Subprefeituras dos territórios onde serão implantados os Territórios.

Os territórios educadores, inspirados
no Urban95, estão sendo construídos
nas áreas mais vulneráveis da cidade,
criando zonas prioritárias focadas no
conforto, na segurança e na promoção
de interações lúdicas entre as
crianças pequenas e seus cuidadores
com o espaço urbano.
Claudia de Freitas Vidigal –
Fundação Bernard van Leer

O que são “Territórios
Educadores”?
Territórios educadores são espaços públicos diferenciados, localizados no entorno de unidades
de educação infantil, compostos por “trilhas”
(acessos) e “estações” educadoras ao longo destas, segurança viária e modais de mobilidade
entre locais de alta densidade residencial e equipamentos públicos, com vias e calçadas adequadas e seguras para pedestres. Os territórios
educadores se baseiam no conceito de espaço
público como local de aprendizado e interações,
e no reconhecimento da importância e influência do entorno na vida das pessoas, e, sobretudo, na vida das crianças. Por meio da criação de
um modelo de intervenção urbanística, os territórios educadores buscam qualificar os entornos
de equipamentos públicos em zonas de vulnerabilidade social, transformando-os em ambientes que contribuam para o desenvolvimento das
crianças na primeira infância.
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Objetivos
Geral:
• Contribuir para tornar o ambiente da cidade de São
Paulo mais acolhedor para as crianças de 0 a 6 anos.
Específicos:
• Qualificar vias de acesso a equipamentos públicos,
por onde circulam crianças e pais/cuidadores, tornando-as
rotas seguras e lúdicas, que estimulem o desenvolvimento das crianças e a interação com seus pais/cuidadores
(“trilhas educadoras”);
• Criar espaços lúdicos, seguros e inclusivos no ambiente
urbano, que oportunizem o contato e a interação de crianças de 0 a 6 anos com estímulos que promovam o seu
desenvolvimento cognitivo e social (“estações educadoras”);
• Contribuir para a qualificação das relações familiares, incentivando a interação entre pais/cuidadores e as crianças;
• Contribuir para o aprofundamento da relação das
crianças com a cidade e seus habitantes;
• Contribuir para a valorização dos espaços públicos e sua
conservação, pela comunidade do entorno;
• Contribuir para a melhoria da qualidade do ar no entorno
das unidades escolares;

No início de 2019 o programa foi incluído, também, na revisão do Programa de
Metas 2019 – 2020 da Cidade de São Paulo, no âmbito do Objetivo Estratégico
14 – Reduzir a vulnerabilidade na Primeira Infância. Além disso, o programa está
vinculado ao Plano de Segurança Viária do Município, denominado Vida Segura.

Implantação
Componentes do programa
• Requalificação de trajetos entre comunidade e equipamentos públicos como
unidades de educação infantil, bibliotecas, centros de cultura, praças, parquinhos,
entre outros, tornando-os rotas seguras, que combinem medidas de segurança
viária e requalificação das calçadas, adotando este espaço para implantação de
“trilhas educadoras” com atividades lúdicas e jogos para crianças;
• Implantação de estações educadoras com estrutura específica voltada a crianças de 0 a 3 anos e 4 a 6 anos, próximas aos equipamentos de destino das crianças e seus cuidadores;
• Articulação para sensibilização e envolvimento da comunidade e das equipes
dos equipamentos do entorno, visando a inclusão destes no desenvolvimento do
programa e a valorização da intervenção a longo prazo.
O público-alvo do projeto são, prioritariamente, as crianças de 0 a 6 anos em
situação de vulnerabilidade social, conforme estipulado no Plano Municipal pela
Primeira Infância 2018-2030. Entretanto, o projeto impactará, também, de forma
direta e indireta, pais, cuidadores, crianças de outras faixas etárias e adolescentes,
assim como a comunidade que vive e circula pela área de intervenção. A implantação do programa em São Paulo é realizada com base no aprendizado prático
da experiência piloto realizada em 2018 no Campo Limpo.

Entre 2019 e 2020, foram desenvolvidos os projetos de segurança viária e
das trilhas e estações educadoras para os 10 distritos mais vulneráveis para
primeira infância, além da incorporação dos projetos de Território CEU
nas regiões de Pinheirinho d’Água e Parque Novo Mundo, e o projeto de
Urbanismo Social no Jardim Lapenna. Desde o início de 2020, o programa
conta com o apoio técnico da parceria realizada com o WRI Brasil, com
financiamento da Fundação Bernard van Leer. Está sendo elaborado, pela
SMDU, o processo licitatório para a aquisição do mobiliário urbano para as
trilhas e estações educadoras, desenvolvido pela SP Urbanismo, devendo
ocorrer em 2021.
A efetiva implantação do programa está dividida em três fases, estando previstas na primeira fase: Cidade Tiradentes e Brasilândia, que já têm obras iniciadas, Capão Redondo e Jardim Ângela. Na segunda e terceira fases, serão
contemplados, Pedreira, Grajaú, Iguatemi, Itaim Paulista, São Rafael e Lajeado,
que correspondem aos 10 Distritos prioritários para a primeira infância,
além de Parque Novo Mundo, Pinheirinho d’Água e Jardim Lapenna.

Desenho do Mobiliário Urbano SPUrbanismo –
Territórios Educadores

• Disseminar conteúdos educativos e culturais nas áreas
mais vulneráveis da cidade.
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Tornar o ambiente da cidade mais acolhedor
para as crianças de 0 a 3 anos.

Brasilândia
Vila Guilherme

Guaianases
Guaianases

São Rafael
Hip Hop
Sul

Juninho Sandro

Campo Limpo

Hip Hop Leste
Marquinhos Silva

Lucas Lacaz/

LUCAS LACAZ

Campo Limpo

Raul Seixas

Butantã

Butantã
Dinho Rodrigues

Instalar espaços lúdicos e
educativos para crianças de 0 a 6
anos em equipamentos culturais
localizados nos distritos prioritários
para a primeira infância

Raul Seixas
Aureo Verticchio

Iniciativa
14.l

Dentre os vários resultados, cabe destacar a implantação pela Secretaria
Municipal de Cultura, em 2020, de 10 espaços lúdicos e educativos, que
consideram as necessidades e as especificidades das crianças na primeira
infância. A partir do mapeamento das Casas de Cultura e de um processo
de escuta das comunidades envolvidas, foram instalados 10 espaços lúdicos e educativos nas seguintes Casas de Cultura: São Rafael, Guaianases,
Raul Seixas, M’Boi Mirim, Campo Limpo, Brasilândia, Butantã, Vila
Guilherme, Hip Hop Sul. e Hip Hop Leste.

Danilo Leite

Programa de Metas
2019-2020

Vila Guilherme

Brasilândia

Aurora Oliveira

LA

Além do estabelecimento do Programa Territórios Educadores, a Prefeitura de São Paulo avançou, nos últimos dois anos, em ações que tornam o
ambiente da cidade mais acolhedor para as crianças de 0 a 6 anos, como
previsto na meta 5 do Eixo Estratégico II do Plano Municipal pela Primeira
Infância, sendo parte também de uma das iniciativas do Programa de Metas. O direito ao livre brincar e a importância das interações sociais é um
dos princípios definidos na legislação municipal para as políticas públicas
para a primeira infância.

Juninho Sandro

PE

Meta 5.

Rodrigo Olegario

Ampliação de Espaços Lúdicos e
Educativos para a Primeira Infância
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M’Boi Mirim

Hip Hop Leste

Edi Gomes

São Rafael
Lucas Lacaz

Hip Hop Sul
84

M’Boi Mirim

Hip Hop Sul
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Proteger
5. Proteção como prioridade
O que é o Sistema de
Garantia de Direitos (SGD)?

DAVI CUNHA
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O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente foi definido em 2006, para assegurar e fortalecer
a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), marco legal que ratifica os direitos fundamentais
da infância e da adolescência. O sistema é formado pela
integração e articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil, para garantir e operacionalizar os direitos das
crianças e adolescentes no Brasil. Três eixos estratégicos
compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança
e do Adolescente: Defesa, Promoção de Direitos e Controle
Social. O controle é exercido por organizações da sociedade civil, Ministério Público, Poder Legislativo, Defensorias
Públicas, Conselhos Tutelares e pelos Fóruns de discussão
e controle social.

No Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), o Eixo Estratégico III traz a
importância de garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos
e da cidadania na primeira infância. Estruturante na implementação do Eixo é o
desafio do aprimoramento do Sistema de Garantia de Direitos, com uma maior
integração entre as várias políticas e órgãos envolvidos. Outro ponto importante é a garantia do acesso e a qualificação dos serviços de acolhimento, além
do atendimento especializado e individualizado a todas as mães e gestantes em
situações de alta vulnerabilidade social. O Eixo considera, ainda, a importância da
promoção de ações permanentes voltadas para a cultura de paz e não violência
contra a criança.
A proteção integral das crianças necessita de uma atuação articulada do poder
executivo municipal com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente. Muitas destas articulações passam pela participação conjunta em
comissões, como a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (CMESCA) e também a realização de formações e capacitações. Em outubro de 2019, houve a adesão, pelo
Prefeito Bruno Covas, à Parceria Global pelo Fim da Violência contra Crianças e
Adolescentes, conforme mencionado no capítulo 3. Como parte deste processo,
houve a criação de um Comitê Gestor e de uma Comissão Técnica para o planejamento e a implementação de ações intersetoriais, que visem o enfrentamento
de situações de violência.
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Família Acolhedora: garantia
do convívio familiar

O MUNICIPA
AN
L
PL

LA

A

PE

PMPI – Eixo Estratégico II
Meta 3.

