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PROGRAMAÇÃO
9h

Boas-vindas

Dia
17/06/2021

9h15

Apresentação de todos os presentes (nome e organização) registro no chat

10:00

Aprovação da pauta

quinta-feira

10:20

Apresentação dos relatórios técnico e financeiro

(9h às 12h)

11:20

Espaço para diálogo

12:00

Encerramento
ALMOÇO

14h
Dia
17/06/2021
quinta-feira
(14h às
17h30)

Boas-vindas e registro das pessoas/organizações presentes no chat

14h30

Eleição da Nova Secretaria Executiva RNPI: Explicação do processo de votação

14h40

Apresentação da candidata UNCME

15h10

Votação

15h30

Resultado e intervalo

15h40

Grupos de trabalho/Comissões em andamento na RNPI

16h40

Espaço para diálogo

17h30

Encerramento

9h
Dia

9h30

18/06/2021
sexta-feira

10h

(9h às 12h)

10h30
12h

Boas-vindas e registro das pessoas/organizações presentes no chat
Apresentação e convite para participação no Projeto Eleições 2022 – Instituto
Alana
Espaço para diálogo
RNPI Comunica: compartilhar de ações das organizações da Rede (inscrições
prévias)
Encerramento

PARTICIPANTES
Presença
N.

Nome

Instituição

17/06/2021

18/06/2021

1

Ana Claudia Cifali

Instituto Alana

ok

ok

2

Ana Paula

FAG - Fundação Angélica Goulart

ok

-

3

Ana Potyara Tavares

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

4

Anne Gomes

Assessora da Deputada Federal Leandre
Dal Ponte

ok

-

5

Brenda Brito

ESSOR Brasil

ok

-

6

Camila Andrade

FASA-ISC-UFBA

ok

ok

7

Carlos Laredo Moreno

La Casa Incierta

ok

-

8

Carolina Drügg

Primeira Infância Melhor (PIM)

ok

-

9

Carolina Terra

CIESPI/PUC-Rio

ok

ok
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10

Carolina Velho

Amiga da RNPI

-

ok

11

Claudia Werneck

Escola de Gente

ok

ok

12

Cisele Ortiz

Instituto Avisa Lá e Associação Brasileira
de Estudos sobre o Bebê - ABEBÊ

ok

-

13

Djan Moreira

Amigo da RNPI

ok

ok

14

Edna Fernandes

REPI Potiguar

ok

ok

15

Eduardo Schwarz Chakora

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

16

Elisangela Leal de Oliveira
Mercado

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

ok

ok

17

Flávia Falcão

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

18

Flávio Antunes Debique

Plan International Brasil

ok

-

19

Gabriela Martins

Zelo Consultoria em Educação e Desenvolvimento Infantil

ok

-

20

Gézyka Silveira

Plan International Brasil

ok

-

21

Glaucia Carvalho

Fundação Abrinq

ok

ok

22

Glauco Figueiredo

Coletivo Pais Pretos Presentes

-

ok

23

Humberto Baltar

Coletivo Pais Pretos Presentes

-

ok

24

Isabella Guimarães

Luz e Lápis

ok

-

25

Isabella Gregory

Centro de Criação de Imagem Popular CECIP

ok

ok

26

João Batista Motta

Pastoral da Criança

ok

ok

27

Karina Martins e Silva

Secretaria de Estado da Saúde

ok

-

28

Kenia Sales

Exército da Salvação

ok

-

29

Luciana Abade

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

30

Lucimara Cavalcante

Associação Internacional Maylê Sara Kalí AMSK/Brasil

ok

-

31

Manuel Messias

UNCME - União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação

ok

-

32

Márcia Cavalcante

(Centro de Integração de Redes Sociais e
Culturas Locais - Cirandar de Porto Alegre)

