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REDE DE PROTEÇÃO
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RECEBER A CRIANÇA ...

E.O.S. 22 anos 1º filho
OUVIR A CRIANÇA,
SABER O QUE ELA QUER,
EIS AÍ UMA HONROSA TEREFA...
Crianças da Educação Infantil da Escola Municipal Veríssimo Silva Leite
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MENSAGEM DO PREFEITO
A sociedade começa ao nascermos, toda a nossa base de valores é construída ainda
nos anos iniciais de vida no seio familiar, na creche, na escola, nos espaços de
convivência social como parques, brinquedotecas, praças públicas, entre outros.
É preciso entender que a criança é um “Cidadão de Direito” e como tal deve ser
tradada, cabe a nós, gestores públicos, sociedade civil organizada, comunidade e família
zelarmos para que esses direitos sejam respeitados, por isso, a construção do plano
Municipal da Primeira Infância de forma intersetorial é tão importante.
O Plano Municipal da Primeira Infância de Jussari (PMPI) visa nortear as políticas
públicas a serem adotadas por essa e pelas futuras gestões, tendo em vista que é um
plano construído por várias mãos, para garantir os direitos das nossas crianças. As metas
e estratégias contidas no PMPI estão em consonância com as leis que regem o nosso
país e devem ser cumpridas.
Entendemos que há muito para fazer, mas também entendemos que é necessário
trilhar um caminho pautado no respeito, no amor e na responsabilidade do cuidar, tendo
em vista a importância da primeira infância na construção do ser social.
É na primeira infância que os valores começam a ser formados, crianças amadas e
com oportunidade se tornam adultos melhores, acredito que em meio ao atual cenário em
que vivemos socialmente, com tantos valores sendo deturpados precisamos investir na
formação da sociedade futura e isso deve começar hoje, agora, na primeira infância.
A transformação começa agora!

Antonio Carlos Bandeira Valete
Prefeito 2022
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
A Educação é um instrumento de transformação e de inserção social e todo esse trabalho de
construção começa ainda nos anos iniciais, para ser mais precisa na Primeira Infância.
A nossa rede municipal de ensino atende crianças de zero a três anos e onze meses de vida,
para tal, contamos com uma estrutura de duas creches, uma na sede do município a Creche
Municipal Mãe Mariêta e uma no Distrito de Areia Branca o Centro de Conviver Lindaura Brandão,
contamos também com uma brinquedoteca, além de serviços de acompanhamento
psicopedagógico e psicológico no Centro de Atendimento Multidisciplinar (CEAM).
A partir dos quatro anos as crianças passam a ser atendidas pelas escolas municipais, nas
séries iniciais da educação infantil e assim, seguem até o encerramento do ciclo educacional na
rede municipal, o ensino fundamental.
O Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) é primordial para a construção de uma política
pública eficaz e exequível, tendo em vista a realidade do município de Jussari.
Realizado de forma intersetorial, o PMPI trás a visão de vários seguimentos da gestão pública,
da sociedade civil organizada, da comunidade e da família, visando primordialmente o bem estar e
a garantia de direitos das nossas crianças.
De acordo com o Marco Legal da Primeira Infância, sancionado no dia 8 de março de 2016
toda criança tem o “Direito de brincar, de ser cuidado por profissionais qualificados, de ser
prioridade nas políticas públicas”.
Garantir o cumprimento desses direitos é um compromisso nosso, enquanto educação
municipal e enquanto sociedade, já que somos igualmente responsáveis por cuidar deles, que são
a semente para um futuro melhor.

Karla Bispo dos Santos
Secretária Municipal de Educação
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MENSAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA
INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ
Falar na primeira infância é traçar planos para um futuro mais promissor, cuidar da Primeira
Infância é trabalhar arando a sementeira que darão bons frutos nos dias que virão.
Vivemos em uma sociedade de crescente desamor, pais trabalhando fora dos lares para que a
sua prole possa ter acesso ao alimento, saúde e educação...
Fugas constantes para um mundo virtual tentando assim vislumbrar um mundo longe da sua
dura realidade, as redes sociais...
Acreditamos no fortalecimento de vínculos afetivos desde a concepção da vida, na
estimulação por meio do carinho e das ações do cotidiano... Do elo de AMOR entre o cuidador e
sua criança, seja ele mãe, pai, avó, avô, irmãos...
A Primeira Infância do Município de Jussari clama por ações contidas neste PMPI que irão
proporcionar além da proteção, ter os seus direitos garantidos, são ações pensadas para os
próximos 10 anos... Cada um de nós é responsável para ser a voz dos pequeninos, para trazermos
às suas vidas todos os bons sonhos sonhados.
Uma grande honra participar da construção deste Plano, discutir propostas dos mais
variados segmentos da nossa sociedade e poder ouvir as crianças.
Que possamos arar este solo fértil, sermos incansáveis em fazer valer esses direitos.
Que Jesus abençoe nossos pequenos hoje e que sejam Homens de Bem amanhã.

Acácia Castro da Silva
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COMISSÃO DO PMPI DE JUSSARI BA
Nº

Nome

Representação

1.

Acácia Castro da Silva

SUPERVISORA PCF

2.

Agnaldo Sotero

SECRETÁRIO DE SAÚDE

3.

Carlos Alberto da Silva Tito

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4.

Diego Oliveira Sousa

CONSELHO SAÚDE

5.

Ediner Oliveira Costa

SECRETÁRIA DA ASSIST. SOCIAL

6.

Fabiana Matos

CMAS

7.

Genilda Santos de Souza

CONSELHO DO CACS/FUNDEB

8.

Gilenice Moreira B do Nascimento

CONSELHO TUTELAR

9.

Gisele Santos Alves

REPRESENTANTE FAMÍLIAS

10.

Karla Bispo dos Santos

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

11.

Kylliana Alves

IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

12.

Lucimeire Matos da Silva Soares

EDUCAÇÃO BÁSICA

13.

Maelbe da Silva Alves

COORD. PEDAGÓGICA

14.

Marcelo Piloto Oliveira

SEC. ESPORTE,CULTURA E LAZER

15.

Marcia Ferreira Santos

CMDCA

16.

Maria Aparecida Silva Rodrigues

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.

Marília Brito dos Santos Sousa

CONSELHO

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO
18.

Orleans Mascarenhas

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

19.

Stêfany José Santos

REPRESENTANTE FAMÍLIAS

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PMPI
Acácia Castro da Silva
Karla Bispo dos Santos
Kylliana Alves
Lucimeire Matos da Silva Soares
Maria Aparecida Silva Rodrigues
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1. APRESENTAÇÃO

“A conta é simples. Uma primeira infância com cuidados, amor,
estímulo e interação pavimenta o caminho para que a criança
aproveite todo seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e
equilibrado. E floresce uma sociedade com os mesmos valores”.
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Jussari – PMPI, tem como referência
central o Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI, aprovado pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente em 2010, sendo uma carta de
compromisso do Brasil com suas crianças que se consolida no município de Jussari por
meio no PMPI.
Desta forma, este Plano Municipal estabelece diretrizes gerais, metas e estratégias
para o governo e a sociedade civil na defesa, promoção e efetivação dos direitos das
crianças de zero até os seis anos de idade, com marco final em 2032, e tem como
princípios norteadores, a dignidade da pessoa humana, a prioridade absoluta dos
direitos da criança, o interesse superior da criança, o respeito à criança como sujeito e
indivíduo de direitos, a integralidade da criança, o respeito às diversidades étnicas,
sociais, culturais e geográficas, a inclusão social e digital, a integração das visões
científicas e humanistas, a articulação entre os entes federados, dos setores da
administração pública e entre a sociedade civil e governo bem como, ressalta a
importância da intersetorialidade entre as políticas públicas.
Este Plano foi elaborado atentando para as orientações do Guia de Elaboração do
Plano Municipal pela Primeira Infância e da Rede Nacional, observando Planos
Municipais apontados como referências para os demais municípios brasileiros. Diante
das orientações para a elaboração de um PMPI, foi verificada a necessidade de
oficializar as secretarias municipais e órgãos ligados à administração pública do
executivo municipal para que indicassem representantes a fim de compor a comissão
de elaboração do PMPI, sendo de igual modo, sinalizando a importância dessa
14
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participação, foram convidados para a construção deste instrumento, as Organizações
da Sociedade Civil, o CMDCA, Conselhos Tutelares, demais Secretarias municipais, o
Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz que atua no município e bem
como, crianças que estão na fase da Primeira Infância.
Durante o processo de elaboração, a criança precisou ser compreendida por meio de
um conceito holístico, ou seja, sob a visão de que ela é uma pessoa singular, inteira,
cidadã, detentora de todos os direitos, em sua integralidade. Esse entendimento foi
compartilhado com os envolvidos durante o processo, ainda, por uma visão de Direitos
Humanos, que são imprescindíveis para garantir uma vida digna do ser humano, bem
como, a criança como prioridade absoluta.