PR

IM

E IR A I NF Â

Garantir acesso aos serviços de acolhimento
familiar para 100% das crianças de 0 a 6 anos

Programa de Metas 2019-2020
Iniciativa 14.j. Ampliar os serviços de acolhimento familiar,

implantando 1 convênio por cada macrorregião,
totalizando 5 convênios

A vida das crianças pode mudar para melhor, a partir da
proximidade com as famílias, buscando de forma integrada
acompanhar, orientar, alertar para gatilhos de vulnerabilidades,
na perspectiva de agir, o mais rápido possível, possibilitando
o enfrentamento com vistas a minimizar danos e munir as
famílias de entendimento e práticas para ações futuras.
A Política Municipal Integrada pela Primeira Infância permite
que o território esteja atento e alerta para acompanhar esses
usuários, com um olhar amplo e, de forma conjunta, agir
buscando ajudar as famílias a enfrentar suas demandas,
diminuindo riscos.
Solange Leal Vitorino - Representante Titular da SMADS
no Comitê Gestor Regional da Primeira Infância de Guaianases
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Um grande avanço na proteção integral de crianças institucionalizadas foi a
implantação do Serviço de Acolhimento Familiar – Modalidade Família Acolhedora, no município de São Paulo em 2019. É uma modalidade de acolhimento provisório, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente e definida
como prioritária ao acolhimento institucional. Acontece em residências de
famílias cadastradas, selecionadas e formadas por profissionais da área da
Infância e Juventude
O acolhimento acontece em ambiente familiar, garantindo a construção de
vínculos individualizados e convivência comunitária para crianças ou adolescentes afastados da família biológica por determinação judicial, como medida
de proteção excepcional e provisória.
O objetivo prioritário do acolhimento é o retorno da criança e adolescente à família biológica (que podem ser os pais, irmãos ou parentes próximos). Durante o período de afastamento, todos os esforços são empreendidos para que os vínculos com a família biológica sejam mantidos. Os
familiares devem receber do Estado acompanhamento psicossocial para
auxílio e superação das situações que levaram ao acolhimento. Quando,
mesmo após esses esforços, o retorno à família biológica não se mostra
possível, a criança é encaminhada para adoção para uma família que esteja
devidamente habilitada e inscrita no Cadastro Nacional de Adoção.
O acolhimento é temporário, feito por meio de um termo de guarda provisória. A adoção é permanente e não é abordada pelo Programa Família
Acolhedora.

O serviço Família Acolhedora foi implantado na cidade de São Paulo pormeio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), em parceria com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs).
Desde outubro de 2019, três parcerias foram firmadas com OSCs nas regiões de Santana, Sé e Santo Amaro para a realização do serviço. O funcionamento está direcionado, inicialmente, ao encaminhamento de crianças
na primeira infância, pela necessidade de cuidados individuais e afetivos de
que necessitam.

Família acolhedora no ECA
A modalidade Família Acolhedora está em consonância com os
princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Artigo 34, Parágrafo 1º, que determina que “a inclusão da criança
ou adolescente em serviços de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso,
o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta
lei”, artigo incluído pela Lei 12.010, de 2009.

Programa Família Acolhedora –
perguntas frequentes:
Que tipo de família pode ser uma família
acolhedora?

O serviço não restringe estruturas familiares. Também não
existem restrições sobre renda familiar, desde que a família tenha possibilidade de oferecer moradia e estrutura
básicas para o crescimento da criança. O fundamental é
ter disposição afetiva e emocional para proporcionar um
ambiente familiar à criança nos seus primeiros anos de
vida.

Como é feita a seleção?

Após a avaliação dos documentos necessários, famílias
inscritas como potenciais acolhedoras passam por um estudo psicossocial, com o objetivo de identificar os aspectos
subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação. Todas as ações do serviço Família Acolhedora são
estruturadas em metodologias que privilegiam a co-participação das famílias.

Quanto tempo dura o acolhimento provisório?
Podem se inscrever no Família Acolhedora pessoas maiores de 18 anos,
sem restrição de gênero ou estado civil. As unidades regionais dos Centros
de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) são responsáveis por acompanhar, monitorar e avaliar a evolução da execução do
Família Acolhedora, oferecendo também suporte técnico às organizações
parceiras e executoras do processo.

No máximo, 18 meses. Cada caso é analisado individualmente.
Fonte: SMADS/PMSP. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/assistencia_social/ protecao_ social_especial/index.php?p=28990

O serviço é realizado em três unidades com capacidade de direcionar 30
crianças em cada, totalizando 90 vagas, considerando que cada família acolhedora deverá acolher 01 (uma) criança por vez, exceto quando se tratar
de grupo de irmãos. Todas as etapas do processo de guarda provisória
ficam a critério da avaliação da equipe técnica do serviço.
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A estratégia de desenhar e implementar ações de qualificação dos conselhos tutelares está prevista na Meta 7 “Aprimorar o Sistema de Garantia de
Direitos”: do PMPI, assim como no Programa de Metas. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) planejou e implementou
a formação dos conselhos tutelares do município de São Paulo visando
qualificar o trabalho realizado por esses agentes e fornecer o apoio necessário para o exercício da função. Nessa perspectiva, a SMDHC estabeleceu
parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP), em 2019, a fim de ofertar formação sobre o Sistema de
Informação para Infância e Adolescência / Conselho Tutelar (SIPIA/CT) para
esse público. O SIPIA é uma ferramenta de registro de atendimento unificada, e a formação é necessária para garantir a sua implantação na cidade.
Ainda em 2019, houve a publicação do Decreto 59.093/2019 que atribui
a gestão administrativa dos Conselhos Tutelares, que estava na Secretaria
Municipal de Subprefeituras (SMSUB), para a SMDHC.

LA
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Qualificação dos Conselhos Tutelares
PE

As unidades devem oferecer ambiente acolhedor e serem semelhantes a
uma residência, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos. O atendimento prestado deve ser individualizado e em
pequenos grupos, e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como
a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.
Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco devem ser
atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível
o retorno à família de origem ou extensa ou colocação em família substituta.
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Reordenamento e implantação
de novas unidades de SAICAs
(Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças
e Adolescentes)
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Iniciativa 14.o

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
(SAICA) tem como objetivo acolher e garantir proteção integral à criança
e adolescente em situação de risco pessoal e social. Oferece acolhimento
provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos,
inclusive crianças e adolescentes com deficiência, em situação de medida de
proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias
ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Nos últimos anos, foram implantados
19 novos SAICAs e houve o reordenamento de mais de 70, com a alteração da capacidade de 20 para 15 vagas e ampliação do quadro de recursos
humanos.

IM

Programa de Metas
2019-2020

PR

Acolhimento Institucional:
reordenamento e novas unidades

Quando chega a um serviço de acolhimento institucional, a equipe técnica
inscreve a criança em todas as políticas públicas disponíveis, incluindo creche
ou Pré-Escola. Na garantia do direito à educação, as crianças em situação de
acolhimento institucional recebem apoio nas situações em que a escola faz
essa solicitação, ou seja, quando a criança apresenta prejuízo em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, tendo sempre a preocupação
de atuar sem intensificar os estigmas que estas crianças já carregam.

PMPI – Eixo Estratégico II
Meta 7.
Aprimorar o sistema de garantia de direitos

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14.p.

Assegurar estrutura necessária
para o funcionamento dos
Conselhos Tutelares
91

Proteção integral no enfrentamento
a violências contra a criança
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Promover uma cultura de paz e não violência contra a
criança

Fluxo Integrado de Atenção à Criança
e ao Adolescente Vítima de Violência
Outras entradas:

DENÚNCIA

1

Fluxo de Atenção à
criança e ao adolescente
vítima de violência

SUSPEITA
Identifica um ou
muitos indícios

2

IDENTIFICAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO
Confirma um ou mais
indícios e aciona parceiros

3
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ATENDIMENTO
Atende garantindo direções
e articulações entre a rede

Para tornar mais estratégico o enfrentamento à violência contra crianças e
adolescentes na cidade de São Paulo, em outubro de 2019 houve a adesão,
pelo Prefeito Bruno Covas, à Parceria Global pelo Fim da Violência contra
Crianças e Adolescentes, iniciativa liderada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e que reúne governos de diferentes países, organizações
internacionais, sociedade civil, entre outros grupos. No mesmo ato foram
criados o Comitê Gestor e a Comissão Técnica para o planejamento e a implementação de ações intersetoriais, por meio da Portaria SGM nº 295, de
18 de outubro de 2019. Com essa iniciativa, São Paulo passou a ser a cidade
pioneira a participar da Coalizão Brasileira End Violence Against Children.
Como primeiro passo, ainda em 2019, em parceria com UNICEF, foi elaborado diagnóstico territorializado sobre diversas formas de violência contra
crianças e adolescentes, subsídios fundamentais para a construção de indicadores e diretrizes de ação em cada território na cidade. O diagnóstico foi
apresentado e debatido também durante Workshop ministrado por especialistas da iniciativa EndViolence, que capacitou equipes técnicas de várias
secretarias na metodologia global INSPIRE.
O início das atividades da Comissão Técnica da Parceria Global, no primeiro
semestre de 2020, exigiu ações imediatas para o enfrentamento do impacto
da emergência sanitária nas situações de violência contra crianças e adolescentes, em especial nos ambientes domésticos, uma vez que as escolas
como espaço de proteção social passaram a atuar de forma remota. Como
estratégia de proteção, foi traduzida e adaptada uma campanha internacional direcionada às famílias e cuidadores, com o objetivo de sensibilizar
os adultos em relação às vulnerabilidades de crianças e adolescentes que
podem surgir ou se agravar na situação de confinamento.