ok

-

33

Márcia Cristina Thomazinho

Centro de Criação de Imagem Popular
-CECIP

ok

-

34

Márcio Thadeu

Promotor de Justiça da Infância e Juventude - Maranhão

ok

-

35

Maria Aparecida
Camarano

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB

ok

ok

36

Maria Carolina

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

ok

ok

37

Maria Cristina Bó

Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Infância - CIESPI / PUC-RJ

ok

ok

38

Maria Francimelia
Nogueira

Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção - CRIA

-

ok

39

Maria Luzinete Moreira

Centro de Educação Infantil Comunitária
Estrelinha Azul- São Gonçalo/RJ

-

ok

4

Rede Nacional Primeira Infância - Assembleia Geral Ordinária 2021

40

Mariana Rodrigues da Silva

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

41

Maria Thereza

Avante Educação

ok

ok

42

Marilena Flores Martins

ok

-

43

Mário Zoriki

Associação Comunitária Monte Azul

ok

-

44

Maristela Cizeski

Pastoral da Criança

ok

ok

45

Mariza Pomilio

ATEAL Jundiaí

ok

-

46

Milena Azal

Instituto Arcor

ok

-

47

Miguel Fontes

PROMUNDO

ok

ok

48

Miriam Pragita

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

49

Naisandra Mota

CAOpIJ / MPMA - REPI-MA

ok

ok

50

Nayara

Instituto Samuel Klein

ok

-

51

Ordália Almeida

Univ. Federal - UMEP Brasil

ok

ok

52

Patrícia Almeida

Eu Me Protejo, Movimento Down e Inclusive

ok

ok

53

Patricia Brito

Lar Transitório de Christie

ok

-

54

Patricia Camargo

Tempo Junto

ok

ok

55

Paula

United Brasil

ok

-

56

Renate Keller

Associação Comunitária Monte Azul

ok

ok

57

Renato Godoy

Instituto Alana

-

ok

58

Rita de Cácia Silva

Usina da Imaginação

ok

ok

59

Rodrigo Mindlin Loeb

Instituto Brasiliana

ok

ok

60

Sandro Vinicius Sales dos
Santos

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB

ok

ok

61

Sérgio Marques

Aldeias Infantis SOS Brasil

-

ok

62

Solidade Menezes

Secretaria Executiva / REPI - PE

ok

ok

63

Stephanie Filgueira

Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem - CPPL

ok

ok

64

Tainá Padilha

IPA Brasil

ok

ok

65

Vaneska Melo

SINPROMG-UGT-PE - UNCME-REPI-PE

ok

ok

66

Victor Graça

FADC - Brasil

ok

-

67

Vital Didonet

ANDI / Secretaria Executiva - RNPI

ok

ok

68

Viviane Faria

Instituto Dom Barreto

ok

-

69

Wellinton Pereira da Silva

Visão Mundial

ok

-

70

Yael Sandberg

Instituto Samuel Klein - ISK

ok

-

71

Zenilda Terezinha

União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação - UNDIME

ok

ok

IPA Brasil

5

Rede Nacional Primeira Infância - Assembleia Geral Ordinária 2021

A Assembleia Geral Ordinária da Rede Nacional da Primeira Infância foi realizada, nos dias 17 e 18
de junho de 2021, no formato online pela Plataforma de Reuniões Zoom
Mais uma vez a assembleia ficou impedida de ser realizada na forma presencial, em virtude da
Pandemia de Coronavírus, haja vista que a RNPI está comprometida em atender os protocolos sanitários que recomendam a permanência do isolamento social visando a proteção da coletividade,
conforme a lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Assim sendo, a RNPI continua realizando suas
reuniões e assembleias no formato online.

1º DIA
QUINTA-FEIRA, 17/06/2021, MANHÃ (9h - 12h)
BOAS-VINDAS E APRESENTAÇÃO
9h - A coordenadora adjunta da Secretaria Executiva, Ana Potyara, iniciou a reunião da 1ª Assembleia da RNPI 2021 dando as boas-vindas a todos e todas, afirmando que o encontro foi organizado
com muita alegria pela equipe da Secretaria Executiva. Em seguida pede que todos os participantes
se registrem no chat, visando o registro de presença. Ela se apresenta e dá início ao processo de
apresentação de todos os participantes, onde cada integrante da reunião deve falar nome e organização dando sequência com o próximo colega.
Ana Potyara pediu licença ao grupo para que o Dr. Márcio Thadeu pudesse fazer um pronunciamento sobre o tema “Órfãos do Covid”, que será apresentado ao Senado Federal.
O Dr. Márcio Thadeu, Promotor de Justiça da Infância e Juventude do Maranhão, conta que em São
Luis/Maranhão, foi instaurado um procedimento para acompanhar a adequação de políticas públicas acerca de um fenômeno social mundial que está se prolongando, atingindo toda uma geração,
que são os “órfãos da Covid”. Ele explica que, da mesma forma das grandes guerras e conflitos
internacionais, devido um número enorme e catastrófico de mortes e pela incidência epidemiológica de cuidadores e genitores, vamos ter várias crianças em situação de vulnerabilidade e de risco.
Neste aspecto, a Promotoria está realizando uma provocação no Estado, em três eixos:
1.

O primeiro eixo é a dos “órfãos do Covid” deixarem de ser invisíveis. O IPEA possui pesquisas que apontam 45 mil crianças na situação de órfãs da Covid e morte precoce de idosos
e cuidadores, impactando na composição familiar.

2. O segundo eixo é procurar garantir uma segurança de renda para os arranjos familiares e
para as redes sociais de apoio, vizinha, madrinha, que são as pessoas que irão tomar conta
destas crianças órfãs da Covid.
3. O terceiro eixo é fazer uma adequação da política de atendimento para estas especificidades da geração de órfãos.
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Neste sentido, Dr. Márcio conta que conseguiram, no Maranhão, um provimento advindo da
Corregedoria Geral da Justiça, determinando que quando houver óbito decorrente da Covid 19,
o registrador tem de perguntar obrigatoriamente se existe pai, mãe ou cuidador sobrevivente,
caso a resposta seja negativa vai uma certidão para a Secretaria da Assistência Social de cada
um dos municípios, para dois fins: alimentar a vigilância sócio-assistencial e outro é mandar
para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do território esta certidão, visando
o acompanhamento familiar no tocante aos direitos de benefício social, como bolsa-família,
auxílio jurídico e de moradia, entre outros. Ele informa que a Secretaria de Estado de Saúde
do Maranhão produziu uma nota técnica onde as equipes das Unidades de Pronto Atendimento
(UPAS) realizam a coleta destas informações e avise ao Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) os casos de óbito, para iguais medidas: vigilância sócio-assistencial e atendimento especializado. Estas ações foram levadas para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,
para a Câmara Temática do Consórcio Nordeste de Governadores, onde foi elaborada uma nota
técnica com estes direcionamentos, visando provocação nos Tribunais de Justiça dos Estados
do nordeste e como estes assuntos abordados possam ser tratados no âmbito da assistência
social, da saúde, da educação e do trabalho. Os conselhos de direitos da criança e do adolescente, da assistência social, de direitos humanos também estão elaborando resoluções, incorporando estas ações na atualização do Plano Municipal da Primeira Infância. O Dr. Márcio
afirma que esta questão é preocupante e precisa ser apreciada de maneira adequada, uma vez
que, quando as crianças se tornam órfãs na primeira infância há um impacto no desenvolvimento cognitivo e afetivo. Ele comenta que irá compartilhar com os membros da Rede todas
as determinações do Tribunal de Justiça do Maranhão, citadas. Ele finaliza sua fala afirmando
que ainda não há uma dimensão dos impactos para essas gerações, por isto todas estas ações
são necessárias e urgentes. Agradece a todos pelo tempo e se declara estar à disposição para
desenvolvimento da conversa. Ele compartilha no chat seu contato pessoal e documentos relevantes para posteriores encaminhamentos.
Luciana Abade aproveita o pronunciamento para fazer um convite ao Dr. Márcio para que participe da Comissão Temática Covid e Primeira Infância, onde são discutidos temas relevantes e
pertinentes à explanação por ele compartilhada. Ela conta que será realizada uma campanha nas
redes sociais a partir de encaminhamentos deste grupo. Dr. Márcio agradece e diz que este tema
é uma prioridade para ele na Promotoria e está à disposição.

