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APRESENTAÇÃO

Esta publicação destina-se, principalmente, aos 

articuladores regionais, pessoas de todo canto 

do Brasil que se prontificaram a desenvolver, 

em suas regiões e com o nosso apoio, ações 

de sensibilização e mobilização de importantes 

segmentos da sociedade.

Destina-se também a todos aqueles que desejam 

contribuir para o desenvolvimento integral 

das crianças brasileiras na primeira infância, 

sejam empresas, confederações e federações 

empresariais, sindicatos, organizações e 

movimentos da sociedade civil ou indivíduos.

Nestas páginas, encontrarão informações 

importantes sobre essa fase tão significativa da 

vida humana, que vai do nascimento até os seis 

anos de idade. 

Estimativas apontam que para atender a atual 

demanda de 4,2 milhões de crianças que estão 

fora das creches, será necessário construir 35 mil 

novas unidades, contratar quase 500 mil professores e 

melhorar a qualidade das instalações e do atendimento 

de mais da metade das creches existentes. 

É um desafio imenso, que só poderá ser enfrentado 

com a participação de toda a sociedade brasileira. 

E é por esta razão que a Fundação Abrinq em 

parceria com o Instituto C&A, criou o projeto 

“Creche para Todas as Crianças”, uma iniciativa do 

programa “A Primeira Infância Vem Primeiro”. 

Esperamos que este caderno seja norteador, que 

contribua para o planejamento e a implementação 

de ações e que os articuladores regionais possam 

se inspirar, impulsionar e disseminar essa iniciativa, 

tornando-a uma prioridade para a nação brasileira. 

Boa leitura e ótimo trabalho!
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CENÁRIO
A primeira infância no Brasil

No Brasil, a primeira infância é definida como o 

período que vai do nascimento até os seis anos 

de idade, embora exista a proposta da Convenção 

sobre os Direitos da Criança (ONU) de estender 

esse período até os oito anos (UNICEF, 2006).

Estudos revelam que as crianças brasileiras de zero 

a seis anos1 compõem o segmento mais vulnerável 

da população. A situação sócio-econômica dessas 

famílias reforça essa condição de vulnerabilidade, 

pois 45,4% das famílias com crianças nesta faixa 

etária vivem com rendimento médio mensal per 

capita de até meio salário mínimo (IBGE, 2006).

Na perspectiva da garantia dos direitos das 

crianças já conquistados no Brasil2, vários desafios 

se colocam, tais como: enfrentar a pobreza, reduzir 

a mortalidade infantil e a desnutrição, universalizar 

o direito ao registro de nascimento, entre outros. 

Apesar do aumento da oferta de vagas registrado nos últimos anos, ainda estamos 

muito longe de alcançar as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que propõe 

aumentar para 50% a oferta de creches até 2011.

118.662.000 (IBGE, PNAD 2007)
2A Constituição de 1988 deu à creche o status de direito da criança e opção da família. 

No que se refere à educação, o quadro é também 

bastante preocupante, pois, apesar do aumento 

da oferta de vagas registrado nos últimos anos, 

ainda estamos muito longe de alcançar as metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 

em 2001. A meta estabelecida no PNE é ampliar a 

oferta de vagas, para atender 30% da população 

de 0 a 3 anos de idade até 2006 e 50% até 2011. 
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No entanto, em 2006, apenas 15,5% dessa 

população teve acesso a creches3  e de forma 

bastante desigual. Para as famílias com renda 

mensal de até meio salário mínimo per capita,  

a oferta não chegou a 10% (UNESCO, 2007).

(...) será necessário construir 35 mil novas unidades e contratar 490.520 professores para 

atender as 4,2 milhões de crianças de zero a três anos que estão fora das creches.

3Censo INEP 2006
4CARREIRA,  Denise; PINTO, José Marcelino Rezende. Custo aluno-qualidade inicial: rumo à educação pública de qualidade no Brasil. São Paulo: 
Global; Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2007. 

