


Marco Legal da Primeira Infância: 
avanços e desafios

Deputada Federal Daniela do Waguinho 
Rio de Janeiro

Coordenadora Regional da Frente Parlamentar 
Mista da Primeira Infância - Região Sudeste



Início 
• Tudo começou por iniciativa do deputado Osmar Terra, que levou para o Congresso

Nacional a Primeira Infância, fundando a Frente Parlamentar da Primeira Infância, em
2011.

• Junto a Dra. Mary Young, idealizou o Programa de Liderança Executiva em
Desenvolvimento da Primeira Infância, cuja primeira edição ocorreu em Harvard, em
2012, numa parceria entre o Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância da
Universidade de Harvard, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal SP e a PUC RS.
Mais de 50 parlamentares já participaram dessa capacitação.

• A discussão sobre a concepção da lei foi conduzida pela Frente Parlamentar Mista da
Primeira Infância, com grande apoio da Rede Nacional Primeira Infância.

• Em 2013 foi realizado o 1º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância,
que encontra-se em sua sétima edição.



O que é o Marco Legal 
da Primeira Infância ?

• A Lei Federal n.º 13.257, de 2016, que ficou 
conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância, 
é uma lei inédita no mundo sobre políticas públicas 
para crianças de zero a seis anos de idade. A Lei foi 
aprovada por unanimidade e sem vetos.

• Uma vitória que alinha a lei às afirmações das 
ciências, respaldando a criação e implementação de 
programas, iniciativas e serviços baseados 
no desenvolvimento integral das crianças desde o 
nascimento até os seis anos de idade.



O que o Marco Legal 
traz de novo para a 
garantia de direitos 
da criança de 0 a 6 

anos?



• Atendimento aos interesses das crianças ao incluí-las como cidadãs, 
sujeitos ativos, portadores de direitos;

• Traz não só a proteção à criança, como o foco na promoção de seu 
desenvolvimento integral;

• Traz o direito ao brincar, ao cuidado de profissionais qualificados em 
primeira infância, a ter mãe, pai e/ou cuidador em casa nos primeiros 
meses de vida, a ser prioridade nas políticas públicas.



Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância

Hoje a Frente Parlamentar conta com: 

250 parlamentares 

e atua com:

5 Coordenações Regionais

com o objetivo de dar capilaridade à atuação 
da FPPI nas diferentes regiões do país, 
estimulando ações mais próximas dos 
estados e municípios.



Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância

• A FPPI possui 
cinco eixos 
de atuação: 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO

INTERSETORIALIDADE

INTERINSTITUCIONALIDADE

ORÇAMENTO

MONITORAMENTO

DE POLÍTICAS



Eixos de atuação:

• Aumento da Licença Paternidade;  

• Apoio às famílias pelo Programa;

• Liberdade às crianças pela prisão preventiva domiciliar às 
gestantes e mães de primeira infância;

• Incentivo a Planos Municipais da Primeira Infância;

• Apoio à Política Nacional Integrada da Primeira Infância;

• Cuidados no acolhimento de crianças na primeira infância;

• Qualificação da Educação Infantil, entre muitos outros.

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL

Necessidade de tornar 
a lei uma realidade



VII Seminário Internacional do Marco 
Legal da Primeira Infância 

Diálogo com Especialistas 

INTERSETORIALIDADE - Seminários e audiências com 
participação de diferentes setores 

Eixos de atuação:



Pacto Nacional pela Primeira Infância 
Região Centro-Oeste

Pacto Nacional pela Primeira Infância 
Região Norte

INTERINSTITUCIONALIDADE
Seminários e audiências com participação de diferentes setores 

A Frente é signatária do Pacto Nacional pela Primeira
Infância, promovido pelo CNJ 

Eixos de atuação:



Com assinatura de 240 parlamentares, a Frente
Parlamentar apresentou ao Poder Executivo uma
indicação solicitando que os investimentos para a
Primeira Infância fossem incluídos no Plano
Plurianual 2020-2023 como prioridade. Em
resposta, o Governo do Federal acatou o pedido e
incluiu a primeira infância como prioridade
absoluta.

ORÇAMENTO

Garantir Investimentos para a Primeira Infância 

Eixos de atuação:



Reunião com Senador Oriovisto Guimarães, relator 
do Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) de 2020 
a 2023, para indicar a inclusão da primeira Infância 

no PPA

Audiência na Comissão Mista de 
Orçamento pra debater investimento 

na Primeira Infância 

Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância 



MONITORAMENTO

Eficácia das políticas públicas e investimentos em 
ações junto aos tribunais de contas.

• A frente realiza ações junto aos tribunais de contas 
para que o governo federal, e os governos estaduais 
e municipais indiquem como e quanto estão 
investindo na Primeira Infância. 

Eixos de atuação:



“Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas
crianças que devemos começar. Devemos respeitar e
educar nossas crianças para que o futuro das nações
e do planeta seja digno”
Ayrton Senna



OBRIGADA



• Contatos:

• dep.danieladowaguinho@camara.leg.br

• 61 3215 5950