APROVAÇÃO DA PAUTA
9h15 - Ana Potyara lê toda a programação visando a aprovação da pauta.

RELATÓRIO TÉCNICO
9h20 - Eduardo Chakora, coordenador de Programa da SE, dá início a apresentação do relatório
técnico mostrando a composição da atual Secretaria Executiva.
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Na contextualização, Chakora traz as principais ações desenvolvidas no âmbito dos projetos ainda em
curso, compreendendo o período de janeiro de 2020 a maio de 2021. Ele explica que a maioria destes parceiros e financiadores de projetos tem presença histórica com a RNPI.
Chakora explica que o universo do relatório é mais reduzido do que é desempenhado na realidade,
que são ações mais vastas. São apresentadas no relatório as principais atividades desenvolvidas, nos
seguintes eixos: institucional, comunicação, incidência, produção de conhecimento, capacitação/informação e participação.
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1. INSTITUCIONAL
Chakora informa que além de todas as ações descritas, houve a seleção de consultoria especializada,
realizada por chamada pública, que fará a avaliação de ações estratégicas da RNPI, no período de 2018
a 2021. Na próxima semana será realizado o primeiro encontro com a equipe da consultoria selecionada, visando traçar a definição do
percurso de construção da avaliação
de ações estratégicas. Ele informa
ao grupo que algumas pessoas dos
membros da Rede serão contatadas
para fornecer entrevistas, responder
questionários, visando uma avaliação
da governança externa e interna ao
longo destes 4 anos. Em novembro,
esta avaliação deverá estar finalizada, onde será amplamente divulgada
a todos os membros da Rede, para
que todos possam se situar e fazer
projeções para o futuro.

2. COMUNICAÇÃO
Chakora frisa a importância da pauta do eixo comunicação, onde a Rede precisa ter uma comunicação
muito operativa, durante estes anos a ANDI tem buscado dar apoio aos jornalistas no tocante a pauta
sobre as infâncias.
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3. INCIDÊNCIA
Dentre todas as ações do eixo incidência, dos anos 2020 e 2021, Chakora compartilha que recentemente, em
junho de 2021, foi realizado em parceria com a Frente Parlamentar Mista da PI, o Diálogo para Especialistas
voltado para a infância e o meio ambiente, tema muito pertinente dentro da atualidade da primeira infância
e do cenário global das mudanças climáticas.

Chakora explica as ações desenvolvidas no âmbito do Grupo de Trabalho Licença Parental, liderado pela Organização Family Talks, de São Paulo, onde setores diversos da sociedade brasileira se reuniram para produzir
um relatório técnico com o objetivo de subsidiar
e auxiliar os parlamentares na formulação de leis
voltadas para o tema da licença parental dentro
do Parlamento. Neste sentido, a partir do relatório técnico conseguiram confeccionar um Projeto
de Lei, incluindo questões relacionadas à equidade de gênero e a maior participação dos homens
nas tarefas de cuidados dos filhos, abordando
uma distribuição mais equitativa das tarefas domésticas e profissionais.

4. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
No eixo produção de conhecimento, Chakora fala da importância da Plataforma Observa como fonte de
pesquisa, contendo indicadores de educação, saúde e assistência para ajudar na formulação dos Planos
Municipais da Primeira Infância e na construção de indicadores de análises situacionais municipais. A
Plataforma Observa compõe uma vasta biblioteca com publicações técnicas disponíveis para pesqui-
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sas. Chakora ressalta a importância dos membros da Rede utilizarem, se apropriarem e difundirem o
Observa pela potência que ele oferece de trabalho e qualificação no campo das políticas públicas da
primeira infância.

5. CAPACITAÇÃO / INFORMAÇÃO
Chakora mostra a importância dos cursos realizados pela Rede, no tocante a formação de profissionais para
que sejam preparados para trabalhar no campo da primeira infância, como cobertura adequada, por parte
dos jornalistas.
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Chakora explica que as reuniões realizadas no âmbito da ANDI/RNPI foram e são de suma importância para
traçar metas e objetivos e ações positivas no campo da primeira infância.
Chakora finaliza a apresentação do
relatório técnico mostrando a programação dos eventos e reuniões
realizadas durante os anos de 2020
e 2021.

EVENTOS E REUNIÕES 2020
JANEIRO 2020
13/01

Comissão Chilena – Convergência para la Acción - Chile

16/01

Reunião no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Pauta: aumento da violência contra crianças e adolescentes

27/01

Curso EAD – inscrições abertas

28/01

Seminário “Impactos da Intervenção Precoce - Acolhimento Familiar como alternativa
aos cuidados institucionais” em São Paulo
FEVEREIRO

03 e 04/02

Reunião Petrobrás RJ

05/02 às 14h

Diálogo com especialistas: Estratégias de Promoção do Direito ao Brincar - Parlamento
MARÇO

09/03

Seminário do TJ - Rio

10 a 13/03

Convergência para la Acción – Chile

26/03 às 14h30

Reunião Grupo Diretivo RNPI

27/03

Reunião Licença Parental

27/03

Reunião Curso Paternidade - BvLF

ABRIL
01/04

Workshop Cidades Sustentáveis - BvLF

16/04 às 10h30

Reunião Bimestral GD
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16/04 14h-17h

Reunião REOS, Processo Colaborativo PI

20/04 9am, EUA

Panel: Holistic Approaches to Early Child Development and Education

23/04 às 9h30

Diálogo com especialistas: A Primeira Infância diante da Covid-19 - FPMPI e RNPI
MAIO

05/05 às 9h

GT Licença Parental

05/05 8h30 às 11h30

Workshop Behavior Change

07/05 às 11h

Reunião RNBE

12/05 às 14h

Webinar FMCSV avaliação da EI no Brasil

13/05 às 10h

Webinar ARCOR “Cuidados, saúde e equidade”

14/05 às 9h30

Diálogo com Especialistas: O Enfretamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes diante da Covid-19 – FPMPI e RNPI