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Jussari é destinado à promoção do
desenvolvimento de crianças na Primeira Infância, visto que, é a fase do
desenvolvimento humano na qual se formam com intensa celeridade e consistência as
sinapses cerebrais, determinando o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitiva,
motora, emocional e de interação social das crianças pequenas (PNPI, 2010), conforme
afirma Marianna Moreno, que diz: “Na infância, as crianças são criativas e curiosas.
Cabe o educador transformar essas motivações em aprendizado ”.

15
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2. INTRODUÇAO
Jussari localiza-se na microrregião cacaueira (sul baiano) do Estado da Bahia.
Limitando-se: ao norte com o município de Itabuna; ao sul, Arataca e Camacan; ao oeste
Itapé e Itaju do Colônia e ao leste com o município de Buerarema.
Emancipada, sendo promovida a categoria de cidade em 1985, Jussari conta hoje com
6.467 habitantes (segundo o último CENSO - 2010).

Com a predominância da Mata Atlântica com árvores que alcançam 20 a 30 metros de
altura de várias espécies como exemplo: Jacarandá, Jequitibá Branco, Jequitibá Rosa,
Sapucaia, Vinhático, Pau-sangue, Jatobá, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Itapicuru, Viola, Pau Brasil, Biquiba, Inhaiba, Putumuju, Caraíba etc., vindo em seguida com os campos,
caracterizados por plantas e herbáceas. Até o final do século XX, o solo do município era
coberto em grande parte pela Floresta Nativa. Mas com a colonização a cobertura original
foi sendo substituída pela cultura do cacau. A partir da década de 90, com a crise do
cacau devido ao baixo preço do produto, período prolongado das secas e a doença
vassoura de bruxa, aumentou o desmatamento das florestas. Com a crise de cacau,
muitos agricultores passaram a vender madeiras das suas propriedades crescendo assim
a derrubada das florestas.

Jussari é banhado pelo Rio Piabanha que nasce na Serra do Estreito e deságua na Bacia
do Rio Cachoeira. Existem vários pequenos ribeirões e riachos como: Ribeirão da Água
Preta que deságua no Rio Colônia, Paparaiba, Teimoso, Candeias e Olimpio que nasce
na Serra do São Roque, sendo todos atributos do Rio Piabanha. A zona urbana do
município é abastecida pelo Rio Aliança do município de Arataca.

Seu relevo apresenta característica irregular e é cortado por serras podendo ser
caracterizado em duas partes: Depressão de Itabuna, Itapetinga e Serra Maciços Pré Litorânea. O relevo é variado com topografia e geologia multiformes e diferenças de
atitudes que vão de 50 a 900 m. Jussari encontra-se numa altitude de 200 m. Possui uma
reserva particular do patrimônio natural – RRPN Chamada de Reserva Natural Serra do
16
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Teimoso 200 ha, criada em 15 de agosto de 1997 através da portaria IBAMA n° 92/97 –
N.

Tendo o clima com chuvas distribuídas uniformemente durante o ano, sendo que nos
últimos anos a tendência é do inverno, se tornando cada vez mais seco. Portanto, existe a
possibilidade de chover mais no período de janeiro a março e os meses mais secos
apresentam entre junho a dezembro. O clima caracteriza-se como quente e úmido, com
temperatura variável. A máxima em torno de 37Cº no verão e a mínima 19Cº no inverno,
mas que nos últimos cinco anos a temperatura no inverno, tem chegado a 14Cº.

A cidade conta com 01 Escola Estadual e 17 Unidades Escolares Municipais (que
funcionam nas áreas urbana e rural), Postos de Saúde, sendo 02 unidades na zona
urbana e 01 unidade no distrito de Areia Branca, 01 Hospital, Quadras de esporte, 01
unidade CRAS na zona urbana e 01 anexo no distrito de Areia Branca, Conselho Tutelar,
CMDCA, Templos Religiosos, comércio ativo e atividades voltadas a agricultura e a
agropecuária.

Em 2020 foram necessárias novas maneiras de atuar, devido a Pandemia COVID-19, os
atendimentos foram permeados por presenciais e remotos, perdurando até o presente
ano de 2022 que iniciou apresentando devastador surto gripal.

A fase que vai de 0 aos 6 anos, mais conhecida como primeira infância, é um período
muito rico para o desenvolvimento humano. Cada nova experiência vivida forma frutos no
futuro da criança que farão a diferença por toda sua Vida. Como sabemos pela ciência, a
arquitetura do cérebro se forma nos primeiros anos de vida. É por isso que o trabalho
educacional é extremamente importante e ajuda a definir o futuro desenvolvimento da
criança. Na escola, ela ganha habilidade, conhecimento, sensibilidade, valores,
capacidade de percepção e relacionamento.
Na escola infantil a criança brinca, ri e se diverte a todo o momento, mas tem muito mais
aprendizado

envolvido

nesse

processo.