A meta de 50% de cobertura até 2011, dificilmente 

será alcançada. Para alterar essa realidade e 

alavancar o percentual de cobertura atual, torna-se 

fundamental a participação de todos os setores  

da sociedade para além do poder público, posto 

que o desafio é imenso.

O custo de implantação de uma creche de 

qualidade, segundo o cálculo estimado pelo  

estudo Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQI)4 ,  

é da ordem de R$ 600 mil por unidade, para 

atender 120 crianças, sendo R$ 490 mil para  

a construção e R$ 110 mil para a compra  

de equipamentos e materiais permanentes. Uma 

creche de qualidade custa cerca de R$ 496 mil  

por ano, considerando recursos humanos, bens  

e serviços, alimentação e custos administrativos.
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A estimativa da Fundação Abrinq é que para 

atender à demanda proposta no PNE, será 

necessário construir 35 mil novas unidades  

e contratar 490.520 professores, para atender  

as 4,2 milhões de crianças de zero a três anos  

que estão fora das creches.

Além disso, no que se refere à qualidade, 54,6% 

das creches e pré-escolas existentes não possuem 

playground, 48,7% não têm sanitários adequados 

para a faixa etária e em quase 40% não há livros 

(INEP 2004). Quanto à formação profissional, 

apenas 34% dos professores de creche têm  

nível superior5  (MEC/INEP - Censo escolar, 2006).  

A partir dos dados apresentados pode-se 

considerar que para o alcance da meta de  

50% de cobertura, será necessário investir  

cerca de 21 bilhões de reais na construção  

e no aparelhamento das unidades.

É importante salientar que o atual cenário aponta 

para perspectivas positivas, na medida em que 

o Fundeb6, ao substituir o Fundef 7, aumentou 

substancialmente o compromisso da União com  

a educação básica, ampliando o aporte de recursos 

de R$ 500 milhões anuais para cerca de R$ 5 

bilhões ao ano. Trata-se agora de um fundo único 

para toda a educação básica, incluindo as creches 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem 

fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público. 

(...) o atual cenário aponta para importantes perspectivas, na medida que o Fundeb, ao substituir 

o Fundef, aumentou substancialmente o compromisso da União com a educação básica, 

ampliando o aporte de recursos de R$ 500 milhões anuais para cerca de R$ 5 bilhões ao ano.

5 O PNE estabelece como meta que até 2011, 70% dos professores de educação infantil, em todas as modalidades, tenham formação específica 
de nível superior, de licenciatura plena, em instituições qualificadas.
6 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Lei 11.494/2007.
7 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – Lei 9424/96.
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Para ter acesso ao recurso financeiro, essas 

creches devem atender requisitos, tais como ter  

o certificado do Conselho Nacional de Assistência 

Social, oferecer padrões mínimos de qualidade  

e igualdade de condições de acesso aos alunos, 

com atendimento gratuito a todos.

Vale lembrar que a creche só foi contemplada 

nesse fundo graças ao movimento “Fundeb pra 

Valer!”, realizado em 2005 e 2006. Encampado 

pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, articulou várias forças políticas  

da sociedade civil e conseguiu, por meio  

de grandes mobilizações e ações de advocacy8, 

garantir a inclusão das creches.

8 Advocacy significa lutar por uma causa, por meio de conscientização e mobilização da sociedade, fortalecimento das instâncias de controle 
social e acompanhamento da atuação do poder executivo, legislativo e judiciário.

Hoje, apesar de termos uma situação mais 

favorável, o desafio ainda é grande. Segundo 

padrões definidos pelo CAQI, para se atingir as 

metas do PNE, o investimento em creches deverá 

ser da ordem de 0,87% do PIB, até 2011.  