14/05 às 14h

Encontro Liberdade de Expressão, CNDH

14/05 às 11h

Webinar RNPI Saúde

MAIO
19/05 às 7h30

Webinar ISSA - Supporting the most vulnerable children and families – COVIC 19

25/05 às 16h

Diálogo com Especialistas: Adoção de Crianças na PI - FPMPI e RNPI

26 e 27/05
às 15h

Webinar Projeto conhecer para cuidar: Pesquisa inédita sobre crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil - CIESPI

28/05 às 10h

ISSA webinar: The Early Childhood Workforce in Times of COVID-19 – experiences of
Brazil, Norway, and South Africa
JUNHO

01/06

Reunião GD

08/06 às 17h

Live da Escola de Gente

17/06 às 14h30

Reunião Coalizão PI no Congresso Nacional

22 e 23/06 às 14h

Seminário Paternidade Promundo

24/06

Webinar Volta às atividades na Educação Infantil/ FMCSV

JULHO
10/07 às 15h

Evento Petrobras- comemoração 30 anos da ECA

13 e 14/07

Seminário CNJ - Congresso digital 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: os novos desafios para a família, a sociedade e o Estado

16/07 às 14h30

Evento FMCSV - Projeto Eleições

23/07

Diálogo com Especialistas: Intergeracionalidade – A Conexão Crianças e Avós FPMPI e RNPI

23/07

Reunião Coalizão PI – Educação Infantil

28/07 às 14h

Reunião Ministério da Cidadania (Indicador Criança Feliz)
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29/07

Reunião Ministério da Cidadania (Indicadores SNAS)

29/07 às 14h

Reunião Coalizão PI no Congresso Nacional

30/07 às 19h

Live Revisão PNPI – CECIP e RNPI

31/07 às 10h

Evento Petrobras – 30 anos do ECA
AGOSTO

04/08 às 10h

Reunião Bimestral GD

04/08 às 17h

Roda de conversa: Paternidade ativa e responsável - Fortalecendo a participação
paterna na primeira infância PMSP

04/08 às 18h

Evento Rede Peteca

06/08

Reunião Petrobras evento online

07/08 às 15h

Reunião IMAP

17/08 às 14h

Reunião CNJ

17/08 às 12h
18/08 às 14h

Dois webinários sobre abertura das escolas (divulgados no GD)

AGOSTO
18/08 às 9h30

Webinar Justiça Começa na Infância, organizado pela RNPI com apoio da ANDI, do
Instituto Alana e da Open Society Foundations

26/08 às 14h

Seminário Paternidade e PI: Possibilidades e desafios – Promundo e RNPI

28/08 às 14h

Lançamento do IMAP/DF
SETEMBRO

09/09

Reunião Comitê Técnico Observa

15/9

Lançamento Observa

21/09

Ciranda de Ações

23/09

Reunião Campanha Criança é Prioridade

23 a 25/09

Fórum Nacional sobre letalidade infanto-juvenil

29/09

Reunião de Coalisão PI

29/09

Reunião Bimestral GD
OUTUBRO

08/10

Lançamento observatório manhã

08/10

Reunião com jornalistas Evento FMCSV

13,16 e 17/10

Plenária FNDC

15/10

Webinar Red ANDI América Latina

20/10

Reunião Regimento interno + GD
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20/10

Lançamento do Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes

20/10

Live a Importância da PI

22/10

Lançamento PNPI

22/10

Assembleia Rede não bata, Eduque!
NOVEMBRO

04/11

Reunião GT HPI e GD

04/11

Reunião CNDH

06/11

Licença Parental

11/11

Lançamento do filme: Começo da vida lá fora

10/11

Coalização Brasileira pela Educação Inclusiva

16/11

Aula aberta com os jornalistas Marcelo Canellas e Carolina Trevisan (UnB)

23/11

GT HPI na ciranda de ações

24/11

Lançamento PMPI

25/11

Reunião Bimestral GD

25/11

Live Educação Inclusiva e os impactos no decreto 10502

26/11

Webinário UNICEF-IPEA Orçamento para a criança no Brasil

DEZEMBRO
03/12

Reunião do Grupo Consultivo da Sociedade Civil – BID

11/12

RNBE Planejamento estratégico

14 e 15/12

Assembleia Geral Ordinária RNPI

17/12

Webinar para jornalistas latino-americanos (Fundación Horizonte Ciudadano /Chile)

EVENTOS E REUNIÕES 2021
JANEIRO
15/01

Coalizão brasileira pela Educação Inclusiva

16/01

Entrevista rádio Tipiti: Ser homem de verdade

25/01

Ciranda de Ações

26/01

Entrevista no programa Conexão Futura

29/01

Reunião Coalisão Educação Inclusiva
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FEVEREIRO
01/02

Reunião com escritório Strozzi Hoffmann

02/02

Reunião Ministério da Cidadania

02/02

Ciranda de Ações

03/02

Lançamento do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância

03/02

Podcast Petrobras

04/02

Oficina para Radialistas – Região Sudeste

09/02

Reunião Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI)

FEVEREIRO
11/02

Oficina para radialistas – Região Centro Oeste

17/02

Roda de Conversa: Justiça Começa na Primeira Infância. Evento da Defensoria Pública da Bahia

24/02

Reunião Ministério da Cidadania

24/02

Coalizão Educação Inclusiva – Plano Estratégico 2021

24/02

Diálogos com Especialistas – Reflexões sobre o retorno às aulas

25/02

Oficina para radialistas – Região Norte

25/02

Reunião GT Homens pela Primeira Infância

25/02

Lançamento virtual do livro de Tim Gill: Urban Playground: How Child-Friendly Planning and Design Can Save Cities

25/02

Reunião Bimestral GD

26/02

Reunião GT assembleia

MARÇO
01/03

Reunião com a vereadora Tainá de Paula do Rio de Janeiro

02/03

Reunião Ministério da Cidadania e Frente Parlamentar Mista PI

03/03

Reunião Pacto/NCPI

05/03

Reunião da Coalizão brasileira pela Educação Inclusiva

08/03

Reunião de proposta de projeto sobre Eleições e Direitos da Infância e Adolescência
Instituto Alana