Apesar

das

brincadeiras

parecerem

despretensiosas, elas são fundamentais e trazem muitas lições para os pequenos.
Portanto, não necessariamente o desenvolver se baseia em apostilas, provas e deveres,
17
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na verdade, a criança deve brincar e se relacionar. Inclusive, existem diversos estudos
que comprovam, como por exemplo, um recente estudo realizado com cerca de um
milhão de crianças na Carolina do Norte (EUA), os alunos que desfrutaram de uma boa
educação infantil, tiveram um desempenho melhor no ensino fundamental e menos
necessidade de reforço escolar. Cientistas de Harvard (EUA) também indicaram que,
quanto mais as crianças se desenvolvem durante esse período, mais chances terão de
ganharem bons salários e chegarem à faculdade.
Quando a criança sai de casa, ao passar pelo portão da escola, vira aluna, ganha um
novo status. Ela precisa dividir, compartilhar, percebe que o brinquedo da escola não
pertence a ela e que o colega tem direito de usar também. Assim vai aprendendo sobre
negociação e descobre como brincar junto. Ou seja, a escola aumenta a convivência
social, tanto com outras crianças, como com os adultos, isso ajuda na percepção de que
existe o “eu” e o “outro”, já que os pequenos não têm a consciência de que o mundo não
é só o que eles conhecem ou convivem.
As famílias de hoje estão cada vez menores, isso restringe a familiaridade, logo o
ambiente escolar desde cedo possibilita o contato e respeito à diversidade, muitas vezes
é a única forma de contato diário com outras crianças. “A partir da interação, ela percebe
que o amigo também tem família e sentimentos, o que é uma questão social muito
importante”, afirma a psicóloga e psicopedagoga Ana Cássia Maturano. Estudos feitos
pela Universidade de Illinois (EUA) já comprovam que bons amigos na educação infantil
oferecem benefícios a longo prazo. Como melhores níveis de cooperação, sabem
compartilhar e alternar tarefas, e também são menos hostis e conflituosas com os
colegas.
Mas os benefícios não terminam, dentro da escola, eles aprendem a lidar com a espera, a
frustração, a noção de espaço e tempo, o respeito mútuo, a autoridade do professor e
tolerância. Essas são aprendizagens básicas para desenvolver a autonomia. Por estar
longe dos pais, a criança precisa resolver conflitos e enfrentar situações por conta própria.
Assim, ela aprende a criar soluções e a cuidar de si mesma. Os pais conseguem notar
facilmente os ganhos cognitivos e psicomotores das crianças, entre eles, o
desenvolvimento da linguagem e da motricidade fina.
18
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As Diretrizes Curriculares Nacionais trazem como eixos norteadores do trabalho
pedagógico da educação infantil as interações e as brincadeiras que permitem vivenciar
momentos de aprendizagem no cotidiano escolar. As brincadeiras devem ser planejadas,
ter um propósito e não servir apenas para entretenimento. Há todo um objetivo
pedagógico por trás, para desenvolver diferentes habilidades. Os pais precisam ter noção
sobre as atividades do filho. Uma pintura com os dedos, por exemplo, trabalha texturas,
cores e coordenação motora. Um simples carimbo na mão inclui noções de tamanho,
numerais e formas. Uma canção pode trazer lições sobre lendas ou a cultura do país,
enquanto uma história contada talvez trabalhe sentimentos.
É dessa forma, que mesmo sem se dar conta, a criança está aprendendo e assimilando
novos conceitos de forma prática. Isso em diversas atividades, como mexer com tinta,
massinha, argila, na dança e música, ou até mesmo em saídas pedagógicas a teatros,
exposições e museus. A escola deve oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade,
contendo todas as linguagens artísticas, para que pessoas curiosas e críticas sejam
formadas.
Não devemos apressar a alfabetização, a criança precisa de tempo livre justamente por
estar aprendendo a todo o momento nos mais variados tipos de situações. Ela só está
realmente preparada para isso por volta dos 5 anos, não podendo ter esse processo
forçado ou antecipado. Mas não pense que os deveres de casa não existirão, eles são
necessários, mas devem ser adequados de acordo com a faixa etária. Crianças de 3 anos
podem ter tarefas somente uma vez na semana. As de 4 e 5, de duas a três semanais,
desde que sejam simples e não tenha um grau de dificuldade que impossibilite a criança
de fazer. Os pais podem estar do lado acompanhando, entretanto, nunca devem fazer as
atividades pelos filhos. As tarefas trabalham justamente responsabilidade e autonomia,
cumprindo prazos e criando hábitos de estudo, já preparando para o futuro.
Pedagogos e especialistas são unânimes em afirmar que a primeira infância, delimitada
pelo período entre o nascimento e os seis anos de idade, é uma etapa fundamental para o
aprendizado, formação do caráter e do universo cognitivo das crianças. Numerosos
estudos científicos, de múltiplas áreas, dentre elas a neurociência e a psicologia,
classificam esse primeiro ciclo como o que apresenta as maiores possibilidades para a
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constituição das competências humanas. Outra habilidade de alta relevância é a
linguagem, em suas distintas expressões, como a oral, escrita, corporal, musical e em
cada disciplina ou situação específica. O seu desenvolvimento é uma função primordial do
ensino na primeira infância. Estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que
investir no desenvolvimento da primeira infância, provendo saúde, nutrição, segurança e
aprendizagem, contribui para a redução da pobreza, a um custo baixíssimo para os
governos. Investir na formação dos brasileiros desde o nascimento é uma prioridade que
deve mobilizar o governo, o terceiro setor, as famílias e toda a sociedade. Cuidar das
crianças e de seu futuro é uma ação decisiva para mitigarmos as desigualdades.
Deste modo, a gestão municipal sabendo da carência e vulnerabilidade, dada a
importância da promoção de políticas públicas voltadas a primeira infância bem como, a
assistência no desenvolvimento infantil aderiu ao Programa de âmbito Federal, Primeira
Infância no SUAS - Criança Feliz que foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 05 de
outubro de 2016 em todo o território nacional, com caráter intersetorial e tendo em vista
promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua
família e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário, o Programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação,
Cultura, Direitos Humanos, entre outras, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 08
de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.

O município de Jussari aderiu ao programa no primeiro semestre de 2017 e iniciou as
ações em agosto do mesmo ano com a primeira capacitação da sua equipe técnica,
oferecida pelo Estado da Bahia. Em setembro foram iniciadas as visitas domiciliares
captando as famílias para aderirem ao Programa Criança Feliz, que tem como público
prioritário: Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família, crianças de até 06 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do
BPC e recentemente foi ampliado para crianças de até 06 anos que perderam pelo menos
um de seus responsáveis durante o período Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decorrente da COVID-19. O Município de Jussari iniciou com 100
famílias atendidas; em 2018 ampliou sua meta para 200 famílias (Com aprovação do
CMAS conforme Ata de 28/11/2018, sob Resolução Nº 18/2018 assinado pela então
presidente Fabiana Matos).
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A caminhada é longa, mas o Programa Criança Feliz está chegando a milhares de
famílias que estão experimentando um novo jeito de cuidar e amar os seus filhos,
descobrindo a importância da atenção e a interação na primeira infância. Em 2021, o
programa da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância superou a marca
nacional de 50 milhões de visitas, levando informação para mais de 2.910 municípios do
país, sendo o maior programa do mundo de visitação domiciliar para a primeira infância.

3. JUSTIFICATIVA DA IMPORTANCIA DO PMPI PARA JUSSARI

De acordo com Maria Tereza Amaral "o PMPI oferece a oportunidade de olhar para a
primeira infância

como tema

prioritário

e indispensável

para o alcance

do

desenvolvimento sustentável, buscando trazer aquelas crianças em situação de
vulnerabilidade para o centro de nossas ações. Iniciativas como essas demostram que
lideranças locais, nacionais e internacionais estão cumprindo seu papel e realizando
ações indispensáveis para o alcance das metas globais mais ambiciosas".

Para a ONU Brasil, as intervenções integradas na primeira infância são cruciais para
melhorar a vida das famílias e comunidades. O investimento no desenvolvimento infantil
é uma das estratégias mais eficientes para um país eliminar a extrema pobreza,
promover o crescimento econômico, inclusivo e ampliar a igualdade de oportunidades.

No ano de 2021 foi realizado o monitoramento e avaliações no Plano Municipal de
Educação, no qual observa-se que o Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola) a qual vem
tendo atenção sistemática devido a grande demanda existente e que cresce ainda mais a
cada ano, principalmente na demanda por Creche (de 0 a 3 anos e 11 meses). Das 10
(dez) estratégias elencadas no Plano, 10 estão em processo, constam ações no plano de
trabalho da Secretaria de Educação e Instituições e atividades estão sendo desenvolvidas
para o avanço das mesmas, quanto às demais estratégias, esforços estão sendo
engendrados para a efetivação das mesmas através da Secretaria Municipal de
21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
23 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

Educação, com parcerias entre União, Estado e Município.

Metas e estratégias monitoradas e avaliadas em Audiência Pública do Plano Municipal de
Educação do Município de Jussari – BA em junho/2021:

METAS / AVALIANDO:

Observações

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

A Estratégia foi cumprida parcialmente no quesito de
tempo integral, já que as Instituições de Creche
funcionam assim há anos. A Pré-Escola de 4 e 5
anos nas Escolas do campo funcionam parcial. A
demanda por vaga na Creche é maior que a oferta,
mesmo com as adequações já realizadas. Aumentar
a oferta e salas de aulas

1.2 Estimular no prazo de 4 anos da vigência deste PME a
formação de 70% de professores graduados em
Pedagogia para regência na sala de aula, dando
preferência aos especialistas em
Educação Infantil.
1.3 Colaborar com os programas estaduais e federais de
expansão e melhoria da qualidade da Educação Infantil de
acordo com as necessidades e o contexto do município até
o último ano de vigência deste PME.

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o
processo de estímulo para formação dos
Profissionais na área da Pedagogia e
Especialização na Educação Infantil.

1.4 Participar de programas e projetos em regime de
colaboração com os demais entes federados para
assegurar a formação continuada para os professores,
coordenadores pedagógicos e gestores da Educação
Infantil;
1.5 Estabelecer parcerias com a União e o Estado no
intuito de conscientizá-los para a necessidade de formação
dos demais profissionais da Educação Infantil: auxiliares,
pessoal de apoio e outros que estão também diretamente
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos
alunos.
1.7 Adequar 50% dos espaços físicos da Educação Infantil
no município através de adesão e sinalização via PAR,
PDDE Interativo e/ou outros para atender às
especificidades de acessibilidade e inclusão.