Portanto, esse desafio só poderá ser enfrentado 

com o envolvimento e apoio de toda a sociedade. 
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RAZÃO DE SER DAS CRECHES

Um investimento para a vida

1. Estudos científicos revelam que é durante os 

três primeiros anos de vida que se formam mais 

de 90% das conexões cerebrais sendo, portanto, 

um período determinante do desenvolvimento 

emocional e mental, das habilidades motoras  

e sociais do indivíduo (Bhana, D. e Farook, F. 2006);

2. O período entre o nascimento e o décimo 

segundo mês é a fase da vida em que nós mais 

necessitamos de cuidados especiais de proteção, 

nutrição adequada, atenção à saúde, estimulação 

sensorial, do amor dos pais e dos cuidadores; 

3. Até os três anos de idade, por meio de 

experimentação e brincadeiras, as crianças 

adquirem habilidades motoras, cognitivas,  

de linguagem, aprendem autocontrole  

e independência. Entre os três e os seis anos, 

elas aperfeiçoam suas habilidades motoras finas, 

aprimoram a linguagem, começam a desenvolver  

o senso de pertencimento a uma sociedade e 

iniciam a aprendizagem da leitura e da escrita 

(Aguiar, 2006:4); 

4. Os estímulos e interação da criança com 

ambientes adequados possibilitam maior 

desenvolvimento intelectual, psicológico e social 

do ser humano. 
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O PROJETO “CRECHE PARA TODAS 
AS CRIANÇAS”

Considerando a importância dos cuidados  

e da educação nessa peculiar fase da vida  

e reconhecendo as creches como ambientes 

privilegiados para cuidar e educar as crianças  

em parceria com suas famílias e comunidades,  

a Fundação Abrinq e o Instituto C&A defendem  

a ampliação do número de vagas, vinculada a uma 

proposta pedagógica de qualidade, com particular 

atenção aos aspectos de educação, saúde  

e proteção especial.

Compreende-se que a creche pode ser um 

ambiente propício para o desenvolvimento integral 

da criança – em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. Por isso, o presente 

projeto visa ampliar o número de vagas nas 

creches, a fim de garantir o direito a toda criança 

cuja família deseje fazer uso do serviço.

Todavia, para que a creche possa, de fato, suprir 

as necessidades básicas da criança, é fundamental 

que as instalações físicas e o atendimento 

realizado sejam compatíveis com uma boa 

proposta pedagógica9.

9 A proposta pedagógica será incluída no próximo caderno temático de educação. 

O espaço físico deve ser um local que possibilite 

muitos momentos de interação e novas 

aprendizagens. Deve considerar aspectos como 

o número de crianças e sua idade, o tamanho das 

salas e sua organização: a mobília, os cantos de 

leitura e brinquedos, os brinquedos, banheiros 

adequados, área externa com parque, plantas  

e tantos outros.

O cuidar e o educar devem ser vistos como 

dimensões indissociáveis porque, ao mesmo 

tempo em que a criança está sendo atendida em 

suas necessidades físicas - higiene, alimentação, 

sono e acolhimento – também está ampliando seu 

repertório sociocultural, desenvolvendo atividades 

físicas e cognitivas, com jogos, brincadeiras, 

rodas de conversas e contação de histórias que 

alimentam sua curiosidade e expressividade.
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A formação continuada do professor é 

considerada como um dos fatores determinantes 

para a qualidade da educação. O profissional deve 

ter um nível de formação mínimo compatível com 

as exigências legais e participar de cursos de 

formação continuada, a fim de poder atuar com as 

crianças nos diversos níveis.

A creche é um local de educação integral, 

não exclusivamente da criança, mas também um 

espaço que propicie o diálogo com os pais, demais 

familiares e outros membros da sociedade do 

entorno, a partir de uma política de relacionamento 

com a comunidade na qual está inserida. Neste 

sentido, além de cumprir seu papel educacional, 

a creche deve estabelecer mecanismos de 

comunicação com outras políticas públicas, tais 

como a saúde, a assistência social e a proteção às 

crianças e suas famílias. Para tanto, é fundamental 

que a gestão da creche seja democrática, 

possibilitando a participação de seus profissionais, 

das famílias da criança e da comunidade local. 

Para que uma família possa desempenhar plenamente suas responsabilidades  

e funções é preciso que tenha acesso aos direitos universais de saúde,  

educação e demais direitos sociais, e possa contar com orientação e assistência  

para acompanhar o desenvolvimento de seus filhos.