09/03

Reunião com Associação Viva e Deixe Viver

16/03

Reunião Ministério da Cidadania e Frente Parlamentar Mista PI

18/03 e 19/03

Seminário “Diagnóstico sobre a situação da atenção à PI no Sistema de Justiça
Brasileiro” (CNJ e PNUD)

23/03

1º Reunião Comissão Temática – Covid 19 e Primeira Infância

23/03

Reunião para formação do Comitê Consultivo – Pesquisa mães encarceradas

30/03

Reunião Comissão Temática – Covid 19 e Primeira Infância

31/03

Reunião Instituto Alana sobre pesquisa Justiça e Primeira Infância
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ABRIL
05/04

Aula ministrada na UNB

07/04

Reunião Paternidade responsável (Live Paternidade Responsável com RH/Prefeitura SP)

07/04

Reunião CNJ – Justiça e Primeira Infância

09/04

Reunião Geral RNPI “A Flor da Resistência”

12/04

Ações PI no Governo Federal – YouTube Paula Belmonte

12/04

Reunião com Instituto Alana sobre projeto eleições

15/04

Encontro Nordeste CNJ – Painel Observa

15/04

CT Covid e PI

20/04

Reunião da Coalizão brasileira pela Educação Inclusiva

20/04

Reunião com Juliana Doreto, jornalista e professora universitária, sobre mídia para crianças e sobre crianças como fonte de informação

27/04

Reunião Caso Maristela

27/04

Reunião GD

29/04

Reunião Instituto Alana

29/04

Reunião CT Covid e PI

29/04

Reunião Prefeitura de São Paulo

MAIO
05/05

Reunião IBEAC

07/05

Reunião FamilyTalks

11/05

Reunião Porticus e Van Leer

12/05

Flor da Resistência

12/05

Reunião CNN

13/05

GT PA 2021-2024

13/05

GT Comissões Temáticas

13/05

CT Covid e PI

18/05 e 19/05

Reunião PASCA

19/05

Evento Petrobras – Territórios pela Primeira Infância

20/05

GT Orçamento Primeira Infância – UNICEF

24/05

Reunião Porticus “Comunidade de Aprendizagem”.

27/05

Lançamento Análise de Mídia 2018-2019

27/05

Lançamento curso Paternidade Responsável (Prefeitura de SP)
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RELATÓRIO FINANCEIRO
9h45 – Miriam Pragita dá início a apresentação do relatório financeiro relatando que os primeiros
slides são os mesmos desde o ano de 2018. Ela explica que estes registros apresentados a cada
assembleia, permitem transmitir um histórico dos dados anteriores e vigentes.
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Miriam Pragita ressalta que o valor do financiamento de 2019 sofreu um aumento advindo da entrada da Petrobras, em projetos de parceria, por seleção pública.
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Miriam Pragita mostra a divisão do financiamento de 2020, com as porcentagens aplicadas de
cada instituição, nas parcerias dos projetos desenvolvidos no ano. Ela explica que grande parte do
valor vem da Petrobras, mas que contam sempre com a presença da Fundação Bernard van Leer.
Ao longo de 2020, Pragita relata que foram realizados dois projetos, um em parceria com o PNUD
e outro com a Open Society.

Miriam Pragita explica que os valores correspondentes à equipe diminuíram, em relação ao ano
anterior, por terem contratado mais serviços de terceiros e atividades programáticas, atendendo
todas as demandas (apresentadas no relatório técnico) durante o ano.
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A seguir, Miriam Pragita apresenta a forma de distribuição do financiamento arrecadado no ano
de 2021.
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Miriam Pragita lembra que até meados de 2021, não houve articulação com deslocamentos da equipe, sem necessidade de recursos destinados a passagens e hospedagens, mas que este ponto pode
ser alterado caso voltem a realizar encontros presenciais, até o final do ano corrente.
A seguir, Miriam apresenta os valores totais arrecadados, em dois formatos de gráficos, durante os
4 anos. Relata que o maior financiador, ao longo deste período foi a Fundação Bernard van Leer.
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Pragita anuncia a boa notícia sobre o valor arrecadado disponível para a próxima SE, que será
eleita nesta edição da assembleia. Ela comenta que, desde que a ANDI entrou para a gestão da Secretaria Executiva, em 2018, tiveram o cuidado de considerar e incluir junto aos parceiros o tema da
arrecadação para a próxima SE com o intuito que, no início de seu mandato em 2022, essa já possa
se utilizar de recursos financeiros previamente captados.
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Dando sequência, Pragita apresenta os valores referentes ao ganho cambial. Ela explica que ao longo da execução dos projetos podem ter perdas ou ganhos, em relação a variação da moeda. Outro
ponto importante que ela explica é que alguns recursos precisam ser remanejados. Ela exemplifica
este item com o remanejamento do recurso de ações de campo, onde a equipe viaja para os municípios a fim de acompanhar a execução de algum projeto, como não houve esta ação, o recurso foi
direcionado para a tradução da publicação Plano Nacional da Primeira Infância, para os idiomas
inglês e espanhol. Ela comenta que estes valores referentes ao ganho cambial ajudam a contratar
consultorias, muitas vezes não previstas no início do projeto.
Com relação ao valor extra direcionado ao curso EAD voltado para os prefeitos e prefeitas eleitos,
Pragita explica que já dispunham de um financiamento básico, mas que precisaram de mais recurso pois houve mais trabalho do que era esperado, realizando uma busca ativa, caso a caso, neste
momento de Pandemia onde os contatos e retornos são mais complexos. Ela finaliza agradecendo,
afirmando que esta prestação de contas estará disponível a todos os membros da Rede.