A Secretaria Municipal de Educação realizou nos
anos de 2015 e 2016 a Jornada Pedagógica por
modalidade de Ensino e a realiza anualmente.

1.8 Ampliar a parceria com o CEAM (Centro de
Atendimento Multidisciplinar) visando a realização do
acompanhamento psicopedagógico dentro do ambiente
escolar para atender ao menos 50% dos casos detectados.

Foi realizada a Adesão ao Programa
TRILHAS e Comunidade de
Aprendizagem para fortalecimento e melhoria
da qualidade da Educação Infantil, através de
reuniões e encontros Pedagógicos.

A Secretaria Municipal de Educação realizou nos
anos de 2015 e 2016 a Jornada Pedagógica por
modalidade de Ensino, realiza anualmente e todos
os Profissionais são contemplados com formação.

A adequação dos espaços físicos realizados
nas Instituições de Educação Infantil, foram
feitos com recursos da Secretaria Municipal de
Educação.
A Secretaria Municipal de Educação está
disponibilizando Psicopedagogo dentro do
ambiente escolar para atuar na sala de
Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede
.
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1.9 Buscar parcerias com União e o Estado para
implementação de brinquedotecas nos espaços da
Educação Infantil no município até o último ano de vigência
deste PME.

1.10 Buscar parcerias com outras secretarias municipais
no sentido de desenvolver ações de conscientização às
famílias das crianças da Educação Infantil sobre a
importância do acompanhamento e frequência escolar na
garantia de acesso e permanência à educação nas formas
das leis e documentos vigentes até o ano de 2024.

Reuniões foram realizadas com a Equipe
pedagógica, docente e gestora das unidades
escolares que ofertam a Educação Infantil
para avaliar a participação em programas e
projetos de fortalecimento e qualidade da
modalidade de ensino. Foi criada através de
parceria das diversas Secretarias uma
Brinquedoteca Municipal denominada “Tia
Zita”
que
encontra-se
em
pleno
funcionamento, sendo utilizada pelas famílias
do Programa Criança Feliz também na Creche
Municipal Mãe Marieta e Centro de Conviver
Lindaura Brandão.
A Secretaria Municipal de Educação realizou
parceria com a Sec de Assist.
Social/ Programa Bolsa Família/Projeto Presença e
o Programa Primeira Infância- Criança Feliz, em
ação conjunta com o Conselho Tutelar para o devido
acompanhamento da frequência do aluno.

Pontuada como Meta 01, que trata da Educação Infantil: Creche (0 a 03 anos e 11 meses)
e Pre escola I e II (04 e 05 anos e 11 meses), possuindo 10 estratégias, todas voltadas à
Primeira Infancia, tratando da taxa de atendimento em Creche e Pré escola, a mesma está
sendo monitorada e observa-se que os avanços são notórios, conforme o último Censo
(2010) o IDH, Indice de Desenvolvimento Humano municipal era de 0,567 o que situa o
município na faixa de IDH Baixo. Os indicadores que mais contribuem para o
desenvolvimento Humano são: Educação, Longevidade e Renda.

A Rede Municipal de Educação do Município de Jussari, segundo o Censo Escolar 2021
oferece: 281 vagas para Creche (Período Integral), sendo 143 no município de Jussari e 38
na creche do Distrito de Areia Branca, a demanda aguardando vaga é de 60 crianças.
São 123 vagas ofertadas na pré escola em 08 espaços educativos, na sede e 01 no distrito
de Areia Branca.

A Rede Educacional do Município de Jussari que atende ao publico da Primeira Infância
(0 a 6 anos), é composta por:
ZONA

ATENDIMENTO

UNIDADE ESCOLAR

Urbana

Creche e Pre escola

Creche Mãe Marieta

Distrito
de
Areia Branca

Creche

Centro de Conviver Lindaura Brandão
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Urbana

Pré-escola e Fundamental I

Escola Municipal Verissimo Silva Leite

Distrito
de
Areia Branca

Educação Infantil e Fundamental I

Grupo Escolar Félix Mendonça

Rural
(Escolas do
Campo)

Fundamental I

Escola Serra Verde

Pré escola 04 e 05 anos **

Escola Municipal Diolinda Alves
Escola Céu Azul
Escola N. Srª. do Monte Serrat
Escola Carolina Brito
Escola Santa Terezinha
Escola Santo Antonio
Escola São Francisco **
Escola Santa Isabel

4. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARI

O processo histórico desenvolve um modelo de diálogo com práticas escolares pela
vinculação dos órgãos de assistência social, marcado pela construção da identidade das
creches e pré-escolares a partir do século XIX em nosso país, inseri-se no contexto
da história da política de atendimento a infância, por diferenciações em relação à classe
social das crianças. Em vinculação institucional, a concepção sobre educação das
crianças em espaços coletivos compreendendo o cuidar como atividade meramente
ligada a corpo e destinada a crianças mais pobres e o educar como experiência de
promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente privilegiados.
A educação da criança pequena foi considerada por muito tempo, como pouco
importante, bastava que fossem cuidadas e alimentadas. Hoje, a educação da criança
pequena integra o sistema público da educação. Ao fazer parte da primeira etapa da
Educação Básica, ela é concebida como questão de direito, de cidadania e de qualidade
(Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil-MEC 2009). Embora o universo de
crianças com idade ate 5 anos e 11 meses também seja objetivo de atenção, a prioridade
está sendo dada à educação das crianças menores que historicamente foram excluídas
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do sistema público de educação.
De acordo ao que rege os termos da Constituição Federal/1988, art. 208, a Educação
Infantil é um direito social das crianças e suas famílias e um dever do Estado. Em
consonância, a Lei nº. 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, determina que a oferta deste nível de ensino é competência dos municípios,
devendo ser realizada em creches para as crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para
as crianças de 4 a 5 anos.
Por razão da Lei nº. 11.274/2006, que estabelece a obrigatoriedade de matrícula das
crianças de 6 anos no Ensino Fundamental de 9 anos, a EI passou a abarcar as crianças
de 0 a 5 anos completos e as com 6 anos incompletos até a data limite de 31 de março.
A expansão da Educação Infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma crescente
nas últimas décadas. A fase transitória pela qual passam creches e pré- escolas na busca
por uma ação integrada que incorpore atividades educativas os cuidados essenciais das
crianças e suas brincadeiras.
O Município de Jussari é composto por 13 unidades escolares de Educação Infantil e
que atende a idade de 6 anos- 1º Ano/Ensino Fundamental I: a Escola Municipal
Veríssimo Silva Leite, localizada a Rua da Alegria Nº1327 – Bairro Leonel Batista; o
Grupo Escolar Félix Mendonça no Distrito e Escolas do Campo que também atendem a
Pré-escola (4 e 5 anos); a Creche Municipal Mãe Marieta situada na Rua Sítio
Comunitário do Trabalhador rural, S/N, Bairro Nova Esperança e o Centro de Conviver
Lindaura Brandão no Distrito (Areia Branca na Rua Josefa Leite de Noronha S/N,
defronte a Instituição mencionada acima) que atende a toda clientela do entorno.
Ao longo dos anos a Educação Infantil no município bem como no restante do país,
passou por uma fase de reestruturação e reavaliação de seu papel, principalmente após a
incorporação das creches às secretarias municipais de educação, deixando de ter esse
papel meramente assistencialista. Por certo o Município precisa melhorar a infraestrutura
das escolas da educação infantil, já que desde 1988 já existia a Creche Municipal Mãe
Marieta no Município, através de construção, ampliação ou adequação, para melhor
favorecer acessibilidade e uma educação favorável à modalidade de ensino proposta
inserida, de modo que todos possam aprender mediante a inclusão social e o ensino de
25
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tempo integral.
As instituições de educação infantil do Município de Jussari são contempladas pelos
recursos nas diversas esferas. Sendo beneficiadas com os seguintes programas da
esfera nacional e estadual: PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar), Saúde
Escolar, Brasil Carinhoso (para as creches), entre outros.
A quantidade de famílias imigrando para outras localidades ou até mesmo estados ainda
é grande, portanto é necessário urgentemente uma atitude de políticas públicas para
gerar empregos e fazer com que os pais e mães de família consigam prover suas famílias
dignamente sem necessitar sair do município. Os muitos que persistem e continuam
vivendo em Jussari conseguem complementação de renda ou até mesmo se sustentar
com a assistência financeira de programas federais como o Auxilio Brasil.
Uma grande quantidade de crianças em idade de creche fora da escola, feitas as
devidas ressalvas cabe a justificativa de que o espaço físico da única Creche Municipal
que não é suficiente para suprir 100% da demanda de crianças nesta faixa etária, sendo,
portanto, extremante necessário passar por uma ampliação, adequação e/ou construção.
O que de fato, no ano de 2018 uma nova Creche foi solicitada através do PAR – Plano de
Ações Articuladas, no modelo FNDE tendo a construção já iniciada no Município de
Jussari, conforme número de matrículas do ano de 2022 descrita na tabela.

