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A construção do PIC atende às disposições do
Marco Legal da Primeira Infância, nos termos da Lei Federal nº 13.257, de março de 2016

O PIC está direcionado especificamente às 84.787 crianças que representam a Primeira Infância 
de Campinas. Este é o número de crianças de até cinco anos no município, segundo as projeções 

populacionais da Fundação Seade. As crianças com menos de 6 anos equivalem, portanto, a 
7,4% da população total ou, em termos absolutos, 56.943 menores de 3 anos e 27.844 com 

idade entre 4 e 5 anos.

Muito mais do que os aspectos legais a construção do PIC está associada à evolução 
das percepções sobre a importância dos cuidados com a primeira infância



Secretaria e Autarquias municipais
Gabinete do prefeito
Assistência Social e Segurança Alimentar
Comunicação; Segurança Pública
Cultura; Direitos da Pessoa com Deficiência 
Educação; Esportes e Lazer
Finanças; Infra estrutura 
Verde. Meio Ambiente e desenvolvimento 
sustentável Saúde; Serviços Públicos; 
Transporte, Planejamento e Urbanismo
SETEC; SANASA

COMITÊ INTERSETORIAL
PARA ELABORAÇÃO
DO PIC

 TAMBÉM PARTICIPARAM MEMBROS 
DO: 

 CMDCA
 CONSELHO TUTELAR
 FUNDAÇÃO FEAC
 ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS COM 

ATUAÇÃO NO ATENDIMENTO DE 
DIREITOS DA CRIANÇA

 FAMÍLIAS
 REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS QUE 

COMPÕEM O SISTEMA DE GARANTIA 
DE DIREITOS (SGD).



O COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL FOI COORDENADO E ORIENTADO TECNICAMENTE PELA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

E APOIADO PELA COORDENAÇÃO EXECUTIVA, QUE COMPOSTA POR 

 UM COORDENADOR GERAL E ARTICULADOR ADMINISTRATIVO (SMASA)
ARTICULADOR TÉCNICO DAS POLÍTICAS DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
 SAÚDE
 EDUCAÇÃO 

AÇÕES ARTICULADAS COM AS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E  REDE NACIONAL PELA PRIMEIRA 
INFÂNCIA



O processo

Apresentação ao CMDCA em Agosto de 2017

Apresentação para a nova gestão do CMDCA em 2018 com a aprovação de 
apoio aos encontros e elaboração do plano (representantes no Comitê)

 5 encontros intersetoriais descentralizados, nas cinco grandes regiões de 
Campinas. Participação de 750 pessoas (alcance muito maior, porque nos 
encontros vieram representantes dos grupos) 

 Foram encaminhadas cerca de  1.300 propostas



1. A família e a comunidade da criança
2. Crianças na diversidade
3. Crianças com saúde
4. Educação Infantil
5. Assistência Social às crianças e suas famílias
6. Atenção integral às crianças e suas famílias em 
situação de violência
7. Prevenção de acidentes na primeira infância
8. A criança e o espaço - a cidade e o meio ambiente
9. Do direito de brincar ao brincar de todas as crianças
10. Controlando a exposição precoce das crianças às 
mídias eletrônicas e digitais
11. Protegendo as crianças da pressão consumista
12. Aleitamento materno e alimentação saudável

As propostas discutidas foram 
reunidas, de forma 
convergente, até a definição 
de 12 eixos temáticos, 
envolvendo todos os aspectos 
tratados nos encontros e 
diversos debates.



PLANO DAS CRIANÇAS PARA CAMPINAS
AS CRIANÇAS E A CIDADE: 
ENCANTAMENTOS, DESEJOS E 
NECESSIDADES



 Seminário em 10/10/18 onde o plano foi colocado em consulta publica até 11/11/18. 

 Resultado: Foram encaminhadas 106 novas sugestões por parte de cidadãos. 
O Comitê analisou e incluiu no documento final do Plano

 Foi encaminhado ao CMDCA, a partir de suas representantes e analisado pelo GT formado para esse 
fim

Foram enviadas sugestões, correções e novas propostas, também consideradas 

 Apresentação pelos membros do GT ao colegiado do CMDCA para aprovação em 04/12/2018. 
 Aprovação final, por unanimidade, pelo CMDCA conforme Resolução CMDCA nº 042/2018
de 05 de  dezembro de 2018.

 O PIC  foi entregue ao prefeito municipal, Jonas Donizette, no dia 11 de dezembro de 2018



Plano elaborado pelas próprias crianças e Plano elaborado pelos adultos 

Jingle para rádio

Filme para a TV e eventos

Resolução CMDCA com a aprovação

Decreto pelo prefeito designando novo Grupo de Trabalho para a 
implementação

PRODUTO FINAL



CONQUISTAS ATÉ O 
MOMENTO

Decreto municipal
Contribuição para elaboração do plano em Vinhedo
Filmagem com participantes do comitê para curso do CECIP
Ações conjuntas com a politica de mobilidade EMDEC
Observatório aprovado UNICAMP – NEPP
Palestras para socialização da metodologia
FUNDAP – prioridade nas regras para reforma social
Politica da habitação



Segurança alimentar: hortas comunitárias
Aleitamento materno
Parque dos dinossauros
Ciespi – fiesp (empresários)
Novo comitê: metodologia participativa para implantação do PIC
Seminário internacional de acolhimento familiar
Menção honrosa CNJ 2019 – Pacto pela Primeira Infância

CONQUISTAS ATÉ O 
MOMENTO



“Negligenciar as crianças pequenas em situação de maior
vulnerabilidade, mais do que um ultraje, é um enorme erro
estratégico.
Focar em alcançar estas crianças é não apenas a coisa certa a ser feita,
mas um investimento de grande custo-efetividade, que países podem e
devem fazer para seu crescimento no longo prazo.”

(Anthony Lake – Diretor Executivo UNICEF/2011)