GRANDES ENTREGAS 2021
10h - Pragita explica que esta parte da apresentação foi sugerida pelo Grupo Diretivo, visando
mostrar quais são as grandes entregas do ano de 2021 que a ANDI possui até o final do mandato,
referente à gestão da Secretaria Executiva. Ela relata que as entregas foram organizadas por projeto/organização.
24
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Pragita lembra que na última assembleia houve a demanda de reformulação do site da RNPI, ação
esta de suma importância, portanto este recurso da parceria com o Instituto C&A foi destinado para
este fim.
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Pragita explica que a repactuação dos produtos do projeto com a OSF foi uma negociação difícil e
delicada junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois foram duas pesquisas muito similares
pensadas e financiadas para serem executadas no mesmo momento. Estão formando comitê consultivo do projeto para elaborar um guia prático para jornalistas sobre temáticas da agenda justiça
e primeira infância e para o HC Coletivo, que são as mães que cumprem prisão preventiva, com
filhos pequenos e que têm o direito adquirido de cumprir esta penalidade em casa, mas que, não
está sendo cumprido.
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Pragita fala que no âmbito da parceria com a Porticus, estão sendo produzidos indicadores sobre o
tema violência, que irão compor os eixos temáticos da Plataforma Observa.
Pragita lembra que está sendo realizada a atualização de cadastro, de cada organização da Rede,
previsto no Regimento Interno. Esta atualização está sendo realizada através de cadastro, via
e-mail, e que as organizações têm até o dia 30 de junho de 2021 para responder.

Pragita explica que a atualização dos indicadores de saúde é feita mediante pesquisas em diversas bases do Governo Federal, portanto os dados referentes ao ano de 2020 foram atualizados
no ano corrente. Ela finaliza a apresentação, agradecendo e afirmando que estas apresentações
ficarão disponíveis às organizações da Rede. Dispõe-se também a responder perguntas advindas
do grupo.

Pragita lê os comentários e perguntas dos participantes, registrados no chat:
10:16:20 From Cristina Bo: o vídeo escuta das crianças foi traduzido para o inglês pelo
CIESPI/PUC-Rio e em francês pelo Viva Infância.
10:16:44 From Marcia Cavalcante - Cirandar: Parabéns! Quanta coisa linda e importante
realizada!
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10:17:11 From Rodrigo Mindlin Loeb: parabéns, quanto trabalho e quantas ações relevantes!
10:18:31 From Gabriela Martins: Trabalho de fôlego! Parabéns!
10:18:43 From Naisandra Mota: Parabéns pela excelente gestão da RNPI
10:19:06 From Solidade Menezes: PARABÉNS ANDI, PELA GESTÃO.
10:19:24 From viviane Faria: Parabéns ANDI pela gestão da RNPI
10:19:35 From ordalia.almeida: Estão de parabéns pelo grande trabalho de incidência
política e de comunicação social.
10:27:36 From Usina da Imaginação: Parabéns! Muito bom pensar na continuidade da
rede! E pelas tantas coisas importantes que fizeram!
10:36:51 From elisangela mercado: parabéns muito orgulhosa da Secretaria Executiva
(ANDI) e da potencialidade da RNPI . A garra e o entusiasmo de vocês nos contagia, fortalece e acalenta em tempos tão difíceis. Parabéns!!!
10:42:37 From elisangela mercado: PERGUNTA: Pragita as REPI também receberão estes documentos, enviados aos prefeitos? Como saber quais prefeitos do nosso estado fizeram o curso, pois sabemos os que foram indicados, mas não sabemos se concluíram?

Pragita responde que sim, podem enviar os documentos às REPIS, mas lembra que todos estes
documentos já estão disponíveis em texto na Plataforma Observa. Sobre os prefeitos que fizeram
o curso, ela informa que existem as planilhas onde constam os nomes. Ela solicita que quem tiver
interesse nesta informação encaminhe um e-mail para a Secretaria Executiva com a demanda. Para
pesquisar quais municípios já possuem o Plano Municipal, basta acessar a Plataforma Observa. Sobre a conclusão do curso, ela informa que ainda não é possível saber por que tem previsão de ser
finalizado em agosto de 2021.

10:43:26 From Maristela Cizeski: Parabéns a Secretária Executiva que conduziu maravilhosamente toda a REDE
10:45:49 From Cristina Bo: Parabéns equipe SE por tanto trabalho! Seguimos juntos!
10:47:07 From Isabela Branco Bahiense Guimarães: Parabéns secretaria pela linda
gestão!
10:47:15 From Carolina Drügg _ PIM: Quanta coragem e dedicação!
10:47:29 From Patricia Almeida: Muito bom!!! Vamos avançando!