Ouvidoria e Canal de Denúncias

COVID-19 Cuidados da Família

Em tempos de Coronavírus, é preciso criar um ambiente
de carinho e segurança para sua família.
Nessa época de isolamento social,
crianças e adolescentes podem
estar mais expostos a diferentes
formas de violências.

Dê espaço para as
crianças e os adolescentes falarem
de seus medos e
dúvidas.

Se
você
testemunhar,
souber ou suspeitar de
alguma criança ou adolescente vítima de qualquer
tipo de violência, denuncie!
Sua ação pode salvar vidas.

Disque 156 ou disque 100. As ligações são gratuitas
e você não precisa se identificar.
E lembre-se: Você não está sozinho/a!

A campanha foi veiculada em diversas mídias
sociais dos serviços públicos e também distribuída conjuntamente com cestas básicas para
famílias mais vulneráveis participantes de programas sociais. Paralelamente à veiculação da
campanha, em maio de 2020, foi criado um
canal exclusivo para denúncias de violência
contra crianças e adolescentes articulado à
Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos.

Em conjunto com a Comissão Técnica da Primeira Infância, os representantes do Poder Público que compõem a Comissão Técnica da Parceria Global
contribuíram para a formação de um grupo técnico que realizou o detalhamento do Fluxo Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima
de Violência, conforme mencionado no Capítulo 3. O fluxo é uma estratégia
fundamental na implementação, em nível municipal, da Lei nº 13.431, de 4
de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tem o
objetivo de assegurar a proteção integral da criança ou adolescente vítima
(ou testemunha) de violência e favorecer a superação das consequências
da violação sofrida.

Durante a pandemia, a Ouvidoria Municipal
de Direitos Humanos abriu um canal exclusivo para recebimento de denúncias de violências contra crianças e adolescentes por meio
do SP 156.
A ligação é anônima e a denúncia é analisada e encaminhada para órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos, que solicitam os atendimentos e ações cabíveis conforme cada caso.
O canal também está capacitado para receber denúncias feitas pelas próprias crianças e
adolescentes.
A Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos
também é uma estratégia importante no
Fluxo Integrado de Atenção à Criança e ao
Adolescente Vítima de Violência, parte integrante do Protocolo Integrado de Atenção à
Primeiríssima Infância.

O Fluxo Integrado desenhado, que será implementado a partir de 2021,
reforça que a acolhida no atendimento não deve submeter crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levam
a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento,
estigmatização ou exposição. A escuta especializada é parte do procedimento de acolhida realizado pelos profissionais qualificados da rede de proteção
nos campos da educação, da saúde, da assistência social previsto e descrito
na legislação sobre violência contra crianças e adolescentes.
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Jonathan Muniz/ASCOM/SMS

Desenvolver

6. Desenvolvimento Saudável
para uma Primeira Infância Plena

Embora os desafios ainda sejam
inúmeros, foi muito importante,
para o UNICEF, colaborar tanto com
a construção do PMPI, quanto com a
implementação de estratégias como as
Semanas da Primeira Infância e a construção
de diretrizes para a atenção à gravidez na
adolescência, que exige cuidados específicos
à gestante e ao bebê. Também buscamos,
ao longo do processo de implementação da
política, contribuir com reflexões e análises
de situação sobre questões importantes
que ainda precisam ser superadas pelo
município, como o aumento da mortalidade
infantil e da sífilis congênita.
Adriana Alvarenga - Unicef
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Para alcançar o objetivo do Eixo Estratégico IV do PMPI, é fundamental a
ampliação da cobertura vacinal, a redução da mortalidade infantil e materna
e da desnutrição, além da garantia do acesso a serviços públicos de saúde
de qualidade, desde antes do início da gestação. Para tal, o desenvolvimento
das ações na atenção básica com equidade e considerando as singularidades
regionais é uma das diretrizes da atuação da Prefeitura de São Paulo. A garantia do acesso aos serviços de saúde para gestantes e crianças de 0 a 6 anos se
dá também por meio de mecanismos de busca ativa, que permitem a identificação de lacunas no acesso e a realização dos encaminhamentos necessários
dentro da rede de atendimento e em articulação com as demais políticas. Essa
perspectiva tem sido fortalecida nos últimos anos, com ênfase no desenvolvimento de protocolos integrados.
Várias ações foram desenvolvidas, nos últimos dois anos, para a ampliação e
qualificação da assistência à gestação, ao parto e ao recém-nascido, que estão
presentes também no Programa de Metas 2019-2020. O atendimento da primeira infância pela rede municipal de saúde aprimorou importantes estratégias
para garantia da realização da primeira consulta do recém-nascido na atenção
básica em até 7 dias após o nascimento, no contexto de reestruturação do
programa Mãe Paulistana, da Secretaria Municipal de Saúde. Em mais uma
estratégia bem sucedida, a contratação de apoiadoras para atuarem nas maternidades municipais garantiram o agendamento direto da primeira consulta.
O percentual de gestantes adolescentes no município de São Paulo vem reduzindo ano a ano, incluindo ações do Programa Saúde na Escola, além do
aumento substancial da distribuição de preservativos femininos. Alguns desafios são de longo prazo e exigem a continuidade e o fortalecimento das ações
já desenvolvidas. Dentre estas, cabe destacar a importância de reduzir, ainda
mais, os coeficientes de mortalidade materna e infantil, assim como o aumento da cobertura vacinal e a redução da desnutrição de gestantes e crianças na
primeira infância, assim como a obesidade infantil.
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Meta 3.
Reduzir o coeficiente de mortalidade infantil para
menos de 10/1000 nascidos vivos e da taxa de
mortalidade materna para menos de 40/100.000

Programa de Metas
2019-2020
Meta14.2
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Reduzir a taxa de mortalidade
infantil para 10,7 óbitos por mil
residentes menores de um ano
Ampliar e qualificar a assistência
à gestação, ao parto e ao
recém-nascido, articulando a
Rede de Atenção Básica e de
média e alta complexidade

Para redução da mortalidade infantil na cidade de São Paulo, a Prefeitura
realiza uma série de ações, como o monitoramento das gestantes, através do
Programa Mãe Paulistana. O monitoramento de gestantes, recém-nascidos e
puérperas é desenvolvido em ações das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e pelo serviço de monitoramento “Alô Mãe”, que envolve busca de usuárias
por meio de contato telefônico ou visita domiciliar. Ao final de 2020, eram
cerca de 10 mil gestantes com cadastro ativo, sendo acompanhadas pelos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. E no pré-natal foram realizadas cerca de 700 mil consultas. Por meio do monitoramento do recém-nascido, foram realizadas também cerca de 50 mil consultas até 7 dias de vida na
Atenção Básica, conforme as melhores práticas indicadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Edson Hatakeyama/SMS

Iniciativa14.m

A mortalidade infantil expressa o número de óbitos de menores de
um ano de idade, por mil nascidos vivos, num determinado território. O coeficiente é calculado anualmente pelo Ministério da Saúde
para todo o país, mas esta consolidação se dá, em geral, no ano subsequente. Assim, os dados para 2020 ainda não estão disponíveis.
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Jonathan Muniz/ASCOM/SMS

Redução da Mortalidade Infantil:
compromisso fundamental

As principais diretrizes da Rede de Atenção Materno-Infantil Mãe Paulistana
são: captação precoce da gestante (até a 12ª semana de gravidez.), garantia
de sete ou mais consultas de Pré-Natal, realização de exames laboratoriais e
ultrassonografia, testes rápidos para Sífilis e HIV, pactuação de Pré-Natal de
risco, transporte público gratuito (cartão SPTrans), visita antecipada à maternidade de referência para o parto, grade de parto acessível, agendamento
pela maternidade e garantia da consulta da puérpera e da primeira consulta
do recém-nascido, bolsa e enxoval para o recém-nascido e certificação de
qualidade da UBS e da Maternidade.

Programa Mãe Paulistana
O Mãe Paulistana é um importante programa da Secretaria
Municipal de Saúde que possui como uma de suas prioridades a redução da mortalidade infantil e materna, garantindo
assistência durante todo o ciclo de gravidez do pré-natal ao
puerpério. Em 2019, houve a ampliação e qualificação do
programa, estendendo-o até o segundo ano de vida do bebê.
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Frente à pandemia de Covid-19, toda a assistência ao planejamento reprodutivo individual, pré-natal, parto, recém-nascido, puérperas e puericultura
foram mantidas. Nesse contexto, foram elaboradas três Notas Técnicas (Informativo nº 2 de 30/03/2020; Nota Técnica de 07/05/20 e
Nota Técnica de 03/06/2020) para adequação de espaço físiProduto dos esforços
co e manutenção da prioridade ao atendimento de puérde qualificação da assistência
peras, recém-nascidos e crianças, seja com consultas nas
a gestantes e bebês, em 2019, a
unidades e/ou em domicílio, reforçando a importância
cidade de São Paulo foi certificada
do aleitamento materno, da imunização e o atendipelo Ministério da Saúde (MS) como
mento aos casos suspeitos de Síndrome Respiratória
município que eliminou a transmissão
Aguda Grave (SRAG).
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Todas as conquistas ao longo
desses anos se deram por meio
de um trabalho árduo, coletivo,
participativo e integrado mas
também há ainda muitos desafios
que se apresentam em São Paulo.
Como cidadã e como profissional
da saúde, o maior desafio é
enfrentar as desigualdades regionais
Teste do Pezinho na
e universalizar os avanços em saúde
cidade de São Paulo ampliou a
detecção de doenças para mais de para as famílias mais vulneráveis,
de forma que asseguremos não
50, no final de dezembro de 2020.
somente a sobrevivência (redução
Uma importante conquista para
da mortalidade infantil), mas
a atuação preventiva e o
também o desenvolvimento
desenvolvimento saudável
integral de todas as crianças da
de todas as crianças que
cidade, uma vez que todos nós
nascem no município.
somos corresponsáveis para que
a garantia dos direitos das crianças
seja de fato efetivada, porque
cada criança importa.

