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Curso Marco Legal da Primeira Infância   
 
 
Público-alvo 
 
Todos os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 
incluindo conselheiros tutelares, conselheiros de direito, profissionais da rede de 
serviços de Assistência Social, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Habitação, Justiça, 
Saúde, Segurança Pública, Organizações da Sociedade Civil, assim como pesquisadores, 
universitários, funcionários de empresas privadas e voluntários que tenham incidência 
sobre o desenvolvimento de crianças na primeira infância. 
 
Carga-horária: 60 horas 
 
Início do curso:  25 de outubro de 2021  
 
Disponibilidade: 60 dias 
 
Apresentação 
 
O curso Marco Legal da Primeira Infância é destinado a profissionais, voluntários e 
membros da sociedade em geral responsáveis pela proteção, promoção e garantia dos 
direitos das crianças, especialmente na faixa etária de até seis anos de idade. Tem por 
objetivo disponibilizar conhecimentos normativos, científicos e técnicos em prol da 
implementação do Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que preconiza a 
atuação integrada para a garantia do direito ao desenvolvimento integral das crianças 
na primeira infância.  
 
O curso Marco Legal da Primeira infância é composto por trilhas de aprendizagem, 
sendo uma trilha comum a todos os participantes e seis trilhas optativas (entre as quais, 
o aluno deverá, necessariamente, escolher uma). A trilha comum possui 45 horas/aula 
e cada uma das trilhas optativas possui 15 horas/aula. 
 
Cada participante deverá realizar a trilha comum e escolher uma das seis trilhas 
optativas para completar as 60 horas necessárias para emissão da certificação. A escolha 
da trilha optativa será realizada após a conclusão da trilha comum. 
 
Destaca-se que todas as trilhas serão ofertadas no formato autoinstrucional. Assim, os 
estudantes não contarão com a ajuda de tutores. No entanto, as trilhas foram 
concebidas para permitir a formação de comunidades de aprendizagem autodirigidas, 
por meio dos fóruns de interação disponibilizados em cada trilha. Os fóruns de interação 
constituem um importante espaço para troca de experiências, saberes e práticas entre 
os participantes do curso. Nesse sentido, sugere-se que os participantes organizem 
grupos de estudo com outros profissionais de sua rede de atuação, para realizarem o 
curso simultaneamente e aplicarem de forma articulada os conhecimentos em sua 
prática cotidiana, fortalecendo o trabalho em rede. 



 

 
Trilhas de aprendizagem 
 

 
 
 
A trilha Marco Legal, Ciências e Políticas Públicas para a Primeira Infância é comum a 
todos os participantes do curso e deve ser concluída para que as outras seis trilhas 
optativas fiquem disponíveis. 
 



 

Assim, após concluir a trilha comum, o participante deverá realizar a inscrição em uma 
das trilhas optativas, concluí-la e retornar à trilha comum para finalizar a avaliação do 
curso e emitir o certificado de participação. 
 
 
O que você vai aprender 
 
 
Na trilha Marco Legal da Primeira Infância, Ciências e Políticas Públicas, você terá 
acesso às principais noções para implementação da Lei 13.257/2016, aprendendo 
inovações no campo dos direitos da infância, fundamentos científicos do 
desenvolvimento infantil, incluindo conceitos de neurociências, dados 
sociodemográficos, áreas prioritárias para atuação, intersetorialidade, importância da 
parentalidade e do investimento, significado da licença parental, fundos da infância e da 
adolescência, interseccionalidades das infâncias e as principais políticas nacionais para 
promoção do desenvolvimento humano na primeira infância. 
 
Na trilha Sistema de Justiça e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente, você aprenderá noções sobre a atuação do Sistema de Justiça e do Sistema 
de Garantia de Direitos, diante do Marco Legal da Primeira Infância, considerando o 
acesso à Justiça nessa fase da vida, a escuta das crianças, os desafios e perspectivas do 
trabalho em rede, a importância do planejamento estratégico e as ações desenvolvidas 
a partir do Pacto Nacional pela Primeira Infância.  
 
Na trilha Medidas protetivas diante de situações de risco ou vulnerabilidade, você 
aprenderá sobre medidas previstas em lei para proteção de crianças e adolescentes, 
considerando o direito de acesso à Educação na Primeira Infância, cuidados em situação 
de rua, medidas de afastamento do convívio familiar, considerando as vantagens do 
acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional, importância do plano 
individual de atendimento (PIA) e os critérios para suspensão e destituição do poder 
familiar. 
 
Na trilha Primeira Infância e Justiça Restaurativa, você conhecerá as convergências 
entre o Marco Legal da Primeira Infância e a Justiça Restaurativa e aprenderá noções 
sobre comunicação não violenta, Cultura de Paz, Justiça Restaurativa, conhecendo 
algumas de suas metodologias e possibilidades de aplicação no fomento do cuidado das 
crianças na primeira infância, incluindo ações de Justiça Restaurativa na Educação. 
 
Na trilha de Adoção centrada no superior interesse da criança, você terá a 
oportunidade de conhecer com maior profundidade o significado da adoção como 
medida protetiva de promoção do direito à convivência familiar e comunitária, 
considerando os avanços legislativos, os dados estatísticos, as razões do tempo de 
espera e dos procedimentos realizados junto à Vara da Infância e Juventude, com 
destaque para a importância do atendimento humanizado às mães que entregam 
recém-nascidos para adoção, da preparação por parte dos adotantes e da criança e do 
direito à origem. 
 



 

 
Na trilha Crianças na primeira infância com mães/pais privados de liberdade, você 
conhecerá estratégias para conciliação do direito da criança aos cuidados e à 
convivência com pais, quando estes cumprem medidas de privação de liberdade, a partir 
das alterações feitas pelo Marco Legal da Primeira Infância ao Código de Processo Penal. 
Serão apresentados exemplos de atuação em rede, como os projetos Mulheres Livres, 
Amparando Filhos, Proinfância, Promoção de Direitos para as Mulheres Privadas de 
Liberdade e seus Filhos pelo Primeira Infância Melhor/Criança Feliz, Resoluções do CNJ 
e Recomendações do grupo de trabalho do projeto “Conexões Pró Convivência Familiar 
e Comunitária” para o Gerenciamento de procedimentos criminais para atenção às 
crianças com pais/mães privados de liberdade. 
 
Na trilha de Liderança, Comunicação não-violenta, Gestão de Equipes e Formação de 
Multiplicadores, você terá contato com o conceito de andragogia e temas como 
liderança adaptativa, escuta ativa, comunicação responsiva, habilidades para 
gerenciamento de equipes multiprofissionais, técnicas de negociação e ações relevantes 
para multiplicação dos conhecimentos adquiridos em prol da garantia dos direitos das 
crianças na primeira infância. 
 
 
 
Avaliação da aprendizagem 
 
As atividades avaliativas das trilhas de aprendizagem serão todas objetivas. Cada trilha 
terá questionários avaliativos, no meio do percurso, e uma atividade final de conclusão 
da trilha.  
 
O progresso do participante na trilha é condicionado à realização das atividades 
objetivas, com um aproveitamento de pelo menos 70% do total de pontos da atividade. 
 
 
Certificação 
 
Para ter direito à certificação, o participante deverá concluir a trilha comum e uma trilha 
optativa, com rendimento de pelo menos 70% do total de pontos de cada trilha. 
 
A certificação será emitida com uma carga-horária 60h e constará de duas trilhas 
cursadas pelo participante. 
 
A emissão do certificado de conclusão será realizada no ambiente da trilha comum. 
 
 
 
 