Pragita agradece a todos pelo reconhecimento do trabalho da equipe ANDI e abre o espaço para o
pronunciamento de perguntas e comentários.
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Maria Thereza afirma o merecido reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela ANDI nestes
4 anos de gestão e agradece o excelente trabalho da equipe, com transparência na prestação de
contas. Ela faz uma reflexão sobre as ações da Rede desenvolvidas no âmbito da gestão da SE em
4 anos, sugere que este tempo fique definido a partir de agora, por acreditar ser um tempo suficiente para que haja uma boa captação de parceiros e recursos financeiros e desenvolvimento dos
projetos. Ela pede ao grupo que reflitam sobre as vantagens de um tempo maior de gestão. Ela fala
sobre outra questão que surgiu, baseada nas apresentações de ações e resultados, sobre a natureza da Rede, um questionamento sobre articulação em Rede. Ela frisa que todas as ações foram
realizadas com muita competência e responsabilidade, mas que, ela se pergunta quantas destas
ações ficaram no âmbito da SE e não em uma Rede, com abrangência em todo o território nacional.
Ela afirma ser importante, neste momento, a Rede pensar no modelo, pois as REPIS e ações locais
são frágeis em relação a potência configurada nacionalmente, por uma gestão robusta de uma SE,
não especificamente se referindo à ANDI.
Cristina Bó também parabeniza a equipe da ANDI, pelo trabalho apresentado. Cristina relata dois
pontos, em relação à nova gestão da SE. O primeiro ponto é sobre a equipe de comunicação que
exerce uma importante função de incidência junto ao Congresso, se irão para a nova SE eleita. O
segundo ponto é sobre a Plataforma Observa, ela pergunta se irá ser atualizada pela nova gestão.
Miriam Pragita fala que as questões colocadas por Maria Theresa e Cristina Bó, são super bem-vindas e fazem parte do modelo de governança, mas que deverão ser discutidas em Rede. Portanto,
ela responde sobre a atualização da Plataforma afirmando que para o ano corrente já está garantida a atualização e compartilha que a ANDI gostaria de continuar na gestão da Plataforma, caso
seja pertinente e estratégico para a Rede.
Vital afirma que acredita que a reflexão trazida por Maria Thereza sobre a natureza da Rede deve
ser permanente para os membros, não só a natureza, mas o modelo de gestão e operação da Rede,
que está em constante crescimento. Ele comenta que o nível nacional e o local são fundamentais,
no âmbito federal acredita que estão perdendo espaço na área dos direitos da criança, e exemplifica com as questões do Homeschooling e do Fundeb que sofreram grandes riscos, com reduções de
fontes de recursos para a educação infantil, entre outros.
Vital coloca que, assim como o âmbito federal, temos de considerar o âmbito internacional, uma
vez que a Rede passa a ser reconhecida internacionalmente ganhando força interna. Ele explica
como a capilaridade da rede chega a nível estadual, com a articulação dos membros estaduais
tornando viáveis as diversas ações da rede. Com isso, ele acredita ser positiva a candidatura da
UNCME para a gestão da Secretaria Executiva, por ela já ter esta capilaridade, tendo como desafio a mobilização das sedes estaduais e conselhos municipais, assim, a Rede fortalece a presença
em todo território.
Maristela parabeniza Eduardo Chakora pela apresentação do relatório técnico. Ela afirma que a
gestão da ANDI, enquanto Secretaria Executiva, foi de extrema competência. Ela comenta que ficou
feliz com a sugestão de Thereza sobre o prolongamento de tempo na gestão da SE, visando um trabalho valoroso, como o que foi desenvolvido pela equipe da ANDI. Ela sugere que a partir de agora a
rede pense sobre um melhor protagonismo das REPIs, sendo fortalecidas para que possam agregar
e fortalecer ainda mais as ações da Rede. Dá as boas-vindas à UNCME e deseja que ela tenha força
e desempenho de excelência, das secretarias anteriores - CECIP e ANDI - para que a Rede tenha um
protagonismo cada vez melhor, buscando reconhecimento internacional.
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João fala da importância da Rede ter esta dinâmica de outros gestores, novas contribuições, oxigenando os novos projetos que virão e acredita que, junto com a nova SE, a RNPI dará passos ainda
mais largos.
Claudia Werneck conta que criou a Escola de Gente, inspirada na ANDI, conhecendo a Pragita
de outros movimentos e assim se inscreveu como membro da RNPI. Ela deseja muito sucesso
à nova SE e declara sua admiração à ANDI e diz que acredita que consegue alcançar a força
desempenhada pela Pragita e equipe, com a profunda clareza e apresentação primorosa dos
resultados. Claudia diz que a Rede alimenta muito suas ideias e decisões, mas a entristece que
a comunicação acessível não seja ainda democratizada, simples, e receba um olhar inclusivo,
não só para a criança, mas também para quem lida com a infância. Ela afirma que a causa fundamental da Escola de Gente é a concatenação da criança com a inclusão, assim, ela se oferece
e sugere que a Rede faça uma oficina de comunicação para que trabalhem a comunicação de
forma inclusiva e acessível.
Pragita fala que sugeriu para os colegas, que este tema sobre a inclusão seja discutido e incluído no
encontro “Momentos Formativos”, que ainda terão neste ano. O objetivo destes encontros são os
aprendizados trazidos de outras instituições que precisam ser compartilhados com os membros da
Rede. Ela diz que concorda e acolhe a sugestão de Claudia e que está registrada a demanda sobre
o tema, fundamental. Pragita fala que a reformulação do site da RNPI já está sendo pensada com
as questões da acessibilidade e conta com o apoio de todos.
Patricia Almeida fala que concorda com Claudia, e diz que tem ações simples, que todos podem
fazer no dia a dia, como descrição e uso de legendas nos conteúdos publicados no Instagram e Facebook. Declara ter muito orgulho de ter criado o Eu Me Protejo todo acessível, com audiodescrição
e libras.
Eduardo informa que será submetido à Rede, na próxima semana o formulário dos Momentos Formativos, onde serão votados vários temas para serem discutidos. Ele afirma que a educação inclusiva é um dos temas priorizados e sugere que os membros votem neste tema para que seja
amplamente discutido.
Luciana Abade lembra que, se o tema educação inclusiva não for eleito para ser trabalhado nos
“Momentos Formativos”, isso não significa que não podem planejar a oficina, sugerida por Claudia,
no âmbito da Rede.
Marcia Thomazinho fala sobre o curso do PNPI, em andamento, que traz um módulo importante sobre diagnóstico, onde trata sobre o acesso ao Observa fazendo com que os municípios
tenham qualidade no acesso dos dados. Ela agradece o apoio que a Rede deu na mobilização e
adesão dos municípios na assinatura da Carta Criança é Prioridade, visando qualidade e continuidade do projeto.
Miguel Fontes agradece as apresentações e diz que foi uma grande satisfação poder trabalhar na
liderança do Grupo de Trabalho Homens pela Primeira Infância, com recomendações à RNPI, temas
importantes e sensíveis com uma grande ressonância para toda a Rede. Ele parabeniza a equipe