A família é a primeira rede de apoio social e afetivo 

da criança. É preciso ressaltar que muitas pessoas 

podem ser consideradas como família. Há diversos 

arranjos familiares e as pessoas podem ser unidas 

por laços de consangüinidade, de aliança e de 

afinidade. É junto com a família que a criança 

começa a desenvolver a socialização, aprendendo 

a respeitar e assimilar as regras sociais, a se 

relacionar com o mundo e se desenvolver com 

autonomia e independência.
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OBJETIVO 

Contribuir para a ampliação do acesso e a melhoria 

da qualidade do atendimento em creches, tornando 

esses espaços ambientes verdadeiramente 

educacionais, que compreendam a educação e o 

cuidado de forma integral e indissociável.

Para alcançar esse objetivo, o Projeto tem como 

principais estratégias:

• Sensibilizar a sociedade para uma mudança de 

 paradigma em relação ao significado da creche 

 no desenvolvimento da criança pequena;

• Mobilizar e articular setores estratégicos da 

 sociedade para desencadear um movimento  

 em prol da educação infantil, especialmente  

 da creche;

• Orientar e apoiar iniciativas da sociedade civil 

 e do poder público para a construção, 

 ampliação, reforma e adequação de espaços 

 físicos, para a instalação de playgrounds, 

 aquisição de livros, jogos, brinquedos e outros 

 equipamentos necessários;

• Orientar e apoiar iniciativas da sociedade civil  

 e do poder público para a formação dos 

 profissionais de creche, contribuindo com  

 a qualificação da gestão e dos projetos 

 pedagógicos desses espaços;

• Desenvolver, apoiar e participar de ações de 

 advocacy junto ao poder público para ampliar a 

 cobertura e melhorar a qualidade do atendimento.

Para concretizar suas estratégias, o Projeto conta 

com a atuação de articuladores regionais, cuja 

atribuição é desenvolver, em suas regiões, com o 

apoio da Fundação Abrinq, ações de sensibilização 

e mobilização da mídia, de empresários, 

universidades, institutos e organizações sociais, 

sindicatos, centrais sindicais e outros.

Para apoiar a ação dos articuladores nas diversas 

regiões, a Fundação Abrinq está firmando uma 

série de parcerias, em âmbito nacional, com 

instituições como a Unesco, o MEC e a União  

de Dirigentes da Educação (Undime). Além disso, 

disponibiliza, na página do Programa  

(www.crecheparatodasascriancas.org.br) 

orientações e informações atualizadas para  

os articuladores, bem como um espaço de troca  

de experiências entre eles. O presente caderno  

se propõe a nortear as ações dos articuladores, 

com orientações, proposições e estratégias.
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ARTICULADORES REGIONAIS

Quem são e o que fazem

Os atores da sociedade convidados a atuar de 

forma voluntária, como articuladores do Projeto 

Creche para Todas as Crianças, são pessoas 

físicas ou jurídicas que:

• Atuam na área empresarial, sindical ou na área 

 da educação infantil - organizações da 

 sociedade civil, universidades, movimentos  

 sociais, institutos de pesquisa, entre outros; 

• Exercem algum grau de liderança em suas

 comunidades; 

• Estão sensibilizados ou já desenvolvem ações  

 de apoio à primeira infância.

Como o Projeto tem abrangência nacional, cada 

estado da federação deve contar, inicialmente, 

com, no mínimo, dois articuladores. As ações 

poderão ser desenvolvidas em âmbito estadual, 

regional ou municipal, conforme o perfil,  

a disponibilidade e a área de atuação desses 

parceiros.