Número de crianças matriculadas na Creche e Pré Escola no ano de 2022,
Município de Jussari-Ba.
IDADE
Até 1 ano e 11 meses
Até 2 anos e 11 meses
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
Total

Nº DE ALUNOS
55
70
69
86
69
81
430

Fonte: Mapas de matrículas das Creches e Escolas municipais

Através de análise dos indicadores, a taxa de escolarização da zona rural é bem maior
que a da zona urbana, incluindo também o número de matrículas urbana em relação a
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zona rural isso se deve ao fato de que além da quantidade de habitantes da zona urbana
ser bem maior, na zona rural de Jussari não é oferecido a modalidade de Educação
Infantil (Creche) por uma série de fatores, sendo assim, os pais precisam enviar seus
filhos, principalmente os da Creche, para estudarem na cidade, o que muitas vezes por
dificuldades de transporte e vias de acesso serem muito restritas.

4.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO

Jussari conta com uma Rede de Proteção à Primeira Infância fragilizada, uma vez que
o município por ser de Porte I, não conta com CREAS, ficando a cargo da Secretaria
de Assistência Social por meio do CRAS e PAIF (Programa de Atendimento Integral à
Família), o atendimento às famílias em vulnerabilidade e em violação de Direitos.
No CADASTRO ÚNICO para Programas Sociais, estão cadastradas 2.212 famílias,
até a presente data, no Programa Federal Renda Brasil, no âmbito municipal, algumas
destas famílias são assistidas com o Cheque Cidadão e com o Programa também
municipal Morar Melhor que atende as famílias em vulnerabilidade de moradia,
construindo ou reparando em caráter de urgência o imóvel que oferece perigo a
segurança da família.

INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO – ANO DE 2021
Famílias cadastradas: 1.743
Com cadastro atualizado nos últimos 2 anos: 98%
Com renda de até meio salário mínimo: 99%
Famílias do Auxílio Brasil: 1.721

5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
5.1 PRINCÍPIOS

● A criança como indivíduo singular, inteira, cidadã e sujeito de direitos;
● Respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa, de gênero e geográfica;
● A criança como um ser integral e detentora de direitos humanos;
27
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● A prioridade absoluta dos direitos inerentes à criança;
● Garantia do fortalecimento dos vínculos e de atenção da família, da sociedade e
do Estado.

5.2 DIRETRIZES POLÍTICAS
● Prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei
Orçamentária Anual – LOA, e no Plano Plurianual – PPA;
● Articulação e complementação com o Plano Nacional;
● Perspectiva de ações ao longo de 10 anos;
● Elaboração participativa do Plano entre o Poder Público, Organizações da
Sociedade Civil, Sociedade, e sobretudo, com as crianças da Primeira Infância;
● Atribuição de prioridade nas regiões do município para as crianças que estão em
situação de maior vulnerabilidade e risco social.

5.3 DIRETRIZES TÉCNICAS

● Integralidade: o plano garantindo todos os direitos da criança pela Primeira
Infância;
● Multissetorialidade das ações, com o cuidado para que, na base de sua
aplicação, junto às crianças, sejam realizadas de forma integrada;
● Intersetorialidade: as políticas públicas promovidas e executadas de forma
intersetorial e integrada, monitorada, potencializando a rede de proteção da
criança pela cooperação e sinergia;
● Valorização: dos processos que gerem a proteção, a promoção e a defesa dos
direitos da criança da Primeira Infância;
● Valorização e qualificação dos profissionais: sobretudo, àqueles que operam
diretamente com as crianças em idade da Primeira Infância e suas famílias, ou
àqueles cuja atividade de alguma forma, relaciona-se com a qualidade de vida
das crianças de zero a seis anos completos.
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6 AÇÕES – EIXOS PRIORITÁRIOS
6.3 SAÚDE
Considerando que o acesso à saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado,
que o Estatuto da Criança e do Adolescente discorre em seu artigo 167, vejamos:
“Art. 167 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à prevenção, redução e eliminação de
doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
de saúde para sua promoção, recuperação e proteção.”

Considerando que o Marco Legal da Primeira Infância determina que a saúde é uma
das áreas prioritárias para as políticas públicas direcionadas a Primeira Infância,
conforme artigo 5º que aduz:
“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira
infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência
familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar
e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de
violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de
medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.”

A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade formular e executar a política de
saúde pública do município, com as seguintes áreas de competência:
● Direção, formulação e coordenação da política de saúde do município de acordo
os instrumentos legais que dispõem sobre o Sistema Único de Saúde – SUS;
● Planejamento e operacionalização das ações e serviços públicos de saúde;
regulação, controle e avaliação dos serviços de atenção à saúde em todo o
território Municipal; ações de promoção da saúde da população, vigilância,
proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo
vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador;
● Integralidade da assistência à saúde; participação no desenvolvimento das
ações e serviços do sistema vigente de saúde, concorrentemente com outras
esferas do Poder Público;
● Promover e desenvolver a política de gestão do trabalho e educação
permanente em saúde;
● Apoiar o processo de mobilização social em defesa do Sistema Único de Saúde;
● Realizar ações de auditoria no âmbito do Sistema Municipal de Saúde para a
melhoria da qualidade da atenção à saúde.
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● Garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição a Gestantes e crianças na
Primeira Infância.

N

META

ESTRATÉGIA

AÇOES

ºººº
1

Alcançar 100%
de
cobertura
vacinal
para
crianças de até 6
anos

Intensificar a cobertura nos territórios de baixa
cobertura vacinal.
Realizar a busca ativa dos faltosos através de visitas
domiciliares, consultas e grupos educativos.
Capacitar de forma permanente as equipes para o
convencimento das famílias/cuidadores em relação à
importância da vacinação.
Monitorar a caderneta de vacina de 100% das
crianças no Sistema Único de Saúde (SUS) e
vacinar nas escolas, quando necessário, a fim de
aumentar a cobertura vacinal acompanhado do
monitoramento da caderneta da criança.