Jonathan Muniz/ASCOM/SMS

vertical do HIV. Este tipo de transmissão
pode ocorrer da mãe para o bebê
durante a gestação, o parto e puerpério
– caso os procedimentos preventivos
não forem seguidos – e ainda
na amamentação.

Ainda no sentido dos esforços para reduzir as taxas de mortalidade infantil
e mortalidade materna, outra estratégia é a qualificação da captação dos
casos de morte de mulheres em idade fértil (MIF) junto ao Programa de
Aprimoramento das Informações de Mortalidade - PRO-AIM. Os casos
suspeitos de morte materna são investigados e apresentados em fóruns
regionais com a presença dos hospitais, com o objetivo de abordar e discutir possíveis falhas no atendimento e melhorar a qualidade do pré natal
e do atendimento hospitalar.

Athene Maria de Marco França Mauro –
Representante Titular da SMS na
Comissão Técnica da Primeira Infância
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O que é a Plataforma dos
Centros Urbanos (PCU)
Família acolhedora no ECA
do UNICEF

Gravidez na adolescência:
prevenção e atenção integral

A modalidade Família Acolhedora está em consonância
A Plataforma
dos Centros Urbanos (PCU) é
os princípios
e diretrizesem
do Estatuto
da Criança e
umacom
iniciativa
do UNICEF,
cooperação
do
Adolescente,
Artigo
34,
Parágrafo
1º,
que
com governos e parceiros, para promover osdetermina
que “a
da criança
ou adolescente em
serviços de
direitos
dasinclusão
crianças
e dos adolescentes
mais
acolhimento
familiar
terá
preferência
a
seu
acolhimento
afetados pelas desigualdades existentes deninstitucional,
observado, em qualquer caso, o caráter temtro de
cada cidade.

Conforme análise da Plataforma dos Centros Urbanos - Unicef, nos últimos
4 anos a proporção de bebês nascidos de mães adolescentes caiu na cidade
como um todo e também nos distritos nos quais essa incidência era mais
elevada. Os indicadores melhoraram em quase todos os distritos da capital
paulista, com destaque para os 48 distritos cujas taxas estavam mais altas na
porário e excepcional da medida, nos termos desta lei”, cidade em 2016.
Em artigo
sua terceira
edição,
a PCU
esteve preincluído pela
Lei 12.010,
de 2009.

sente em dez capitais brasileiras, dentre elas
São Paulo.
Quatro Agendas Prioritárias:
• Promover os direitos da primeira infância
• Enfrentar a exclusão escolar

• Promover os direitos sexuais e os direitos
reprodutivos de adolescentes
• Enfrentar os homicídios de adolescentes
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Diretrizes Intersetoriais

A redução da gravidez na adolescência nas regiões onde esse indicador era
mais crítico revela que é possível avançar na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes quando há uma atuação intersetorial nos territórios
mais vulneráveis. Como iniciativas importantes realizadas, houve a ampliação
dos equipamentos de saúde que disponibilizam a inserção dos implantes
subdérmicos, implantes de etonogestrel e disponibilização de DIU de cobre.
Em 2019, foram realizadas também várias ações no âmbito do Programa
Saúde da Família voltadas para os direitos sexuais e reprodutivos.
Em outubro de 2020, foi publicado o documento “Diretrizes Intersetoriais
para garantia de direitos sexuais e direitos reprodutivos, prevenção e atenção integral à gravidez de adolescentes no município de São Paulo” elaborado como parte do Plano de Impacto Coletivo da edição 2017-2020
da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), uma iniciativa do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com a Prefeitura de São Paulo,
por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC), com a participação de diversas secretarias municipais. Contou,
ainda, com a parceria da Plan International, Instituto Kaplan, Ecos Comunicação em Sexualidade e Associação Santa Fé.

As Diretrizes Intersetoriais buscam orientar a atuação articulada dos profissionais dos serviços públicos de saúde, educação, assistência social e proteção. Seu objetivo é promover a atenção integral na prevenção e no cuidado
da gravidez na adolescência, ampliando a garantia de direitos de crianças
e adolescentes no município de São Paulo. No final de 2020, houve ainda
o desenvolvimento do Fluxo de Atenção à Gravidez na Adolescência, no
âmbito do Protocolo Integrado de Atenção à Primeiríssima Infância, com o
objetivo de garantir um atendimento mais integral e integrado à adolescente.

“Tratar a gravidez na adolescência sob uma
perspectiva preventiva e de atenção integral
à menina e ao menino adolescentes proporciona a estes sujeitos o exercício da vida sexual e reprodutiva com base em valores e
comportamentos mais autônomos, com decisões mais responsáveis, além da construção
de projetos de vida a longo prazo. Favorece
também que a gestante adolescente tenha
uma gravidez saudável e uma rede de cuidado e proteção para ela e o bebê, garantindo o
atendimento de suas necessidades psicossociais, como a permanência na escola, o apoio
da comunidade, da família e do pai adolescente”. (Diretrizes Intersetoriais, 2020)
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Atingir a cobertura vacinal de 90% para
as vacinas BCG e Rotavírus e de 95%
para as vacinas Poliomielite, Pentavalente,
Pneumocócica 10 V, Meningogócica C
Conjugada, SCR e Hepatite nas crianças
com menos de 2 anos de idade no município.

A busca ativa é realizada rotineiramente em todas as regiões da cidade, por meio de telefonemas, ae 0rogramas e visitas domiciliares. Quando detectados pela equipe da sala
de vacina, as equipes de Estratégia
de Saúde da Família (ESF) são acionadas, assim como o Programa Saúde na Escola (PSE). Durante as consultas de rotina, crianças com vacinas
em atraso são encaminhadas para a
sala de vacina da unidade. São realizadas, também, buscas ativas de
crianças, idosos e grupos prioritários
com situação vacinal em atraso em
áreas mais vulneráveis.

No Programa Palivizumabe, vacina que protege o bebê prematuro de infecção respiratória pelo vírus sincicial respiratório nas maternidades, foram
imunizados até 4 mil bebês. No âmbito do Programa Saúde na Escola, foram
realizadas ações em 428 UBSs e 1503 escolas, com um total de 224.723
participantes e, mesmo com as aulas suspensas e profissionais da educação em quarentena, foram desenvolvidas ações integradas entre as Secretarias Municipais da Saúde e da Educação na Campanha de Vacinação contra
a Influenza (H1N1), com uma média mensal de ações em 153 unidades
escolares.

Edson Hatakeyama/SMS
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Em relação à cobertura vacinal das crianças na primeira infância, destaca-se que as vacinas do calendário nacional de imunização estão disponíveis
nas salas de vacina de todas as UBS do município de São Paulo. Houve,
nos últimos dois anos, o desenvolvimento periódico de ações específicas
de capacitação e sensibilização das equipes de imunização nas diferentes
Coordenadorias Regionais de Saúde da cidade para abordagem e sensibilização dos pais e responsáveis, além de implementadas ações de busca ativa
e diferentes estratégias para facilitar o acesso da população à vacinação,
intensificando-a nos territórios com baixa cobertura vacinal. Foram implementadas, ainda, diversas medidas para a melhoria do registro de doses de
vacina aplicadas no sistema da Prefeitura, bem como no sistema nacional de
registro de imunização, resultando na qualificação dos dados e diminuição
de inconsistências.

Edson Hatakeyama/SMS

Iniciativa 14.n

IM

Programa de Metas
2019-2020

PR

Alcançar 95% de cobertura vacinal para
crianças de até 5 anos
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A

PE

PMPI - Eixo Estratégico IV
Meta 1.

Cobertura vacinal: prevenir e proteger na
primeira infância

Considerando especificamente a cobertura vacinal nos 10 distritos prioritários para a Primeira Infância, e as vacinas previstas no esquema vacinal básico
para crianças de até um ano de idade completo, os dados, de setembro de
2020, apontam uma cobertura de 90,38% das vacinas BCG, Poliomielite,
Meningocócica C, Pentavalente, Pneumocócia, Rotavírus, SCR-D1, SCR-D2
e Hepatite A.