A proposta é que os articuladores identificados 

desenvolvam conjuntamente ações com os 

seguintes objetivos: 

• Sensibilizar a sociedade para mudança de 

 concepção em relação à importância da creche 

 no desenvolvimento da criança pequena;

• Sensibilizar, mobilizar e engajar setores 

 estratégicos da sociedade, para apoiar  

 a melhoria da qualidade do atendimento  

 em creches;

• Articular o poder público local com empresas, 

 federações empresariais, institutos e outros 

 atores sociais interessados em contribuir  

 com a ampliação do acesso e melhoria  

 do atendimento; 

• Estimular a participação da sociedade civil local  

 para atuar nas instâncias de controle social,  

 como Conselhos Municipais dos Direitos da 

 Criança e do Adolescente10 (CMDCA), Conselhos 

 Municipais de Educação, Conselhos Municipais 

 de Saúde e outros; 

• Sensibilizar e pautar a mídia, por meio  

 da imprensa escrita, falada e televisiva para  

 a importância da garantia do direito à educação 

 da criança pequena.

10 Instâncias de âmbito municipal, com representação paritária, responsáveis pela formulação, deliberação e controle da política de atenção à 
criança e ao adolescente. 
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ARTICULANDO OS DIFERENTES 
SETORES DA SOCIEDADE

Como cada parceiro pode contribuir

Empresas

Uma empresa socialmente responsável preocupa-se

com seus diferentes públicos e está atenta 

às necessidades de seus funcionários e da 

comunidade onde está inserida. Pode atuar de 

inúmeras formas para assegurar o direito ao acesso 

a creches de qualidade, tanto dos filhos dos seus 

funcionários quanto das crianças da comunidade. 

Uma empresa pode:

• Reformar e ampliar creches já existentes; 

• Construir creches nas comunidades onde estão 

 alocadas suas unidades de negócio; 

• Equipar creches com mobiliário, recursos  

 pedagógicos e tecnológicos (livros, brinquedos, 

 computadores, playgrounds, etc);

• Estabelecer parcerias com outras empresas  

 da região para construir creches conjuntamente;

 

• Ceder, em regime de comodato, terrenos para  

 a construção de creches; 

• Ao construir novos prédios, destinar parte  

 do terreno e financiar a construção de creche; 

• Ampliar o período ou o valor do benefício do 

 auxílio-creche a funcionários que possuem filhos; 

• Apoiar os Fundos Municipais da Criança e do 

 Adolescente; 

• Financiar a formação continuada dos  

 profissionais de creches;

• Financiar a abertura de vagas em creches  

 e sua manutenção;

• Estimular que os funcionários da empresa  

 destinem parte de seu imposto de renda  

 aos Fundos Municipais da Criança e do  

 Adolescente; 

• Quando financiar atividades de qualificação 

 profissional, oferecer vagas para profissionais 

 de creches do entorno; 

• Mobilizar os funcionários para que participem 

 ativamente dos conselhos das unidades  

 de educação infantil;
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• Participar ativamente dos mecanismos  

 de controle social e avaliação, tais como  

 o Conselho Municipal da Criança e do  

 Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal 

 de Educação (CME);

• Fazer doações financeiras a organizações  

 sociais com ações voltadas à primeira infância.

As empresas devem consultar a Consolidação  

das Leis do Trabalho (CLT), os acordos  

e convenções coletivas e exercer sua  

obrigação legal.

O que diz a Lei

• A Constituição brasileira garante à mulher 

 que trabalha fora do lar, licença-maternidade  

 e o direito à garantia no emprego durante  

 o período de lactação; 

• A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

 assegura o direito à creche e a dois 

 descansos especiais, de meia hora cada um,

 durante a jornada de trabalho da mulher, para 

 que ela possa amamentar a criança; 

• O Ministério da Saúde e a Agência Nacional  

 de Vigilância Sanitária vêm aperfeiçoando

 métodos e condutas, com instrumentos 

 próprios (Resoluções, Portarias etc.), para  

 o cumprimento das normas constitucionais  

 e legais de proteção ao aleitamento materno; 

• O Estatuto da Criança e do Adolescente 

 (ECA) garante o direito da criança à 

 educação, saúde e proteção. 
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Federações e Confederações

Por serem organizações de representação 

empresarial, as Federações e Confederações 

podem mobilizar seus associados para que 

desenvolvam as ações descritas no link anterior – 

Empresas. 