2

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

Promover o engajamento do setor privado na
garantia do aleitamento mediante a disponibilização
de salas de apoio à amamentação.
Ampliar a oferta de salas de apoio à amamentação
nos espaços públicos.
Fortalecer o programa de aleitamento materno nas
Escolas Municipais.
Intensificar o incentivo e apoio ao aleitamento
materno e à alimentação complementar saudável
durante as consultas e as visitas domiciliares.
Orientar quanto a alimentação saudável em creche,
pré-escola e outros equipamentos públicos que
atendem crianças na primeira infância e ampliar o
acesso à alimentação saudável para crianças em
situação de vulnerabilidade.
Incentivar a sociedade para a promoção da
alimentação saudável.
Habilitar 100% das equipes de atenção básica para a
promoção do aleitamento materno e alimentação
complementar saudável.
Monitorar o crescimento e desenvolvimento de
100% das crianças abaixo da linha da pobreza.
Monitorar o estado nutricional da população
atendida na atenção básica, visando a vigilância
alimentar e nutricional por meio de marcadores

Melhorar todo sistema
de informatização das
UBS com internet de
qualidade
e
com
digitadores em sala de
vacina.
Adequação das salas de
vacinas tanto na sede
como no distrito e
garantir as vacinas nas
zonas rurais através de
equipes volantes.
Monitorar através de
visitas dos agentes
comunitários de saúde
nos domicílios com
atenção a esse público.
Palestras
Vídeos de divulgações
Visitas
de
profissionais
Capacitação
Equipe

da
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antropométricos e de consumo alimentar para
identificação das vulnerabilidades: abrangência
de 100% de crianças de 0 a 6 anos para
marcadores antropométricos e 100% para
informação de aleitamento materno em crianças
de 0 a 2 anos, dessa população.

3

4

5

6

Aumentar
a
prevalência de
partos
humanizados/Ad
equados

Capacitar as equipes de saúde e implementar
protocolo para atendimento humanizado/adequado
no parto.
Ampliar a proporção de partos normais realizados no
Hospital Municipal.
Garantir o direito de acompanhante em todos os
partos em maternidades públicas e privadas, se a
mulher assim o desejar.
Garantir as consultas de pré-natal com todos os
profissionais e exames

Palestras

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

Otimizar as Unidades Básicas de Saúde dos
territórios para o cuidado em saúde conforme o
perfil de cada população. Desenvolver as ações na
atenção básica com equidade e singularidade
regionais.
Fortalecer a oferta de medicamentos elencados na
Rede Municipal de Medicamentos - REMUME .
Ajustar as condições de oferta de exames à
demanda segundo os protocolos de acesso.

Palestras

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

Identificar precocemente as gestantes com sífilis no
pré-natal (até a 12ª semana de gestação).
Garantir tratamento adequado e intensificar a
vigilância das gestantes com sífilis durante o prénatal.
Garantir a realização do teste rápido para sífilis
para 100% das gestantes quando cadastradas
no pré-natal do SUS.

Palestras

Fortalecer a rede de apoio na comunidade e na
família para detectar precocemente o abalo
emocional das gestantes, puérperas e crianças até 6
anos e realizar as intervenções necessárias.
Articular as ações e os equipamentos de saúde
mental na rede do território: UBSs, NASF-AB
(Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção
Básica), Adulto, Álcool e Drogas.
Realizar vigilância das gestantes, puérperas e
crianças com abalo emocional por meio de
atendimento adequado com especialistas.

Visitas
Consultas
Exames
Palestras

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

Vídeos
de
divulgações Visitas
de profissionais
Aquisição
Aparelho
Ultrassom

de
de

Vídeos
de
divulgações Visitas
de profissionais

Vídeos
de
divulgações Visitas
de profissionais
Exames específicos
e testes rápidos
para detecção de
sífilis e demais ISTs

Especialistas
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7

Ampliar a oferta
de saúde bucal
para crianças de
0 a 6 anos e
gestantes.

Realizar o levantamento diagnóstico para atualizar a
linha de base de atendimento na saúde bucal.
Intensificar as ações educativas de saúde bucal nas
escolas e em grupos de pais e responsáveis.
Promover ações intersetoriais para discussão e
promoção da dieta não cariogênica.
Intensificar as ações curativas por meio do
Tratamento Restaurador Atraumático

Palestras
Atuação das ACDs
Profissionais
Programa
na Escola

Saúde

6.4 EDUCAÇÂO
Considerando que o Marco Legal da Primeira Infância também determina que a
educação é uma das áreas prioritárias para as políticas públicas direcionadas a
Primeira Infância, conforme artigo 5º que aduz:
“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas
para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a
educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a
assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o
lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção
contra toda forma de violência e de pressão consumista, a
prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a
exposição precoce à comunicação mercadológica.”

Considerando a necessidade de garantir o acesso, a permanência e a qualidade de
atendimento das crianças de seis anos no Ensino Fundamental;
Considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
ressalta que:
“Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos
educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de
0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino
e submetidos a controle social”. – Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, 2009.
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META

ESTRATÉGIA

AÇOES

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

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

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

Formar 100% dos Profissionais da
Educação Infantil por etapa e em todas
as áreas de atuação.

Ampliar a oferta de Formação
continuada em serviço para todos
os profissionais que atuam na
educação infantil.

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

Garantir a matrícula e atendimento
especializado para 100% das
crianças de 0 a 6 anos com
deficiência na Rede Municipal de
Ensino.

Realizar Cursos de Formação
continuada para os profissionais
na área de inclusão.

Realizar parcerias
com Instituições de
Ensino Superior
para atuação
de Estagiários
do Curso de
Pedagogia.

Adquirir fardamento para 100% das
crianças de 0 a 6 anos durante a
vigência deste Plano.

Entrega de fardamento para
todas as crianças matriculadas
nas Creches e Pré-Escola da
Rede Municipal de Ensino.

Garantir em todas as unidades de
educação infantil a atenção aos
padrões mínimos de infraestrutura das
instituições (creches e pré-escolas)
públicas e privadas, elaborados pelo
Ministério da Educação, nos itens:
a) espaço interno, com iluminação,
solários, ventilação, visão para o
espaço externo, rede elétrica e
segurança, água potável, esgotamento
sanitário;
b) instalações sanitárias e para a
higiene pessoal das crianças;
c) instalações para preparo e/ou serviço
de alimentação;
d) ambiente interno e externo para o
desenvolvimento
das
atividades,
conforme as diretrizes curriculares
(DCNEI) e a metodologia da educação
infantil, incluindo o repouso, a

Adequar o espaço físico interno e
externo em atendimento aos itens
citados na meta.

05

04

03

02

01

ºººººº

Garantir o Auxiliar na sala de aula
para
acompanhamento
do
estudante com deficiência.

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

Adquirir fardamento
para as crianças da
Educação Infantil
matriculadas
na
Rede Municipal de
Ensino.
Planejamento
da
Secretaria
Municipal
de
Educação

Adquirir
mobiliários
e
equipamentos adequados para as
Creches e Escolas de Educação
Infantil, de acordo a faixa etária
das crianças de 0 a 6 anos.
Adequar
espaço
em
cada
unidade escolar com a finalidade
de estruturar a brinquedoteca.
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expressão livre, o movimento e a
brincadeira;
e) mobiliário, equipamentos e materiais
pedagógicos na escala da criança,
seguros e com manutenção e reposição
permanentes, sustentados, na sua
concepção, pelo projeto pedagógico;
f) adequação às características das
crianças com deficiências, incorporando
os parâmetros do desenho universal e
atendendo às normas da lei federal
sobre promoção da acessibilidade aos
projetos arquitetônicos, de mobiliário,
assim como aos materiais pedagógicos,
bem como a implantação de salas de
recursos
multifuncionais,
incluindo
ferramentas de tecnologia assistiva
para as deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento, altas habilidades
ou superdotação.
Fortalecer e ampliar as ações de
formação inicial e continuada, inclusive
os cursos de pós-graduação (lato e
stricto sensu) desenvolvidos nas
universidades, nos institutos superiores
de educação e em organizações não
governamentais, a fim de:
a) garantir a titulação exigida em lei
para todos os professores de educação
infantil;
b) estimular a busca por cursos de pósgraduação aderentes à educação
infantil;
c) ampliar, nos próximos dois anos,
ações formativas, junto às redes de
ensino,
que
promovam
a
implementação da BNCC, DCRB e
DCRJ;
d) garantir a participação de auxiliares
em ações de formação inicial e
continuada.
Criar um programa de formação
contínua em serviço, coordenado por
técnicos do órgão municipal de
educação, preparados para essa função
e, quando necessário, com apoio de
instituições de ensino superior e com a
cooperação técnica e financeira da
União e dos Estados. Esse programa
visa à atualização permanente e ao
aprofundamento dos conhecimentos
dos profissionais que atuam na
educação infantil, bem como à
formação do pessoal auxiliar.
Assegurar que, em três anos, todas as
instituições de educação infantil tenham
reformulado e implementado, com a
participação
das
crianças,
dos
profissionais de educação, das famílias

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

-Parceria com as
universidades
Federais
para
adquirir bolsas de
estudos.
Incentivo
financeiro para
os
profissionais
que cursarem
a
faculdade
(Seduc).