Programa Saúde na Escola (PSE)
O Programa Saúde na Escola (Decreto Federal nº 6.286 de
05/12/2007) surgiu como uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de promover a qualidade de vida dos estudantes por meio de ações
de prevenção, promoção e atenção à saúde. O município
de São Paulo aderi u ao PSE em 2013 e, desde então, as
equipes da atenção básica e as equipes da educação se
articulam para o desenvolvimento de ações conjuntas de
saúde nas Unidades Educacionais voltadas ao cuidado integral dos estudantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos
da educação pública municipal).
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Reduzir a desnutrição de gestantes e
crianças de 0 a 6 anos e a obesidade
na primeira infância

Programa de Metas
2019-2020

Iniciativa 14.h

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

De modo a contribuir para a redução da desnutrição de gestantes e crianças
e da obesidade na primeira infância, são desenvolvidas ações de promoção
de hábitos alimentares adequados e saudáveis na cidade, pelas equipes de
saúde, sobretudo nos territórios mais vulneráveis.Visando o monitoramento
do estado nutricional e crescimento de crianças de 0 a 6 anos, e gestante,
foram desenvolvidas diferentes ações, como a introdução de marcadores
de consumo alimentar na atenção básica, a aquisição de equipamentos e a
capacitação das equipes para a avaliação antropométrica. Houve, ainda, o
desenvolvimento de parcerias com organizações da sociedade civil para a
realização de cursos e oficinas voltados à alimentação saudável, nos distritos
prioritários para a primeira infância.
Várias capacitações foram realizadas, ao longo dos últimos dois anos, como
em aleitamento materno, alimentação e hábitos saudáveis, com destaque
para os territórios de maior vulnerabilidade do município. Em relação à assistência nutricional infantil, as ações desenvolvidas e realizadas pela Atenção
Básica e o Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) em 5
(cinco) Distritos Prioritários, correspondentes a parte dos 14 distritos de
maior incremento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na cidade,
alcançaram 9.584 atendimentos.
Para garantir uma alimentação saudável nas Unidades Educacionais, os cardápios são elaborados por nutricionistas e atendem às diretrizes do Fundo
Nacional para o Desenvolvimento da educação - FNDE para a execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), da Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP), o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, entre outras recomendações de entidades públicas e científicas. Também são
oferecidos alimentos orgânicos in natura ou minimamente processados, um
mínimo de 5 porções de frutas, verduras e legumes diariamente, alimentos
com teores reduzidos de açúcares, sódio e gorduras, sem corantes artificiais
e alimentos sem ou com quantidades reduzidas de conservantes.
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Daniel Cunha/SME

Segurança alimentar e nutrição: vida saudável
na primeira infância

O programa de distribuição gratuita de leite (“Leve Leite”) beneficia crianças em idade de creche e pré-escola matriculadas na educação infantil da
rede municipal de ensino ou cadastradas na fila por vaga, cujas famílias estão no Cadastro Único para Programas Sociais. Em virtude da situação de
emergência sanitária, a Prefeitura de São Paulo instituiu o Cartão Merenda
para auxiliar na alimentação dos/as estudantes da Rede Municipal de Ensino.
O cartão consiste numa transferência de recursos financeiros, que variam
conforme a etapa do ensino.
Nas creches municipais, foram desenvolvidas ações em mais de 2 mil unidades para instrumentalizar as equipes dos Centros de Educação Infantil
(CEIs) a promoverem ações de incentivo e apoio ao aleitamento materno,
além de divulgar às famílias e à comunidade escolar sobre a possibilidade e
a importância de manutenção da amamentação após o ingresso dos bebês
nas CEIs. Em 2019, a campanha “CEI Amigo do Peito” concedeu o selo CEI
Amigo do Peito a 280 unidades.

Campanha CEI Amigo do Peito
Realizada pela Secretaria Municipal de Educação, a campanha tem como objetivo incentivar ações de promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno na rede municipal de ensino, a fim de garantir o direito do bebê a especial
proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
Destina-se aos Centros de Educação Infantil da rede direta
e parceira da cidade de São Paulo e possui caráter exclusivamente educativo.
Fonte: SME. Disponível em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/cei-amigo-do-peito/
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Marco Legal da Primeira Infância:
Art. 11. As políticas públicas terão, necessariamente,
componentes de monitoramento e coleta sistemática
de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à criança e divulgação dos
seus resultados.
Art. 12. A sociedade participa solidariamente com a
família e o Estado da proteção e da promoção da criança na primeira infância, nos termos do caput e do § 7º
do art. 227 , combinado com o inciso II do art. 204 da
Constituição Federal , entre outras formas:
I - formulando políticas e controlando ações, por meio de
organizações representativas;
II - integrando conselhos, de forma paritária com representantes governamentais, com funções de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação.
Conforme a Lei Federal nº 13.257, de 8 de março
de 2016

Daniel Carvalho/SMG
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Resultados

7. Monitorando e
Avaliando os Resultados
Uma das diretrizes estabelecidas não somente na legislação municipal paulista, mas também no nível federal, para a elaboração e a implementação
das políticas voltadas para a primeira infância é o monitoramento permanente, a avaliação periódica e a ampla publicidade das ações e dos resultados alcançados.
Enquanto o monitoramento está relacionado ao acompanhamento sistemático do que está sendo feito, ao longo do tempo, a avaliação oportuniza
uma análise mais estruturada que amplia o olhar crítico sobre os diversos aspectos da implementação, utilizando-se de estratégias quantitativas
e qualitativas.
No âmbito do Poder Executivo municipal, a lei estabelece que o monitoramento e a avaliação das ações cabem ao Comitê Gestor Intersetorial da
Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, instituído em junho de
2018. Para atingir seus objetivos, no entanto, é fundamental que a avaliação
das políticas públicas voltadas para a primeira infância contem com a participação de diversos atores.
A responsabilidade pela proteção e garantia dos direitos das crianças é
compartilhada entre o poder público, a sociedade e a família, sendo importante que haja a sistematização de informações sobre ações realizadas não
somente pelo Poder Público, mas pela sociedade em geral – o que constitui, sem dúvida, um desafio. Para tanto, um dos caminhos traçados pela
Política Municipal Integrada foi a constituição da Comissão de Avaliação do
Plano Municipal pela Primeira Infância, composta por representantes do
Poder Público (Executivo e Legislativo), Conselhos Municipais (CMDCA e
representação dos Conselhos Tutelares) e sociedade civil.
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No município de São Paulo, há também as publicações periódicas relacionadas ao Programa de Metas e ao alcance dos seus resultados, conforme
estabelecido na Lei Orgânica Municipal. Como na revisão do Programa de
Metas para o biênio 2019-2020, a Primeira Infância possui um Objetivo
Estratégico específico, com metas e iniciativas vinculadas, este foi também
uma ferramenta importante para o monitoramento e avaliação das ações.

Importância da avaliação no ciclo da Política Pública

Capítulo IV - Do monitoramento
e avaliação
Art. 9º Compete ao Comitê Gestor Intersetorial referido no art. 8º desta lei articular as políticas e outras
iniciativas voltadas ao desenvolvimento das crianças de
0 (zero) até 6 (seis) anos de idade, visando promover
a integralidade do atendimento, bem como monitorar
e avaliar periodicamente a implementação da Política
Municipal Integrada pela Primeira Infância.
Art. 10. Para efeitos de monitoramento e avaliação, fica
o Poder Executivo Municipal autorizado a criar e manter instrumento individual de registro unificado de dados
relativos ao crescimento e desenvolvimento da criança,
bem como dos programas e serviços públicos municipais
dos quais seja beneficiária direta ou indireta.
Conforme Lei nº 16.710, de 11 de outubro de 2017

Em termos gerais, o ciclo de uma política pública é composto por etapas,
não necessariamente subsequentes, que podem ser resumidas, de forma
bem geral, da seguinte maneira: organização e formulação da agenda, implementação e avaliação. A avaliação pode ocorrer em diferentes momentos
da elaboração e da implementação de uma política pública e é essencial
para repensar as opções e ações, e eventualmente reorganizar a formulação da agenda com questões emergentes e não previstas, assim como
reorientar as ações para que haja o alcance dos resultados. Por outro lado, a
ausência de avaliação pode provocar a repetição de práticas mal sucedidas
e, consequentemente, má aplicação de dinheiro público e não alcance dos
resultados.
Em relação à implementação das ações, é fundamental que haja um processo estruturado de monitoramento, com indicadores definidos, sempre
que possível, que permita o acompanhamento periódico e sistemático, gerando informações e subsídios importantes para a realização da avaliação.
Monitorar significa, portanto, acompanhar uma política em seu processo de
implementação, observar e registrar como um plano de ação passa da teoria
à prática, do papel à vida cotidiana de cada cidadão e cidadã, contribuindo
para a verificação dos resultados e impactos a cada etapa de implementação
e apontando os elementos fundamentais para o sucesso da política.
As atividades de monitoramento e avaliação são estratégias complementares de um mesmo processo cujo objetivo principal é alcançar os resultados
e o impacto desejado, contribuindo também com o controle social pela
sociedade.
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Avaliação do Plano Municipal pela Primeiro Infância
A avaliação do PMPI está prevista no Decreto nº 58.514/2018, que instituiu
o Plano, e contempla a necessidade da sua realização em, pelo menos, três
níveis e com temporalidades distintas. Envolve uma estratégia de aprofundamento constante da análise das estratégias e metas previstas, tendo sempre
como objetivo principal o maior impacto na garantia de direitos e proteção
integral das crianças em São Paulo. Foi definido, ainda, um lugar institucional
para a realização destes ciclos, que é a Comissão de Avaliação do Plano
Municipal pela Primeira Infância.
Num primeiro momento, anualmente, deve ser realizada a avaliação da
execução das estratégias previstas, identificando de que forma estão sendo implementadas. A cada dois anos, é necessário avançar para a avaliação
também do alcance das metas definidas e da trajetória em direção ao seu
cumprimento uma vez que se trata de um plano de longo prazo. Com um
tempo maior, é preciso identificar quais os impactos que a implementação
das estratégias e o alcance das metas trouxe para o desenvolvimento das
crianças no município. A avaliação de impacto envolve a identificação das
transformações na vida das pessoas, produto das ações realizadas. Além do
impacto, há a necessidade de contemplar a escuta das crianças no processo
de avaliação, sendo necessário avançar no desenvolvimento e na implantação de metodologias participativas.
A divulgação das informações sobre a execução das estratégias e o alcance
das metas deve ser realizada na Semana Municipal pela Primeira Infância, que
integra o calendário oficial da cidade e é realizada na primeira semana de
agosto. Este processo é fundamental para a disseminação do plano e para a
publicidade de dados de interesse público, além de auxiliar na promoção do
conhecimento da sociedade e das famílias sobre as políticas e ações existentes para a primeira infância.