 

Além disso, as Federações e Confederações 

podem também propor aos seus associados o 

pagamento de uma contribuição para investimento 

na educação infantil.

Sindicatos

Como protagonistas nos movimentos sociais 

pré-Constituinte, os sindicatos lutaram pelo 

reconhecimento das creches como espaços 

socioeducacionais, trazendo-as para as mesas 

de negociação, como pauta prioritária, ainda na 

década de 1980. 

Por essas razões, os sindicatos foram e são 

parceiros estratégicos nessa luta pelo maior acesso 

e qualidade da educação infantil. 

Os sindicatos podem:

• Incluir a creche como uma das pautas nas 

 campanhas salariais; 

• Monitorar e orientar as empresas da categoria 

 que não cumprem a lei e os acordos coletivos; 

• Participar de ações de advocacy promovidas 

 pela sociedade civil para ampliar a cobertura  

 e a qualidade do atendimento nas creches; 

• Participar ativamente dos mecanismos de 

 controle social e avaliação, tais como o Conselho 

 Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA)  

 e o Conselho Municipal de Educação (CME).

Organizações sociais

A fim de contribuir para a ampliação do acesso e 

a qualidade da educação infantil, as organizações 

podem: 

• Aumentar a oferta de vagas, melhorar os 

 espaços, ampliar e qualificar o material 

 pedagógico e capacitar os profissionais  

 com apoio de parceiros do primeiro, segundo  

 e terceiro setores; 
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• Propiciar a formação continuada dos 

 profissionais das creches;

• Implantar ações de atenção à saúde  

 e prevenção dos diferentes aspectos  

 de violência contra crianças;

• Integrar, mobilizar e articular a rede  

 de atendimento local;

• Participar dos Conselhos Municipais dos  

 Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Participar da criação e consolidação dos 

  Conselhos Municipais de Educação (CMEs); 

• Integrar os Fóruns Municipais dos Direitos  

 da Criança e do Adolescente e de Educação; 

• Participar da discussão do orçamento municipal 

 e acompanhar sua execução.

Conselhos

Os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente podem contribuir de várias formas 

para a melhoria da educação infantil, entre elas: 

• Participar da consolidação de uma política 

 municipal de proteção integral à primeira 

 infância; 

• Reunir esforços para garantir que a primeira 

 infância seja prioridade na elaboração do 

 orçamento municipal; 

• Realizar diagnóstico da situação da primeira 

 infância no município; 

• Estabelecer parâmetros para a execução de 

 políticas públicas e projetos complementares 

 para a primeira infância;

• Apoiar, com base no diagnóstico, projetos 

 complementares para a primeira infância,  

 por meio do Fundo Municipal dos Direitos  

 da Criança e do Adolescente; 

• Fiscalizar os programas e projetos executados 

 pelo poder público e organizações da sociedade 

  civil; 

• Apoiar, fomentar e integrar redes de atenção  

 à primeira infância.
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Sociedade civil

Atuar na luta pelo maior acesso e qualidade na 

educação infantil pode ser uma causa abraçada 

por cada membro da sociedade civil, que pode:

• Participar ativamente dos conselhos das  

 unidades de educação infantil; 

• Pressionar o poder público para a qualificação 

 dos espaços das creches existentes e a criação 

 de novos; 

• Participar do Conselho do Fundo de Manutenção 

 e Desenvolvimento da Educação Básica 

 (Fundeb) e fiscalizar suas ações e deliberações; 

• Reivindicar oportunidades de formação 

 continuada para os profissionais que trabalham 

 nas instituições de educação infantil; 

• Participar de reuniões onde se discutam políticas 

 de atendimento à primeira infância; 

• Discutir propostas para implementar ações 

 conjuntas com postos de saúde, centros 

 culturais, bibliotecas, ONGs e outros parceiros; 

• Verificar se os ambientes de educação infantil 

 cuidam para que todas as crianças recebam  

 a mesma atenção, sem qualquer discriminação  

 e preconceito; 

• Apoiar projetos e desenvolver trabalho voluntário 

 em parceria com as instituições de educação 

 infantil; 

• Participar de campanhas na comunidade, 

 juntamente com as instituições de educação 

 infantil (vacinação, dengue, aleitamento materno, 

 meio ambiente etc.); 

• Fazer doações financeiras a organizações 

 voltadas à primeira infância.

