
O QUE É

O PMPI?

 É um instrumento político e técnico, construído 

em um processo democrático com participação 

das diferentes secretarias e órgãos públicos da 

administração municipal, poder legislativo, 

judiciário e sociedade civil, e que contempla a 

escuta e participação das crianças.

PARA QUE

ELE EXISTE?

O PMPI objetiva fomentar a elaboração, o 
aprimoramento e a integração das políticas 
públicas para a primeira infância através da 
articulação de diferentes setores da 
administração municipal para garantir que 
esses direitos sejam atendidos. Cuidar e 
educar  as  cr ianças é  a  es t ra tég ia 
comprovadamente mais eficaz de promover 
o desenvolvimento da pessoa, da sociedade 
e do país. 

Prioridade absoluta 

dos direitos da 

criança

Respeito à criança 

como sujeito e 

indivíduo

Integralidade da 

criança

Respeito às 

diversidades 

étnicas, culturais e 

geográficas.

Inclusão. A integração das 

visões científica e 

humanista.

Articulação dos entes 

federados,  setores da 

administração pública e 

sociedade civil.

Crianças com 

Saúde

A família 
e a 

comunidade da 

criança

Atendendo à 

diversidade - 

crianças negras, 

quilombolas e 

indígenas

Protegendo as 

crianças da 

pressão 

consumista

Assegurando o 

documento de 

cidadania a todas 

as crianças

Controlando
 a exposição 

precoce aos 

meios de 

comunicação

Assistência 

Social a 

crianças e suas 

famílias

Do Direito ao 

brincar ao 

brinquedo de 

todas as 
crianças

Enfrentando 
as violências 

sobre
 as crianças

Evitando 

acidentes na 

Primeira 
Infância

A criança e o 

espaço - a cidade 

e o meio
 ambiente

Educação
Infantil

Convivência 

Familiar e 

comunitária em 

situações 

especiais

Ÿ Apresentação do Plano Nacional pela Primeira Infância; 
Ÿ Apresentação das etapas de elaboração do PMPI;
Ÿ Apresentação das formas de participação coletiva na elaboração.

Cada secretaria do município de Macaé está envolvida na elaboração do PMPI organizando ações específicas para 
elaboração do documento síntese, cujo norteamento deve ser dado pelas ações finalísticas do PNPI. São elas:

A Secretaria Municipal Adjunta de Educação Básica, por meio da Superintendência de Educação Infantil, está em 
processo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. O trabalho foi organizado de acordo com as 
etapas descritas abaixo:

Ÿ A Equipe Gestora de cada Unidade Escolar selecionou cinco 
desenhos de cada turma, que expressasse os desejos e anseios 
das crianças no que se refere aos espaços, brinquedos e 
brincadeiras.

Ÿ Consolidação dos questionários das famílias;
Ÿ Seleção dos textos e desenhos das crianças que farão parte do documento síntese das recomendações levantadas;
Ÿ Elaboração e desenvolvimento do Plano de Ação.

Ÿ Diálogo com as famílias a partir de um questionário sobre os 
espaços de educação, lazer e cultura existentes no município que 
atendem a Primeira Infância;

Ÿ Conversa com as crianças sobre  os espaços que brincam em casa e 
na escola e com quais brinquedos.

Ÿ Desenho dos espaços que brincam, os brinquedos e brincadeiras.

Ÿ Elaboração de texto e desenho coletivo pelas crianças. Essas 
produções evidenciam o que as crianças sabem e desejam para o 
lugar onde vivem. Identificam problemas e levantam propostas 
coletivas de mudança. Reconhecem os espaços para brincar, bem 
como os espaços culturais existentes em seu bairro e relatam como 
poderiam aproveitá-los mais.

‘‘Queria que construíssem
um cinema, porque só tem 

em Macaé e é muito longe.’’
                                Milla

‘‘Para andar tranquilo de

bicicleta, poderia construir

uma rua só pra isso e colocar um 

guarda mostrando que os carros

       não podem entrar ali.’’‘‘Queria brincar 
de bola e pa�nete

 no parquinho, um lugar
 sem buraco para

andar de pa�nete.’’
                           Lais

‘‘[Se eu governasse o
mundo] eu ia fazer casinhas 
nas árvores para as pessoas

morarem.’’ 
                           Jhully

‘‘Se as crianças governassem 
a cidade não teria tristeza, 

só felicidade.’’

‘‘Queremos um
parquinho perto de

casa.’’ 
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