O papel da sociedade civil, tanto
na implementação, quanto no
monitoramento e avaliação da Política
Municipal pela Primeira Infância e
do PMPI é de fundamental importância.
A sociedade civil exerce o seu papel de
denúncia e controle social quando estas
políticas não chegam aos territórios
mais vulneráveis, mas também são um
importante recurso do território para
a execução destas políticas públicas.
Com relação ao monitoramento e
avaliação dessas políticas, a sociedade
civil deve fazer parte desses espaços
de forma sistemática e obrigatória.
A ausência de dados continua um
desafio, principalmente na forma
desagregada, o que ajuda a entender
as políticas nos distritos mais
vulneráveis. A sociedade civil deve
exercer seu papel de controle social
para que se democratize as informações
e que se tenha transparência
no uso dos recursos públicos.

Maria Paula de Albuquerque - Representante
Titular da Sociedade Civil (Centro de
Recuperação e Educação Nutricional CREN) na Comissão de Avaliação do PMPI
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Olhar para o Plano a cada ano para rever
nossas prioridades e avançar em cada um
de seus eixos é dever do município e temos
orgulho de ver a agenda avançar a cada dia.
Há muito ainda a ser feito e a
Fundação Bernard van Leer tem
a honra de ser parceira nessa jornada,
comprometendo-se junto com os
gestores públicos com uma vida melhor
para bebês, crianças pequenas e seus
cuidadores da nossa querida
cidade de São Paulo.
Claudia de Freitas Vidigal Fundação Bernard van Leer
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1º Balanço: avaliando a
implementação das estratégias

Primeira Infância no Programa de Metas:
acompanhamento e divulgação

Conforme previsto nos ciclos de avaliação do Plano, em 2019 foi realizado
o 1º Balanço do Plano Municipal pela Primeira Infância, com informações
sobre a execução das 135 estratégias previstas. Elaborado no âmbito do
Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela Primeira
Infância, o Balanço contou com o apoio da Comissão Técnica da Primeira
Infância, responsável pelo desenho e a operacionalização da metodologia de
levantamento e consolidação de dados, que envolveu 14 Secretarias Municipais – Governo (SGM), Educação (SME), Saúde (SMS), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC),
Inovação e Tecnologia (SMIT), Pessoa com Deficiência (SMPED), Cultura
(SMC), Esportes e Lazer (SEME), Mobilidade e Transportes (SMT), Habitação (SEHAB), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), Verde e
Meio Ambiente (SVMA) e Subprefeituras (SMSUB). Mesmo com todos os
desafios e o foco no enfrentamento da pandemia no primeiro semestre de
2020, a Prefeitura cumpriu o compromisso da publicação do 1º Balanço, na
III Semana Municipal da Primeira Infância, em agosto de 2020.

O ano de 2019 foi marcado pela inclusão da primeira infância como um dos
Objetivos Estratégicos no Programa de Metas da Prefeitura, que contempla
as principais diretrizes programáticas de gestão, numa clara manifestação do
compromisso com a primeira infância e da priorização desta pauta na agenda do governo municipal. Assim, o Programa de Metas estabeleceu, em seu
Objetivo Estratégico 14 – Reduzir a Vulnerabilidade na Primeira Infância, 3
metas e 16 iniciativas, todas elas ancoradas no Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030.

O foco do primeiro balanço foi a averiguação da implementação das estratégias previstas no PMPI, de acordo com o primeiro ciclo de avaliação do
Plano. Além de figurar como insumo para a realização do primeiro ciclo de
avaliação do PMPI, que contemplou, ainda, as contribuições do Legislativo
Municipal, de organizações da sociedade civil e de conselhos de direitos, o
relatório é um instrumento de autorreflexão e planejamento para todos os
atores do Governo Municipal envolvidos na implementação da Política pela
Primeira Infância de modo a contribuir para a garantia de um desenvolvimento pleno para todas as crianças na primeira infância.
No Balanço são apresentadas, de forma resumida, por Eixo Estratégico do
PMPI, as ações e resultados mais significativos, assim como destacados os
principais desafios que permanecem para a Prefeitura.

Como um instrumento fundamentalmente voltado para o controle social,
o Programa de Metas contribui para a divulgação dos resultados alcançados pela Prefeitura em relação às metas definidas. Anualmente, deve ser
elaborado um relatório de execução das metas previstas no Programa
de Metas, com ampla publicidade, conforme previsto na Lei Orgânica do
município (Art.69A). Para a revisão do Programa de Metas 2019-2020, foi
publicado um relatório de execução relativo ao ano de 2019 e um relatório final do biênio 2019-2020 nos quais constam informações sobre as
metas e iniciativas previstas para a Primeira Infância.

Síntese dos resultados apurados - Metas
Objetivo Estratégico 14 - Dezembro 2020.

Meta 14.1
Atender, conforme padrão, a 80% do total
das crianças de 0 a 6 anos em situação de
vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis

83,47%

Meta 14.2
Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7
óbitos por mil residentes menores de um ano.

Dados ainda
não disponíveis

Meta 14.3
Ampliar 35.157 vagas em creche

40.638 vagas
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Crianças em Situação de Vulnerabilidade: Meta 14.1

O Programa Bolsa Família (PBF)
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Federal, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de
2004, que transfere renda diretamente para as famílias
mais pobres, a partir de uma importante articulação
interfederativa, com Estados e municípios. O objetivo
do programa é garantir a sobrevivência de famílias em
situação de alta vulnerabilidade social e econômica e
promover o acesso à rede de serviços públicos e direitos
sociais básicos nas áreas de saúde, de educação e de
assistência social. Para terem direito ao benefício, as famílias assumem alguns compromissos, tanto na área da
saúde quanto na da educação. O acesso ao programa
se dá por meio da realização do cadastro no Cadastro
Único (CadÚnico), que é instrumento para identificação
e caracterização das famílias de baixa renda.

O atendimento prioritário de crianças de 0 a 6 anos em situação de
vulnerabilidade está estabelecido na Lei Municipal da Primeira Infância
(16.710/16), assim como no Plano Municipal pela Primeira Infância 20182030. A meta 14.1 do Programa de Metas 2019-2020 se refere ao atendimento, conforme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos
em situação de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis, visando
garantir que as crianças na primeira infância, residentes nos distritos de
maior vulnerabilidade para essa faixa etária, tenham acesso aos principais
serviços ofertados pela Prefeitura, e com isso, tenham as suas necessidades
e cuidados básicos atendidos.
Para o acompanhamento e a mensuração da meta, foram estabelecidos
cinco critérios: (a) o atendimento na educação infantil, (b) o benefício do
Leve Leite, (c) a visitação domiciliar, (d) a vacinação e (e) o atendimento na
rede básica de saúde, assim como feita a delimitação territorial, e do público alvo. A identificação dos 10 distritos prioritários foi feita a partir de 10
indicadores, sendo definidos os seguintes distritos: Brasilândia, Capão Redondo, Jardim ngela, Grajaú, Pedreira, São Rafael, Iguatemi, Cidade Tiradentes, Lajeado e Itaim Paulista. Em relação ao público alvo, a identificação das
famílias com crianças na primeira infância em situação de vulnerabilidade
foi realizada com base no cadastro de beneficiários/as do programa Bolsa
Família, que é destinado a famílias em situação de alta vulnerabilidade social.

Considerando os critérios definidos, assim como o recorte territorial e do
público-alvo, a Prefeitura atingiu 83,47% das crianças mais vulneráveis, com
um atendimento conforme o padrão definido, considerando a média dos
cinco indicadores que compõem essa meta, garantindo uma proteção mais
ampla para a primeira infância e a priorização do atendimento às crianças
mais vulneráveis, através de diversas ações.

Síntese dos indicadores da Meta 14.1 e resultados apurados
Indicadores

Apuração

A – Atendimento na Educação Infantil

% crianças de 0 a 5 anos, beneficiárias do Programa Bolsa
Família, nos 10 distritos, matriculadas na rede pública

80,73%

B – Benefício do Programa Leve Leite

% crianças de 0 a 5 anos, beneficiárias do Programa Bolsa
Família, que recebem o benefício do programa Leve Leite,
nos 10 distritos

87,82%

C – Vacinação conforme idade e
calendário vacinal

Cobertura vacinal nos 10 distritos, considerando as vacinas
previstas no esquema vacinal básico para crianças de até um
ano de idade completo

90,38%

D – Atendimento por serviço
de visitação domiciliar

Cobertura e atendimento nos domicílios de
crianças de 0 a 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família, nos 10 distritos

80,30%

E – Acompanhamento pela rede
de atenção básica de saúde

% de crianças de 0 a 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa
Família, nos 10 distritos, acompanhadas pela rede básica de
saúde com o número mínimo de atendimentos recomendados, conforme faixa etária.

78,16%

Resultado Final
112

Descrição

83,47%
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Indicador A – Atendimento na Educação Infantil

No atendimento da educação infantil, houve a priorização da criação de
novas vagas em creches nos distritos prioritários de modo a atender a demanda. Foram várias frentes de atuação, como a implantação dos programas
Bolsa Primeira Infância, Mais Creche e, mais recentemente, a ampliação do
transporte escolar gratuito para crianças de zero a três anos (Baby-TEG).
Nos 10 distritos mais vulneráveis para a primeira infância, a apuração do indicador A – Atendimento na Educação Infantil, realizada no início de novembro de 2020, demonstrou que, dentre as crianças de 0 a 5 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família, residentes nos 10 Distritos mais vulneráveis,
80,73% estão sendo atendidas na educação infantil municipal, seja em creche
(0 a 3 anos) ou pré-escola (4 e 5 anos).