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

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

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

Construção do PPP
baseando
nas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
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1
4

13

12

11

10

09

e das organizações representativas da
comunidade,
seus
projetos
pedagógicos, atendendo às DCNEI, às
diretrizes curriculares para a promoção
da igualdade racial e à BNCC.

Educação
das
relações
Étnicos
Raciais e para o
ensino de História e
cultura
Afro
–
brasileira
e
africana.

Estabelecer por meio do Sistema
Municipal
de
Ensino/Conselho
Municipal de Educação, um sistema de
acompanhamento e avaliação da
educação infantil nos estabelecimentos
públicos e privados, visando ao apoio
técnico-pedagógico para a melhoria da
qualidade e à garantia do cumprimento
dos padrões mínimos estabelecidos
pelas diretrizes nacionais e estaduais.

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

Criar estratégias de colaboração técnica
e financeira entre os setores da
Educação, Cultura, Saúde e Assistência
Social, para a manutenção, a expansão,
a administração, o controle e a
avaliação
das
instituições
de
atendimento das crianças – creches e
pré-escolas.
Garantir, por meio de uma ação
conjunta da União, dos Estados e dos
Municípios,
supervisionada
pelos
Conselhos de Segurança Alimentar
(CSA) dos Municípios, a melhoria da
alimentação escolar para as crianças
atendidas
nos
estabelecimentos
públicos e conveniados de educação
infantil,
prioritariamente
garantindo
insumos da agricultura familiar.
Assegurar, em todos os Municípios, o
fornecimento de materiais pedagógicos
adequados às faixas etárias e às
necessidades
dos
trabalhos
educacionais (brinquedos, livros de
literatura,
fantasias,
fantoches,
instrumentos musicais, papéis, tintas,
lápis, massa de modelar e argila etc.) e
representativos da diversidade étnicocultural das crianças.
Implantar
progressivamente
o
atendimento em tempo integral para as
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses ou,
segundo normas do sistema municipal
de ensino, adotar a diversidade de
horários que atendam à necessidade
das famílias trabalhadoras.
Realizar estudos sobre os custos da
educação infantil e sobre os efeitos de

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

Realizar Formações com os
Profissionais da Educação Infantil
da Rede Municipal de Ensino
sobre os resultados da Educação
Infantil Municipal no SAEB.

As escolas devem
criar procedimentos
para
acompanhamento
pedagógico
e
avaliação
do
desenvolvimento
das crianças, sem
objetivos
de
seleção, promoção
ou
classificação
seguindo
orientação do MEC.
- Criação de um
calendário
de
Reunião.
Direcionar
recursos
para
ações específicas.

Monitorar
a
qualidade
da
alimentação escolar por todos os
membros da equipe.

Avaliação Periódica
do
cardápio
exigindo
uma
alimentação
baseada
na
agricultura familiar.

Elaborar em parceria com á
coordenação
pedagógica
e
gestão da escola, os projetos de
cultura e, aquisição de materiais
pedagógicos para atendimento as
crianças.

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

Construir ou reformar as escolas
de Educação Infantil para garantir
a permanência das crianças em
tempo integral.

Parceria
entre
prefeitura
e
governo Estadual e
Federal
.

Formar
realizar

Curso de formação
para o conselho do

equipe técnica
estudos

para
e
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curto, médio e longo prazos da
frequência nessa etapa da educação.
Assegurar financiamento público aos
órgãos competentes para tais estudos.
Divulgar amplamente os resultados
desses estudos.
Acompanhar os convênios do setor
público com entidades sociais de
educação e de assistência social sem
fins lucrativos. Esse acompanhamento
deve incluir, entre outros itens, o
monitoramento do atendimento às
diretrizes, aos critérios de qualidade e
às orientações operacionais e visar à
adequação da assistência técnica e ao
alcance do padrão de qualidade
estabelecido para o atendimento
público.
Participar, com a expertise da educação
infantil, de programas desenvolvidos
pelos setores da Assistência Social, da
Saúde e da Justiça, voltados às famílias
ou aos responsáveis por crianças com
idades entre 0 e 6 anos, que ofereçam
orientação e apoio à educação de seus
filhos, assistência financeira, jurídica e
de suplementação alimentar nos casos
de pobreza, violência e outras formas
de violação de direitos.
Reforçar orientações às equipes
gestoras, os funcionários e aos
professores quanto aos procedimentos
mais
adequados
para
o
encaminhamento devido e em tempo
hábil de casos de violência contra as
crianças.

acompanhamentos, quantos aos
recursos realizados aplicados na
Ed. Infantil.

Fundeb,
Educação
alimentação
escolar.

de
e

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

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

Garantir a inclusão e participação
da família nos programas sociais.

Monitoramento
e
acompanhamento
das
famílias
através do Crás,
Assistência Social
e do Programa
Primeira Infância.

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

Ampliar o espaço da brinquedoteca
Municipal no prazo de 2 (dois) anos
após a vigência deste PMPI para o
atendimento de 100% das crianças
beneficiárias dos Programas Sociais e
garantir uma brinquedoteca em cada
unidade escolar de Educação Infantil.

Atender as crianças de 0 a 6 anos
beneficiárias do Renda Brasil.

Criar o serviço
família acolhedora
emergencial.
Criação de um
canal de denuncia
no município, para
notificação
de
violência contra á
criança.
Alugar
e/ou
construir
espaço
físico
adequado
para
a
brinquedoteca
pública municipal.
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6.5 A FAMÍLIA, A COMUNIDADE, A PROTEÇÃO À CRIANÇA
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, A COMUNICAÇÃO
Considerando que A Constituição Federal estabelece que a “família é a base da
sociedade” (Art. 226);
Considerando que em 1990, na Conferência de Cúpula sobre a Criança da ONU, a família
é considerada “como grupo fundamental e ambiente natural para o crescimento e o bemestar da criança, deve receber toda a proteção e a assistência necessárias”;
Considerando que Segundo a Constituição Federal, art. 203, I, II e IV, a assistência social,
no que diz respeito à criança pequena, tem por objetivos a proteção à família à
maternidade e à infância, o amparo a crianças carentes, à promoção da integração das
crianças com deficiência à vida comunitária.
Considerando que a Assistência Social explícita na Lei Orgânica da Assistência Social LOAS – Lei 8.742/1993 deve prover serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles
necessitarem, bem como, contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e
especiais, em áreas urbana e rural, ainda, assegurar que as ações no âmbito da
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e
comunitária.
Considerando que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS regula e organiza em
todo território nacional as ações sócio-assistenciais, disciplinadas pela Norma
Operacional Básica – NOB.
Considerando que a SAS - Secretaria de Assistência Social do Município de Jussari,
objetiva planejar, propor e coordenar a execução das políticas municipais de assistência
social e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, articular e mobilizar as ações
voltadas à redução e erradicação da pobreza e à promoção da cidadania, garantir a
manutenção dos direitos e necessidades básicas do cidadão.

N

META

ESTRATÉGIA

AÇOES

ºººº
1

Fomentar ações de
fortalecimento
de
vínculos familiares e
comunitários

Promover a articulação intersetorial dos serviços
públicos com escolas e creches.
Desenvolver ações e divulgar os direitos da
criança em idade da Primeira Infância, sobre
planejamento familiar, a importância e
necessidade da família na educação dos filhos
bem como, a importância de brincar com a
criança e de desenvolver competências e
habilidades para uma formação saudável,
dando sequência e ampliando as ações do PIS

Reuniões;
Palestras;
Conversas em salas de
espera (UBS);
Distribuição
de
Materiais Informativos.
Apoio Jurídico
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Programa Primeira Infância no SUAS – Criança
Feliz.
Lançar campanhas de promoção aos direitos
das crianças na primeira infância e suas
famílias;
Sensibilizar e estimular o reconhecimento de
paternidade junto ao Tribunal de Justiça da
Bahia e Ministério Público.