Imprensa

Acreditamos que uma das contribuições possíveis 

da mídia é colaborar com a mudança da 

concepção de creche no nosso país, de modo que 

ela seja vista como um direito: o direito que cada 

criança tem de ser educada e protegida, e o direito 

de suas famílias de utilizarem esse serviço com 

dignidade. O jornalista pode:

• Produzir matérias de qualidade na cobertura 

 de temas relevantes para a defesa do direito  

 da criança à educação infantil; 
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• Criar ou sugerir pautas que priorizem o tema  

 da primeira infância; 

• Ajudar a sensibilizar a sociedade, empresários  

 e governos sobre a importância do investimento 

 na educação de crianças de 0 a 3 anos; 

• Contribuir para o debate de políticas públicas 

 para a educação infantil;

• Contribuir para a construção de novos 

 valores e formação de opinião pública no 

 que se refere ao direito da criança à educação 

 infantil, reconhecendo que, como pessoa em 

 desenvolvimento, precisa de atenção, nutrição 

 adequada, cuidados de saúde, estimulação 

  sensorial e proteção; 

• Denunciar as situações de violação de direitos 

 contra crianças e casos de omissão do poder 

 público; 

• Divulgar pesquisas sobre a situação da infância 

 e da educação infantil; 

• Divulgar boas práticas na área da educação 

 infantil. 

Poder público

Além de outras ações previstas em lei, o poder 

público municipal deve:

• Firmar parcerias com o segundo e terceiro 

 setores, a fim de ampliar a cobertura e melhorar 

 a qualidade do atendimento em creches; 

• Elaborar e implementar o Plano Municipal  

 de Educação (PME) e implantar o Conselho 

 Municipal de Educação (CME); 

• Garantir ações integradas e intersetoriais 

 das Secretarias Municipais promovendo  

 o desenvolvimento integral das crianças.
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PENSANDO NA SUA AÇÃO LOCAL

Para a sensibilização, mobilização e articulação 

desses setores sugerimos a elaboração de  

um Plano de Ação, no qual o articulador poderá 

identificar as ações, estratégias e possíveis 

apoiadores locais. 

O Plano de Ação é um roteiro que permite planejar 

as ações e acompanhar seu desenvolvimento. 

Deverá ser preenchido no site da Fundação  

Abrinq (www.crecheparatodasascriancas.org.br)  

e servirá de ferramenta de monitoramento  

e comunicação entre os articuladores, o programa 

e demais parceiros. 
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Estado/Município: 

Nome(s) do(s) Articulador(es):

Organização e/ou Empresa que representa:

 

Telefones e e-mail:

Objetivo Geral:

 Objetivos Específicos Estratégias/Atividades Metas Cronograma

MODELO DE PLANO DE AÇÃO
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É importante salientar que não existem receitas prontas e que cada articulador em seu estado ou 

município atuará conforme seus recursos técnicos, financeiros e sua realidade local. 



ALGUMAS AÇõES POSSíVEIS:

• Elaboração de um diagnóstico contendo dados 

 sobre a cobertura de creches da região,  

 apontando as principais lacunas – construção,  

 adequação da estrutura, aparelhamento  

 e formação docente;

• Identificação e articulação dos atores 

 responsáveis pelos serviços públicos de 

 atendimento às crianças; 

• Realização de eventos e seminários sobre  

 a importância da creche para o desenvolvimento 

 da criança pequena;

• Identificação de especialistas que possam 

 elaborar artigos para publicação em jornais  

 de grande circulação, nos jornais de empresas,  

 centrais sindicais, e outros;

• Divulgação do Projeto na imprensa, tv e rádios 

 locais;

• Identificação, contato e promoção de encontros 

 com empresas que tenham interesse em investir 

 na construção, reforma ou qualificação dos 

 espaços das creches.
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COMO FAZER O DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é uma ferramenta indispensável para 

que o articulador possa identificar as demandas 

prioritárias do seu município, região ou estado, os 

possíveis parceiros e buscar os apoios necessários. 