Indicador B – Benefício do Programa Leve Leite

Outro indicador da meta é a visitação domiciliar, realizada tanto pelas equipes da saúde (através da Estratégia de Saúde da Família/ESF), quanto da
assistência social (Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social
Básica no Domicílio (SASF) e Programa Criança Feliz), como também pela
educação (Serviço de Verificação de Crianças em Vulnerabilidade, que integra o Programa Saúde na Escola). A visitação constitui importante instrumento de acompanhamento das famílias, gestantes e crianças na primeira
infância. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem planejamento territorial
e realiza a visita domiciliar em toda a sua área de cobertura. Considerando
o local dos domicílios das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família,
com crianças entre 0 e 6 anos, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade,
verifica-se uma cobertura de 71,2% dessas crianças pela ESF.

Indicador C – Vacinação conforme idade e
calendário vacinal

No âmbito da assistência social, 8 dos 10 distritos contam com Serviços de
Assistência Social à Família (SASFs), que também realizam visitas domiciliares,
com foco nas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. A fim de aperfeiçoar a atuação das equipes dos SASFs, foram realizadas capacitações específicas com os técnicos dos serviços localizados nos distritos prioritários.
Buscando uma maior efetividade e integração dos dois serviços de visitação,
foi elaborado e publicado um protocolo integrado de visitação domiciliar
para a primeira infância, por meio da Portaria Conjunta SGM/SMADS/SMS
nº 12, de 2019, com o envolvimento das equipes técnicas dos SASFs e da
ESF dos 10 territórios.

Ainda no âmbito da educação, o programa de distribuição gratuita de leite
(“Leve Leite”), que se refere ao segundo critério da meta, beneficia crianças
em idade de creche e pré-escola matriculadas na educação infantil da rede
municipal de ensino ou cadastradas na fila por vaga, cujas famílias estão no
Cadastro Único para Programas Sociais. De acordo com o levantamento
desse indicador, tem-se que 87,82% das crianças elegíveis para o programa
(matriculadas na educação infantil ou na fila por uma vaga em creche, com
renda familiar de até meio salário mínimo) estão recebendo o benefício.

Edson Hatakeyama/SMS
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Indicador D – Atendimento por
serviço de visitação domiciliar

Em relação à vacinação, foram realizadas várias ações e capacitação das
equipes de imunização nas diferentes coordenadorias regionais de saúde da
cidade, assim como implementadas ações de busca ativa e diferentes estratégias para facilitar o acesso da população à vacinação, intensificando-a nos
bolsões com baixa cobertura vacinal. A apuração do indicador C, relativo à
vacinação, se dá por meio da cobertura vacinal nos 10 distritos, considerando as vacinas previstas no esquema vacinal básico para crianças de até um
ano de idade completo. Em setembro de 2020, a cobertura nos 10 Distritos
prioritários das vacinas BCG, Poliomielite, Meningocócica C, Pentavalente,
Pneumocócica, Rotavírus, SCR -D1, SCR -D2 e Hepatite A, foi de 90,38%.

Um projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria de Educação em outubro
de 2020, realizou visita domiciliar com foco na primeira infância em 5.874
domicílios que não estão cobertos pela ESF e nem pelo SASF, em 6 dos 10
distritos de maior vulnerabilidade. O objetivo foi realizar a visitação domiciliar, cumprindo um protocolo de atenção à primeira infância. Somando esses
esforços das áreas de saúde, assistência social e educação, a apuração do
indicador D – Atendimento por Serviço de Visitação Domiciliar, demonstra
uma cobertura de 80,30% dos domicílios de crianças de 0 a 6 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família, nos 10 distritos em novembro de 2020.
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A primeira edição do OCA para o município de São Paulo foi realizada em
2019 pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em conjunto com
a Secretaria da Fazenda, e com a contribuição de diversas secretarias, e
envolveu os dados de 2018. Em 2020, houve novamente a divulgação do
OCA com os dados relativos a 2019. Nesta segunda edição, foi realizada, de
forma pioneira, a adaptação da metodologia para possibilitar a visualização
do recorte específico da primeira infância, dando origem ao Orçamento
da Primeira Infância (OPI), apresentado na III Semana Municipal da Primeira
Infância, realizada em agosto de 2020.
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Configura-se, também, como ferramenta de gestão, que contribui com a
transparência e com o controle social dos gastos públicos, destinados aos
públicos-alvo. Enquanto o OCA possui como recorte o público de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, o Orçamento da Primeira
Infância (OPI), foca na primeira infância, englobando as ações voltadas para
as crianças de 0 a 6 anos.

E IR A I NF Â

Outra estratégia importante para o monitoramento e a avaliação diz respeito ao orçamento. O objetivo geral da apresentação de orçamentos temáticos, construídos a partir de diferentes recortes, é identificar no orçamento
geral, de forma clara e simples, o montante de recursos destinados a uma
área ou público num determinado período de tempo. No caso do OCA,
identifica-se o montante de recursos públicos destinados à proteção e ao
desenvolvimento de crianças e adolescentes, constituindo uma ferramenta
para a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente na medida em que oferece diagnóstico real dos gastos públicos, proporcionando
argumentos consistentes para a avaliação e enfrentamento dos problemas
sociais em cada município.
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Diante deste panorama, optou-se por ajustar o número mínimo de atendimentos recomendado para as diferentes faixas etárias da primeira infância,
durante o período afetado pela pandemia, a fim de corrigir, parcialmente, a
distorção causada por este fator externo. Considerou-se, assim, a realização
de 4 atendimentos para crianças até 1 ano e, pelo menos, 1 atendimento
para as crianças de 2 a 6 anos. Analisadas todas essas considerações técnicas,

Do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA)
ao Orçamento da Primeira Infância (OPI)

LA

Adriana Alvarenga - Unicef

No entanto, é necessário destacar que o ano de 2020 foi marcado, a partir
de março, pela pandemia da COVID-19 e pelas consequentes medidas de
distanciamento social, sendo registrada uma queda no número de atendimentos realizados em 2020. Esta queda foi acentuada, sobretudo a partir
do mês de abril, época em que as medidas de distanciamento social se
impuseram, em face do cenário epidemiológico da COVID-19. Esse cenário,
as medidas de distanciamento social e o medo das famílias de transitarem
pela cidade implicaram em uma mudança de padrão de atendimento pela
atenção básica, em prol da segurança das crianças e suas famílias – que, ainda
assim, não ficaram desassistidas, uma vez que o serviço de visitação domiciliar das equipes de Saúde da Família não foi interrompido.

da Secretaria Municipal de Saúde, o percentual de crianças de 1 a 6 anos,
beneficiárias do Programa Bolsa Família, nos 10 distritos, acompanhadas pela
rede básica de saúde do Município, é de 78,16%.

PE

Colocar a vida das crianças
no centro da agenda política e
estratégica do município é uma
mudança importante. Todos os
investimentos feitos nos primeiros
seis anos de vida e as experiências
que as crianças tiverem
nesta fase farão diferença para
sempre. Se políticas integradas
forem implementadas com absoluta
prioridade, os recursos necessários
garantidos no orçamento público
e o comprometimento de todos
os responsáveis pela garantia
dos direitos das crianças, estaremos
mudando não apenas suas vidas,
mas toda uma cidade.

Em relação ao atendimento da primeira infância pela rede municipal de
saúde, que corresponde ao indicador E, importantes estratégias foram fortalecidas para a garantia da realização da primeira consulta do recém-nascido
na atenção básica em até 7 dias após o nascimento, como a reestruturação
do programa Mãe Paulistana, da Secretaria Municipal de Saúde, e a contratação de apoiadoras para atuarem nas maternidades municipais de modo a
garantir o agendamento direto da primeira consulta na atenção básica para
a garantia do desenvolvimento saudável das crianças na primeira infância.
Partindo disso, o indicador E - Acompanhamento pela Rede de Atenção Básica de Saúde identifica o percentual de crianças de 0 a 6 anos, beneficiárias
do Programa Bolsa Família, nos 10 distritos que, em seu último ano de vida,
passaram pelo número mínimo de atendimentos na rede básica de saúde,
conforme estabelecido, para cada faixa etária, pela Secretaria Municipal de
Saúde, e diretrizes do Ministério da Saúde, sendo 7 atendimentos para crianças até 1 ano; 3 atendimentos para crianças até 2 anos; 2 atendimentos para
crianças até 3 anos e após os 4 anos, pelo menos, 1 atendimento.
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Indicador E - Acompanhamento pela Rede de Saúde

PMPI - Eixo Estratégico I
Meta 1.
Gerir de forma integrada os serviços,
benefícios e programas voltados à
primeira Infância

Principais objetivos da
elaboração do OCA e OPI:
I - favorecer o planejamento orçamentário;
II - fortalecer o controle social;
III - fomentar a transparência ativa;
IV - subsidiar a elaboração de relatórios comparativos; e
V - auxiliar o aprimoramento de políticas, programas
e projetos municipais, sobretudo aqueles voltados ao
público entre 0 e 6 anos (OPI) e entre 0 e 18 anos
incompletos (OCA).
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O Orçamento da Criança
e do Adolescente: contexto
O Orçamento Criança e Adolescente (OCA) teve início
na década de 1990, e, desde então, vem sendo aperfeiçoado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança
e do Adolescente (Fundação Abrinq) que, em parceria
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc),
é responsável pelo seu desenvolvimento e divulgação
no Brasil. A apuração do OCA passou a ser uma das
exigências dos municípios que aderem ao Programa
Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) entre os anos de 2017 e 2020. Também os
municípios, quando iniciam a elaboração dos seus OCA’s,
adotam aperfeiçoamentos na metodologia, buscando
integrá-las às suas necessidades e aos seus desafios de
gestão, como é o caso de São Paulo.