pelo belo trabalho feito e provoca sobre a necessidade de fortalecimento dos GTs e Comitês, importantes para o debate da primeira infância no Brasil.
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Cristina Bó solicita à equipe da ANDI que se pronuncie no sentido de contar sobre o tempo de
gestão de 4 anos. Ela acredita que o tempo ser de 4 anos pode trazer mais possibilidade, mas por
outro lado, torna-se mais exaurido. Outro ponto colocado é que ela acredita que a Rede tem de se
fortalecer internamente, pensando na articulação entre si, desta grande Rede, com mais de 250
membros. A diversidade de assuntos em que a Rede pode atuar é grande, por isso ela acredita ser
difícil conseguir o envolvimento e atuação de todas as organizações. Ela acredita que a Rede deve
refletir sobre estes pontos, citando o fato de apenas uma instituição, dentre todas, ter se candidatado à gestão da nova SE.
Chakora compartilha a reflexão sobre o tempo de gestão, afirmando que 3 anos é um tempo bom
para a gestão de uma secretaria executiva nos moldes da RNPI e possibilita uma maior circulação
e diversidade de organizações experenciando e atuando em prol deste importante papel e compromisso na Rede. Pondera, contudo, que 4 anos de gestão é um tempo ainda mais interessante
do ponto de vista do financiamento para a implementação e o acompanhamento de indicadores e
resultados de projetos de médio prazo. Enquanto SE/ANDI, Chakora ressalta que foi importante ter
este ano de 2021 a mais para que os projetos e diversas atividades voltadas para a RNPI fossem
mais bem consolidados. Ele afirma que é importante ter na Rede uma cultura de capacitação, visando informar as organizações-membro da Rede sobre as funções, os papéis e a rotina diária do
processo de trabalho de uma SE, para que as organizações possam se preparar para exercer esta
missão com menos receios e mais confiança. Ele compartilha que o engajamento das organizações nas ações da Rede não tem sido atividade fácil, uma vez que ocorreram muitos desmontes e
retrocessos por decisões do atual governo e com isso muitas organizações ficaram prejudicadas,
sem recursos financeiros e potência de ação. Ele conta que houve várias ações de mobilização e
articulação, entre elas os Projetos Criança é Prioridade nas Eleições (Presidência, Governadorias,
Prefeituras) e a Ciranda de Ações que mobilizou uma participação ampla da Rede, mas que já após
o segundo encontro foi ficando esvaziada. Ele sugere que sejam pensados coletivamente a criação
de mecanismos na Rede para garantir a participação constante dos membros, por isso é tão importante revisitar os GTs, uma vez que coordenadores(as) podem não ter mais força e motivação
necessária para continuar na liderança dos grupos. Importante que novos atores possam assumir e
desempenhar esta função. Ele acredita que a RNPI possa e deva ter a capacidade de executar ações
em todos os níveis: federal, estadual e municipal e ainda qualificar sua governança interna. Ele
afirma que é essencial que os membros se apropriem da missão da RNPI, dos valores, para que se
sintam pertencentes à Rede. A proposta de atualizar a Teoria de Mudança, a Carta de Princípios e
construir o planejamento estratégico para 2022 a 2025 com a nova SE tem também essa finalidade.
Patricia Camargo, compartilha a dúvida sobre a possibilidade futura de pequenas organizações,
sem grandes equipes, criarem “chapas” para se candidatarem para a gestão da SE. Ela questiona
se em Regimento Interno é permitido - e se já está contemplado - as instituições se reunirem para
realizar uma gestão bipartite ou tripartite.
Pragita comenta que pensou que isso poderia acontecer haja vista a demora para aparecer alguma
instituição interessada na candidatura da nova gestão. Mas, ressalta que, no momento, isso não
está previsto no Regimento Interno da RNPI. Ela conta que quando a ANDI iniciou na SE era uma
equipe pequena que foi aumentando à medida que foram aparecendo projetos e demandas. Com
relação aos 3 ou 4 anos, ela afirma que concorda com o Chakora, em termos de implementação
de projetos e do que é proposto como SE, 4 anos é mais confortável. Em termos de demanda, ela
partilha que em alguns momentos durante a gestão acontece da equipe se sentir exaurida em razão
da demora ou da Rede não responder dentro dos prazos das atividades e processos de trabalho
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pactuados em curso. Nas assembleias têm tido uma boa aderência, mas, em muitas demandas, a SE
fica sem retorno das organizações-membro da Rede. Outro ponto fundamental, por ela ressaltado,
é a responsabilidade pela prestação de contas e resultados que a organização que assume a SE
apresenta. Apesar de constar no Regimento Interno que a captação deve ser realizada pelo Grupo
Diretivo, vimos que na prática esta responsabilidade fica para a Secretaria Executiva. Ela compartilha que os primeiros 7 meses de gestão da ANDI foram bem difíceis pela limitação de recursos
financeiros disponíveis e por esta demanda ter sobrecarregado a equipe. Ela fala da importância da
definição e comprometimento na execução dos papéis no âmbito da SE e das diversas instâncias
que compõem o organograma da RNPI.
Cristina Bó fala que acredita na ideia da gestão coletiva e que a SE não precisa necessariamente
ter projetos robustos. Ela defende que tenham projetos que permitam a gestão, a coordenação da
Rede e o fortalecimento da articulação.
Pragita comenta que, até o presente momento, não conhece financiadores que não exijam produtos, advindos do apoio financeiro. Ela afirma que estes financiamentos sempre estão atrelados a
projetos, ações, iniciativas, atividades mensuráveis, com apresentação de indicadores e resultados.
Ela finaliza a manhã de reuniões, agradecendo a todos e todas e afirmando que foram muitos os
pontos importantes para o debate dos próximos turnos da assembleia.

1º DIA
SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2021, TARDE (14h - 17h30)
ELEIÇÃO DA NOVA SECRETARIA EXECUTIVA RNPI
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14h - Chakora inicia a parte da tarde da assembleia, apresentando o documento contendo toda a
contextualização do processo de candidatura para a nova gestão da Secretaria Executiva.

Chakora ressalta que no período da primeira chamada não houve nenhuma candidatura. A segunda
e terceira chamada compreenderam os períodos de 04 a 13 e 14 a 20 de maio de 2021. Ao final da
terceira chamada, houve a apresentação da candidatura da UNCME - União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação. Chakora lembra o processo de candidatura foi amplamente divulgado para
toda a Rede, seguindo as regras definidas em Regimento Interno, a saber:
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14h10 - Chakora inicia a explicação do processo de votação, informando que houve um encontro
do Grupo Diretivo para trabalhar a programação da assembleia e definir todo o rito de votação da
nova SE. Ele comenta que, no momento da apresentação da candidata, será exibido um vídeo insti-
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