2

Ampliar o
espaço da
brinquedoteca
municipal

3

Implementar
ações com o
conselho tutelar

4

5

Promover a inserção
de crianças em
idade de primeira
infância que foram
afastadas das suas
famílias por medida
protetiva
determinada
judicialmente no
serviço da família
acolhedora.
Fortalecer
o
trabalho
do
CMDCA e dos
conselheiros
tutelares

Orientar as gestantes quanto aos seus direitos
via judicial em relação a ação de alimentos
gravídicos.
1Ampliar o espaço da Brinquedoteca
Municipal para atender 100% das crianças
de 0 a 06 anos beneficiárias dos
Programas Sociais e Espaços Educativos.

Espaço adequado
ao atendimento.

Desenvolver
periodicamente
palestras
e
encontros envolvendo Pais e Responsáveis
discutindo a educação dos filhos, cuidados e
orientações à respeito da identificação de
abusos e possíveis violência sofridas pelas
crianças no cotidiano.

Visitas
às
escolas
(reunião de Pais).

Implementar campanha permanente contra o
Abuso e Exploração Sexual e Bullying, que
inicia como brincadeira e que provoca grandes
danos.

Criar grupo de trabalho
(GT) para discutir ações
relacionadas
a
educação na Primeira
Infância.

Selecionar famílias voluntárias que cumpram os
requisitos para participar do Serviço da Família
Acolhedora.

Campanhas;
com
divulgação na imprensa;

Promover campanhas para esclarecimento
sobre o Programa Famílias Acolhedoras,
visando a ampliar o número de famílias para o
acolhimento.

Seminários e ações em
parceria com o CMDCA,
Igrejas
e
demais
seguimentos
da
Sociedade.

Ofertar o Serviço da
SFA.

Família

Acolhedora

Abordagens em Blitz e
Campanhas no próprio
CT, com distribuição de
materiais informativos.

–

Utilização do Sistema de Informação para a
Infância e Adolescência – SIPIA nos Conselhos
Tutelares.
Realizar ações intersetoriais juntamente com os
demais órgãos e do Sistema de Garantia de
Direitos com vias de facilitar o acesso aos
serviços públicos, bem como, aos serviços de
intermediação de mão de obra às famílias de
crianças na Primeira Infância que estão em
situação de vulnerabilidade e pessoas com
deficiência.

Aquisição
de
equipamentos
adequados
ao
desempenho das ações
planejadas.
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6

Promoção
políticas
públicas
e
sociais voltadas
a
primeira
infância para o
pleno
desenvolviment
o infantil.

7

Criação
do
“minuto PMPI”

8

Canal de escuta

Realizar encontros e vivências com famílias de
crianças beneficiárias do
Programa PIMEIRA Infância no Suas Criança
Feliz ;
Capacitar os visitadores do PIS – Criança Feliz,
sobre temas relacionados a Primeira Infância;
Monitorar e avaliar a eficiência do Programa
Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.
Realização de atendimentos com as famílias
beneficiadas por Programas Sociais, bem como,
orientações, oficinas, encaminhamentos e
articulação com a rede intersetorial e Comitê
Gestor do PIS (Criança Feliz).
Informação nas ondas de rádio, spots
informativos para veicular na Jussari FM com
informações a respeito da Primeira Infância:
leis, direitos, deveres de cada instituição
incluindo a família e gravações com as crianças
.
Criação de um canal (WhatsApp ou telefone)
para atender as famílias de maneira virtual,
receber denúncias e orientar as famílias quanto
a rede de proteção.

Reuniões
com
grupos de famílias;
Capacitação
continuada
da
equipe: rodas de
leitura,
estudos,
lives, seminários;
Oficinas.

Ampla divulgação
nos
meios
de
comunicação

Central
de
atendimento
(WhatsApp
ou
telefone )
Panfletos e folder
informativos.

6.6 A CRIANÇA, O ESPAÇO E O MEIO AMBIENTE
Considerando que o Marco Legal da Primeira Infância em seu artigo 5º prevê o espaço e
o meio ambiente como uma das áreas prioritárias para a implementação de políticas
públicas voltadas a Primeira Infância;
Considerando que as crianças passam mais tempo nos espaços privados do que nos
públicos. Assim, essa privatização da infância esconde e restringe a condição social da
criança, sendo importante incentivar passeios nas praças, o acesso ao meio ambiente,
aos espaços públicos com suas famílias para fortalecimento dos vínculos familiares,
higienização mental, atividades físicas equipamentos públicos assim como, o sentimento
de valorização e pertencimento a sua cidade;
A cidade deverá oferecer segurança quanto a mobilidade urbana, com faixas para
pedestres, redutores de velocidade e boa sinalização no trânsito.
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META

ESTRATÉGIA

AÇOES

ºººº
1

2

Universalização do
saneamento básico,
ambiental e requalificação
urbana

Promover educação
ambiental com crianças
que vivem a fase da
primeira infância.

Investir em saneamento básico,
ambiental e requalificação urbana
com vias de melhorar a qualidade da
vida das famílias de crianças de zero
a seis anos em comunidades mais
carentes.

Sinalização de transito;

Arborizar as áreas externas das
escolas e creches;

Arborização
e
implementação de tetos e/ou
áreas verdes.

Implementar tetos e/ou áreas verdes
nas unidades escolares;
Ensinar ás famílias e as crianças a
gestão correta dos resíduos sólidos
gerados, com abordagem lúdica
para
melhor
entendimento
a
temática;
Atividades de valorização dos
resíduos em 100% das escolas
públicas municipais destinadas à
primeira infância;

Construção de redutores de
velocidade e indicativos de
Unidades escolares;

Campanhas educativas;
Abordagens
domiciliares;

nas

Distribuição de
informativos.

visitas

materiais

Distribuição de cartilhas e aplicação
de brincadeiras voltadas à
conscientização sobre a importância
do meio ambiente e da reciclagem
de resíduos;
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7

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação da implementação das políticas públicas apresentadas no
Plano Municipal pela Primeira Infância é requisito essencial para garantir a sua efetivação,
sustentabilidade e eficácia, sendo a sua importância ressaltada no Marco Legal da
Primeira Infância.

Diante da responsabilidade compartilhada do Estado, da família e da sociedade pela
proteção integral e garantia dos direitos das crianças, o monitoramento da implementação
do PMPI de igual modo, deverá também ser compartilhada, com a participação
amplamente democrática dos diferentes atores envolvidos, principalmente das crianças.

Neste sentido, faz-se necessário a instituição de uma Rede de Assistência Técnica para
Monitoramento e Avaliação da implementação do PMPI e do acompanhamento dos
indicadores de gestão, assim como, das metas e ações prioritárias, sob pena de perda de
efetividade das políticas públicas relacionadas a esse instrumento, devendo ser um
processo

contínuo,

desenvolvido

pela

Prefeitura

e

através

da

Comissão

de

Monitoramento e Avaliação coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Saúde,
Assistência Social e CMDCA.

Ressalta-se que é de extrema importância que ocorram revisões dos processos de
articulação, gestão e acompanhamento das ações, metas e indicadores de resultados
pertinentes as políticas do PMPI Jussari e que procedam a cada dois anos,
proporcionando a revisão, correção e ajustes que se percebam indispensáveis pela
garantia de maior efetividade das políticas públicas abordadas, bem como a atualização
da rede de parceiros engajados na militância pela garantia dos direitos da primeira
infância.
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ANEXOS
Desenhos das crianças ouvidas na Educação Infantil (Pré-escola I e II
Períodos), da Escola Municipal Veríssimo Silva Leite

44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
46 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
47 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
48 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
49 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
50 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
51 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
52 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

51

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
31 de Agosto de 2022
53 - Ano XV - Nº 2748

Jussari

52

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLFQZBCQZY1MZC5NTEXOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