A elaboração do OPI está em consonância com o artigo 19 da Lei Municipal
nº 16.710, de 11 de outubro de 2017, que estabelece a necessidade do município apresentar à sociedade, anualmente, o montante dos recursos aplicados no conjunto dos programas e serviços voltados à primeira infância e o
percentual estimado que os valores representam em relação ao respectivo
orçamento realizado. Está alinhado também com a estratégia 1.3 do Plano
Municipal pela Primeira Infância que estabelece a necessidade de conferir
transparência à destinação dos recursos na primeira infância.
Há muitos desafios envolvidos na elaboração destes orçamentos temáticos,
principalmente em função da forma como o orçamento público está estruturado e também pelo impacto difuso de várias políticas públicas. Assim, a
metodologia para a construção dos orçamentos temáticos é complexa e
exige uma série de aproximações, principalmente porque há muitas ações
orçamentárias que não são destinadas exclusivamente para as crianças, mas
que as beneficiam, sendo necessária a utilização de cálculos e ponderações.
Para o OCA e o OPI do município de São Paulo, houve a divisão das ações
que constam no orçamento em dois tipos: (i) “Exclusivas”, ou seja, voltadas
integralmente às crianças e aos adolescentes e (ii) “Não-Exclusivas”, direcionadas à toda população, e que, portanto, beneficiam também crianças e
adolescentes, mas não de forma exclusiva. Para tanto, foram definidos critérios de proporcionalidade.Os resultados, portanto, devem ser analisados a
luz da metodologia utilizada.

Para finalizar
A partir do Marco Legal da Primeira Infância e da lei municipal que estabeleceu os princípios e as diretrizes para as políticas voltadas para a primeira
infância em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem alcançado resultados
importantes, tanto no que diz respeito às políticas setoriais quanto em
ações de integração e gestão intersetorial.
O Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), construído de forma participativa, constitui uma agenda de trabalho fundamental que aponta os resultados a serem alcançados não somente por uma gestão, mas por várias,
o que contribui para o fortalecimento contínuo das ações.
Muitos avanços foram alcançados nos dois primeiros anos da vigência do
PMPI, assim como permanecem desafios, que devem ser continuamente enfrentados, para que haja o rompimento de ciclos de perpetuação das desigualdades sociais, raciais e de gênero territoriais, que marcam a nossa cidade
e impactam o desenvolvimento pleno das crianças. Desigualdades estas que
foram aprofundadas pela situação de emergência ocasionada pela pandemia
da COVID-19. O compromisso da Política Municipal Integrada pela Primeira
Infância é articular e integrar todos os esforços necessários para a garantia
dos direitos e do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância em São Paulo.

Como Resultados Preliminares: para o Orçamento Criança e Adolescente
(OCA) relativo ao ano de 2019, tem-se que a Prefeitura de São Paulo
dispendeu R$ 15,8 bilhões (valor liquidado/pago), com ações voltadas, de
forma geral, para as crianças e adolescente, o que representou 28% de todo
o orçamento municipal liquidado/pago (cujo total foi de R$ 55,8 bilhões).
Se considerarmos especificamente a Primeira Infância, o valor foi de R$ 8,9
bilhões, o que representou 16% do orçamento total do Município no ano de
2019. A área (função) que representou o maior montante de recursos foi a
educação, seguida de saúde e assistência social.
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Saiba mais sobre as Legislações Citadas
Constituição Federal de 1988
Art. 227: O artigo determina prioridade absoluta para crianças e adolescentes.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>
Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>
Decreto Federal nº 6.286 de 05 de dezembro de 2007
Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm#:~:text=Decreto%20nº%206286&text=DECRETO%20Nº%206.286%2C%20DE%205,que%20lhe%20confere%20o%20art.
Lei Federal n° 13.257 de 08 de março de 2016 - Marco Legal da Primeira Infância
Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) , o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº
11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm>
Lei nº 13.431 de 4 de abril de 2017
Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13431.htm
Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
Lei Orgânica do Município de São Paulo
Disponível em: https://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2021/01/LOMC.pdf
120

Lei Municipal nº 16.710, de 11 de outubro de 2017
Dispõe sobre princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância no Município de São Paulo e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16710-de-11-de-outubro-de-2017#:~:text=Dispõe%
20sobre%20princípios%20e%20diretrizes,Plano%20Municipal%20pela%20Primeira%20Infância.>
Decreto Municipal nº 58.294 de 28 junho de 2018
Regulamenta a Lei Municipal da Primeira Infância e institui o Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal
Integrada pela Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58294-de-28-de-junho-de-2018/detalhe>
Decreto Municipal nº 58.514 de 14 de novembro de 2018
Aprova e institui o Plano Municipal pela Primeira Infância
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58514-de-14-de-novembro-de-2018/detalhe>
Lei Municipal nº 17.200 de 14 de outubro de 2019
Altera a Lei nº 10.726, de 8 de maio de 1989, dispondo sobre a prorrogação da licença-paternidade aos
servidores municipais; altera a Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009, que institui o Prêmio de Desempenho
Educacional.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17200-de-14-de-outubro-de-2019#:~:text=Altera%
20a%20Lei%20nº%2010.726,o%20Prêmio%20de%20Desempenho%20Educacional.
Lei Municipal nº 17.200 de 14 de outubro de 2019
Altera a Lei nº 10.726, de 8 de maio de 1989, dispondo sobre a prorrogação da licença-paternidade aos servidores municipais; altera a Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009, que institui o Prêmio de Desempenho Educacional.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17200-de-14-de-outubro-de-2019
Decreto Municipal nº 59.279 de 12 de março de 2020
Dispõe sobre a prorrogação da licença-paternidade, instituída pela Lei nº 17.200, de 14 de outubro de 2019, e da
licença parental de curta duração, instituída pelo Decreto 58.091, de 16 de fevereiro de 2018.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59279-de-12-de-marco-de-2020#:~:text=Dispõe%20sobre%20a%20prorrogação%20da,16%20de%20fevereiro%20de%202018.
Resolução - SGM/CGIPMIPI nº 1, de 21 de fevereiro de 2019
Dispõe sobre a criação dos Comitês Gestores Regionais da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucao-1-de-21-de-fevereiro-de-2019>
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Resolução - SGM/CGIPMIPI no 2, de 29 de Julho de 2019
Dispõe sobre a criação da Comissão de Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância e da Comissão
Técnica da Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-do-governo-municipal-sgm-cgipmipi-2-de-29-de-julho-de-2019>
Portaria Secretaria de Governo Municipal - SGM Nº 267 de 1 de Outubro de 2019.
Dispõe sobre a nomeação dos representantes para comporem a Comissão de Avaliação do Plano Municipal pela
Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-do-governo-municipal-sgm-267-de-1-de-outubro-de-2019
Portaria Secretaria do Governo Municipal - SGM nº 184, de 29 de Julho de 2019, alterada pela Portaria
SGM 311, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a nomeação para Comissão Técnica da primeira infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura. sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-do-governo-municipal-sgm-184-de-29-de-julho-de-2019>
Portaria Secretaria de Governo Municipal – SGM Nº 295 de 18 de Outubro de 2019.
Constitui Comitê Gestor para implantação da parceria global para o fim da violência contra crianças e adolescentes e Comissão Técnica para o fim da violência contra crianças e adolescentes da cidade de São Paulo.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-de-governo-municipal-sgm-295-de18-de-outubro-de-2019
Portaria Conjunta SGM/SMADS/SMS 12, de 11 de dezembro de 2019
Estabelece protocolo integrado de encaminhamentos dos serviços de visitação domiciliar para famílias com gestantes e crianças na Primeira Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-de-governo-municipal-sgm-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-secretaria-municipal-da-saude-sms-12-de-11-de-dezembro-de-2019

Portaria conjunta SGM/SMADS/SME/SMS 19 de 29 de dezembro de 2020.
Detalha o instrumento da jornada de ofertas básicas parte integrante do protocolo integrado de atenção à
primeiríssima infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-de-governo-municipal-sgm-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-secretaria-municipal-de-educacao-sme-secretaria-municipal-da-saude-sms-19-de-29-de-dezembro-de-2020
Portaria conjunta SGM/SMADS/SME/SMS 20 de 29 de dezembro de 2020.
Detalha o instrumento de integração para acesso parte integrante do protocolo integrado de atenção à
primeiríssima infância
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-de-governo-municipal-sgm-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-secretaria-municipal-de-educacao-sme-secretaria-municipal-da-saude-sms-20-de-29-de-dezembro-de-2020
Portaria conjunta SGM/SMADS/SME/SMS/SMDHC 21 de 29 de DEZEMBRO de 2020.
Institui e detalha o fluxo integrado de atenção à criança e ao adolescente vítima de violência parte integrante do
protocolo integrado de atenção à primeiríssima infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-de-governo-municipal-sgm-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-secretaria-municipal-de-educacao-sme-secretaria-municipal-da-saude-sms-secretaria-municipal-de-direitos-humanos-e-cidadania-smdhc-21-de-29-de-dezembro-de-2020
Portaria conjunta SGM/SMADS/ SMDHC/SME/SMS 22, de 29 de dezembro de 2020.
Institui e detalha o fluxo integrado de atenção à gravidez na adolescência parte integrante do protocolo
integrado de atenção à primeiríssima infância
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjunta-secretaria-de-governo-municipal-sgm-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-secretaria-municipal-de-direitos-humanos-e-cidadania-smdhc-secretaria-municipal-de-educacao-sme-secretaria-municipal-da-saude-sms-22-de-29-de-dezembro-de-2020

Resolução 02/CGIPMIPI/2020 de 29 de dezembro de 2020
Aprova e institui o Protocolo Integrado de Atenção à Primeiríssima Infância.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucao-secretaria-de-governo-municipal-sgm-cgipmipi-2-de-29-de-dezembro-de-2020
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