


O PLANO ESTÁ PRONTO!
E AGORA?!

Implementação do 
Plano Municipal pela Primeira 

Infância de Nova Iguaçu



Data de Criação: 15 de janeiro de 1833

Área: 521.247 km²

Densidade demográfica (hab/km²) de 1.527,60

2/3 do território são áreas de proteção ambiental



Habitantes: 796.257 habitantes

98,9% residindo em Zona Urbana

Sexo feminino: 52,1%

Sexo masculino: 47,9%



Crianças até 6 anos: 77.361 pessoas

0 a 3 anos: 42.495 crianças

4 e 5 anos: 22.973 crianças

6 anos: 11.893 crianças



Receita total em 2018: 1.262.401.236,90

Receita per capita: 1.583,08

31,75% da população está inscrita no CadÚnico



Encontro do PMPI 12 de abril de 2013

Participaram cerca de 100 pessoas 
representando diversas organizações.



Reuniões dos Grupos de Trabalho 
abril a setembro de 2013

Elaboração de forma coletiva os 
textos de 13 temas do PMPI de Nova 
Iguaçu.



Oficina “O Olhar da Criança 
sobre o Mundo”
19 de junho de 2013

Enriquecer as discussões de elaboração 
do Plano Municipal com o olhar das 
crianças.



Seminário do PMPI 25 de outubro de 2013

Concluir o texto final do Plano 
Municipal pela Primeira Infância,  
discutido e elaborado pelos Grupos 
de Trabalho.



Publicação, Lançamento e Distribuição do PMPI

O PMPI, aprovado em 2013, foi
publicado em 2014.

O lançamento aconteceu no dia
19/03/2014, na Câmara Municipal,
contando com a presença de 110
pessoas.

Em 2015, o PMPI também foi 
aprovado pela Lei Municipal nº 
4.564/15.



Cartilha “O Olhar da Criança sobre o Mundo”

A Cartilha com a experiência de
escuta das crianças para o PMPI
foi elaborada e publicada.

O lançamento aconteceu durante
o evento em comemoração ao
Dia Mundial do Brincar.



Cartaz PMPI

Identificação visual das instituições, 
Secretarias, Conselhos, Escolas, Unidades 
de Saúde etc.



Dia Mundial do Brincar

O evento foi realizado no dia 28/05/2014 (Dia
Mundial do Brincar), com a participação de
158 crianças, de 10 instituições.

O evento ocorreu em um processo de
parceria, em todas as etapas, desde a
organização até a realização.



Dia Mundial do Brincar

Desde 2017, a Prefeitura passou a
realizar o Mês do Brincar, no maio,
com 4 ou 5 atividades sempre nos
finais de semana.



Reuniões do CMDCA e da Coama

Participação nas reuniões do CMDCA.

Comissão de Acompanhamento, 
Monitoramento e Avaliação do PMPI, 
prevista na Resolução que aprovou o Plano 
no CMDCA, composta no mês de 
março/2014, com reuniões mensais.

Documentos trabalhados pela Comissão: 
Marco Lógico, Diagnóstico Situacional e 
MapaDCA.



Marco Lógico

O Marco Lógico é a principal ferramenta de 
acompanhamento das ações finalísticas do 
PMPI.

Levando em conta as ações finalísticas do 
PMPI-Nova Iguaçu, a Coama estabeleceu 
uma planilha de monitoramento.

Primeiramente, foram selecionadas 62 
das 221 ações para o monitoramento, 
sendo definimos os indicadores e os prazos 
de implementação.



Diagnóstico Situacional

O Diagnóstico Situacional da Primeira Infância de
Nova Iguaçu serviu para aprofundar os dados
do PMPI, com dados disponíveis no IBGE e outras
fontes governamentais.

O documento foi produzido à muitas mãos, com a 
participação da equipe do Projeto, membros da 
Coama e pesquisas em diversas Secretarias 
Municipais, bem como o acesso aos dados
de fontes oficiais, tais como, do IBGE, Inep e Bancos 
de Dados municipais.



Mapa DCA

O MapaDCA é uma ferramenta online, 
desenvolvida pela Oficina de Imagens, que 
sistematiza as informações de 10 temas 
referentes à criança e ao adolescente, cujo 
objetivo é apoiar o diagnóstico das 
condições de vida de crianças e 
adolescentes e orientar a elaboração de 
políticas públicas.

Os questionários foram preenchidos e 
validados em reunião do CMDCA.



Mapa da Infância

O Mapa da Infância de Nova 
Iguaçu é um infográfico com 
informações sociodemográficas
(população por grupos de idades 
divididas por bairros) e da 
situação específica da primeira 
infância (saúde, educação, 
assistência social, entre outros).



Orçamento Primeira Infância em 
Evidência – Opine

É uma metodologia que seleciona e agrupa as 
despesas previstas no Orçamento Municipal, 
construindo um quadro de investimentos por 
órgãos e programas de trabalho, levando em conta 
o recorte etário da primeira infância (crianças de 0 
a 6 anos), tendo como base a cartilha “12 passos 
para apuração do Orçamento criança: manual para 
apuração do orçamento criança em prefeituras” 
(Fundação Abrinq, 2007).

O Opine para o ano de 2014, prevê R$
107.665.279,07, ou seja, 8,07% do total
orçamentário.



Roda de Diálogo sobre 
Cultura de Paz

A Roda de Diálogo faz parte da 
estratégia de aprofundar, por meio 
da formação, temas constantes no 
Plano Municipal pela Primeira 
Infância de Nova Iguaçu. Nesse 
caso, referente às ações finalísticas 
do tema: “Enfrentando as Violências 
contra as Crianças”.



Seminários Temáticos

Os objetivos dos seminários foram: 
• refletir sobre o diagnóstico dos temas do PMPI; 
• discutir os desafios e perspectivas das ações do PMPI; e 
• envolver os atores do Sistema de Garantia de Direitos 

na implementação e monitoramento do PMPI. 

As propostas foram discutidas pela Coama, sendo, em 
seguida, deliberada em sessão plenária do CMDCA, com 
posterior envio, via ofícios, para todas as secretarias e 
órgãos municipais mencionados como responsáveis pelas 
ações, dando prosseguimento ao monitoramento do Plano.



Quais ações do PMPI saíram do papel:

Reabertura imediata da Maternidade Mariana Bulhões e, 
a partir de 2019, ampliação.

Implantação do cartório de ofício na maternidade, para 
o registro civil dos recém-nascido.

Melhor acompanhamento em saúde das crianças, por meio 
da Caderneta de Saúde da Criança.



Quais ações do PMPI saíram do papel:

Ampliação da oferta de educação infantil em 
creche e pré-escola

Programa Primeira Infância Protegida na 
Assistência Social – Pipas

Mês do Brincar com atividades nas praças, 
bibliotecas e escolas.