Deverá ser construído a partir dos seguintes dados:

• Número de crianças de zero a três anos no 

 município;

• Número de crianças freqüentando creches;

• Número total de creches no município;

• Número de creches diretas11;

• Número de creches conveniadas12;

• Número de creches particulares;

• Número total de professores de creche;

• Número de professores habilitados para a 

 função;

• Número de professores leigos;

• Número de crianças por professor; 

• Existência de oferta de formação continuada  

 no município;

• Existência do registro da demanda reprimida;

• A demanda;

• O espaço das creches: existência de cantos 

 temáticos - brinquedos, leitura, fantasia  

 - playground, tanque de areia, chão de terra;

• Situação de renda das famílias das crianças  

 atendidas;

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

 do município;

• Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI)  

 do município.

Para ter acesso a essas informações o articulador 

precisará do apoio do poder público local e outras 

instituições, a saber:

• Secretaria Municipal de Educação e/ou  

 Conselho Municipal da Criança e Adolescente 

 (CMDCA), para os dados relacionados  

 às demandas locais;

• Escritórios regionais da Unesco, para dados 

 relacionados à situação da infância no Brasil; 

• O Unicef disponibiliza em seu site o último 

 relatório - Situação Mundial da Infância  

 2008 – Caderno Brasil (www.unicef.org.br); 

• No site da Fundação Abrinq é possível obter  

 informações, conhecer iniciativas, programas  

 e projetos em prol da primeira infância:  

 www.fundabrinq.org.br; 

• No site do Instituto C&A você poderá conhecer 

 programas e ações desenvolvidas para  

 a primeira infância: www.institutocea.org.br.

11  Mantidas exclusivamente pela prefeitura. 
12  Mantidas parcialmente pela prefeitura, com contrapartida da instituição.
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6. As Diretrizes Curriculares Nacionais para  

 a Educação Infantil;

7. O Plano Nacional de Educação (PNE);

8. O Plano de Desenvolvimento da Educação 

 (PDE) com destaque para o programa: 

 PROINFÂNCIA;

9. Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para  

 a Educação Infantil;

10. O Fundo Municipal da Criança e do 

 Adolescente (FUMCAD); 

11. Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos  

 da Criança e do Adolescente – Guia para  

 a ação passo a passo;

12. Ministério da Educação e Cultura -  

 www.mec.gov.br

13. Organização das Nações Unidas para  

 a educação, a ciência e a cultura -  

 www.unesco.org.br

14. Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

 www.unicef.org.br

15. Fundação Abrinq -  

 www.crecheparatodasascriancas.org.br

O QUE O ARTICULADOR PRECISA 
CONHECER

É fundamental que o articulador conheça  

os documentos abaixo, gravados no presente  

CD, além de consultar os sites nomeados na 

seqüência:

1. Creches no Brasil – Mudanças de significado 

 ao longo da história;

2. Não há educação sem cuidado;

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

4. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB);

5. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

 da Educação Básica e de Valorização  

 dos Profissionais da Educação (Fundeb);
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Neste CD, como suporte à ação local, também disponibilizamos 

modelos de ofício para contato com órgãos públicos e empresas, 

release para imprensa e e-mail marketing.

Para tirar suas dúvidas, obter mais informações ou outros 

esclarecimentos, consulte:

Site: www.crecheparatodasascriancas.org.br

E-mail: creche@fundabrinq.org.br 

Telefones:

(11) 3848-4880, com Adelaide Jóia – Assistente Técnica do projeto 

(11) 3848-4926, com Tatiana Pardo, Secretaria Executiva.

Bom trabalho!





www.crecheparatodasascriancas.org.br  
e-mail: creche@fundabrinq.org.br

Parceria Institucional:Iniciativa:


