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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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tucional da UNCME, contendo 16 minutos, abordando suas representações e suas atividades a nível
estadual e municipal, bem como a natureza da instituição.
Eduardo explica que o processo de votação é feito através da ferramenta chat e verbalmente, de
forma clara e direta, onde cada organização verbaliza e registra seu nome e voto (Sim ou Não).

OBSERVAÇÕES:
Pragita registra que irá votar pela ANDI e Escola de Gente, representando Claudia Werneck, solicitado por e-mail.
Solidade Menezes informa que votará pela REPI/PE, Stephanie vota pela CPPL e Vaneska pela
UNCME.
14h20 - Apresentação da Candidata UNCME - exibição de vídeo institucional
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Messias registra que está representando o Sr. Manoel Humberto Gonzaga, Presidente Nacional da
UNCME, que solicitou o pedido de desculpas por não ter conseguido conciliar a agenda de compromissos. Messias compartilha um sentimento do Sr. Manuel sobre a parceria que está nascendo
entre a UNCME e a RNPI, afirmando ser uma grande alegria e satisfação para a instituição. Messias
fala sobre a dedicação da equipe de Pernambuco na causa da educação no Brasil e agradece o
apoio, a confiança e colaboração de todos no processo de votação.
Vaneska se apresenta, dizendo fazer parte da REPI-PE e UNCME Pernambuco. Manifesta-se
com grande satisfação por estar como candidata a nova SE, afirmando que é um grande desafio e que conta com os parceiros da RNPI visando a continuidade de ações em prol da primeira
infância no Brasil.
Solidade coloca que a UNCME está em grande expectativa para realizar um trabalho compartilhado
e articulado em rede. Ela afirma que o DNA da UNCME são as políticas educacionais em busca de
assegurar e garantir os direitos das crianças na educação infantil, principalmente, no que diz respeito à meta 1 dos Planos Municipais e Nacional de Educação. Ela cita que estão cientes das diferenças entre uma rede estadual e nacional, como é a RNPI, mas estão com fé e confiança de que irão
vencer todos os obstáculos para fazer uma excelente gestão. Ela agradece a todos a colaboração e
os votos, confirmando que a gestão da SE será realizada pela UNCME/Pernambuco, por já possuir
a expertise na primeira infância.
Dando sequência, Chakora dá início ao processo de votação, solicitando aos participantes que registrem no chat, organização e voto e ainda se expressem verbalmente sobre o voto.

RESULTADO DA VOTAÇÃO, REGISTRO VIA CHAT E MANIFESTAÇÃO VERBAL
1

PROMUNDO, Miguel Fontes

SIM

2

REPI-PE, Solidade Menezes

SIM

3

UNCME/PE, Vaneska Melo

SIM

4

IPA Brasil, Tainá Padilha

SIM

5

Escola de Gente, Miriam Pragita (representante)

SIM

6

ANDI, Miriam Pragita

SIM

7

CPPL, Stephanie Filgueira

SIM

8

PASTORAL DA CRIANÇA, Maristela Cizesk

SIM

9

Plan International Brasil, Flávio Antunes Debique

SIM

10

Tempojunto, Patrícia Camargo

SIM

11

MIEIB, Cida Camarano

SIM

12

Luz e Lápis, Isabela Branco Bahiense Guimarães

SIM

13

Instituto Alana, Ana Claudia Cifali

SIM

14

Fundação Abrinq, Glaucia Carvalho

SIM

15

CRIA - Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, Djan Moreira

SIM

16

ATEAL, Mariza Pomílio

SIM

17

UNDIME, Zenilda Terezinha Mendes da Silva

SIM
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18

PIM - Primeira Infância Melhor, Carolina Drügg

SIM

19

Fundação Angélica Goulart, Ana Paula

SIM

20

Instituto Avisa Lá, Cisele Ortiz

SIM

21

CIRANDAR, Márcia Cavalcante

SIM

22

Instituto Brasiliana, Rodrigo M. Loeb

SIM

23

Lar Transitório, Patricia Brito

SIM

24

REPI/MA, Gezyka Silveira

SIM

25

CECIP, Isabella Gregory

SIM

26

Associação Centro Cultural Viva, Patrick Nogueira

SIM

27

Avante Educação e Mobilização Social, Maria Thereza Marcilio

SIM

28

ESSOR Brasil, Brenda Brito

SIM

29

La Casa Incierta, Carlos Laredo

SIM

30

UFAL, Elisangela Mercado

SIM

31

FASA/ISC/UFBA, Camila Andrade

SIM

32

OMEP/BR, Ordália Almeida

SIM

33

UFMS, Ordália Almeida

SIM

34

Associação Internacional Maylê Sara Kalí - AMSK/Brasi, Lucimara Cavalcante

SIM

35

REPI Potiguar, Edna Fernandes

SIM

36

CIESPI/PUC-Rio, Cristina Bó

SIM

37

REPI/AL, Elisangela Mercado

SIM

Finalizado o processo de votação, todos batem palmas à UNCME, que foi eleita por unanimidade,
contabilizando 37 votos a favor.
Pragita dá as boas-vindas à nova Secretaria Executiva eleita, UNCME. Ela anuncia que a equipe
ANDI está à disposição para ajudar na transição, para juntos continuar a tecer a Rede, com a certeza de que irão ter uma boa jornada. Ela agradece o ato de coragem e garra demonstrado através
da candidatura.
Vital também dá as boas-vindas à UNCME, afirmando que a experiência que trazem com o tema
eixo, articulador de todos os direitos, que é a educação, que através dela se constrói a visão de
um mundo, a visão de si mesmo e das relações humanas. Lembra que a educação infantil é fundamental para haver condições de melhorar as situações de vida das crianças e de suas famílias. Ele
afirma que a educação é o ponto nevrálgico de uma sociedade. Isso não significa que a UNCME irá
trabalhar apenas com este tema, uma vez que possui uma experiência de intersetorialidade, muito
bem demonstrado no vídeo institucional, com a pluralidade das expressões humanas.
Ordália deseja que a eleita desempenhe o papel efetivo e afetivo à frente da RNPI. Ela afirma que
também acredita na capacidade da UNCME assumir o papel intersetorial, unindo forças das organizações da Rede em prol da infância, fazendo com que cada município traga para si a responsabilidade de construção dos planos municipais. Deseja boa sorte e deseja que levem adiante o trabalho
que ao longo dos anos foi sendo implementado com grandiosidade pelas organizações que estiveram à frente da gestão da Rede.
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Cida Camarano fala sobre a importância do protagonismo da UNCME na intersetorialidade. Ela
lembra que a Rede é um projeto que abrange todas as políticas envolvidas, nas diversas áreas, em
favor da qualidade de vida da criança, sendo prioridade absoluta.
Djan Moreira, Amigo da Rede, agradece à Rede o acolhimento recebido, desde 2017, na gestão do
CECIP, pela Associação de Conselheiros Tutelares do Piauí. Ele agradece também à toda equipe da
ANDI, com muita demonstração de respeito e carinho por todo o trabalho e atenção dispensada ao
estado do Piauí.
Chakora confirma que a ANDI está disponível para que a transição da gestão da SE seja feita da
melhor maneira possível, com clareza e paciência para beneficiar amplamente a Rede, com acesso
a todas as informações e processos necessários. Ele lembra da necessidade de unir forças, para
enfrentar todas as dificuldades futuras.
Vaneska também agradece à ANDI, especialmente Eduardo, Miriam e Ana Potyara, pelo acolhimento recebido em todos os momentos durante o processo de candidatura da UNCME. Ela conta
que já faz parte da programação dos encontros anuais da UNCME/Pernambuco, a Oficina da
Primeira Infância.

GRUPOS DE TRABALHO /
COMISSÕES EM ANDAMENTO NA RNPI
Grupo de Trabalho “Flor da Resistência”
Chakora partilha sobre o encontro realizado em 09 de abril de 2021, chamado “Flor da Resistência” que contou com a presença de 43 entusiasmados participantes, entre organizações-membro
e amigos da Rede, onde foi tratada a história da RNPI e da Teoria de Mudança, os desafios e recomendações da RNPI para a primeira infância. Neste encontro foram formados grupos de trabalho
para definição de quais são os desafios do planejamento estratégico da governabilidade da Rede.
Ressaltou que Vital criou uma análise do histórico da Rede, como uma linha de construção desde
2007, olhando para as ações do passado, buscando entender qual é o posicionamento atual da
Rede e, também vislumbrar e definir recomendações para o futuro. Ele afirma que foi um encontro
muito produtivo e enriquecedor, com muitas partilhas e reflexões honestas. Chakora conta que, a
partir desta reunião, foram criados os seguintes grupos de trabalho: GT Plano Estratégico 20212024, GT Atualização do Site da RNPI e o GT de organização das Comissões Temáticas e dos grupos
de trabalho à luz do novo Regimento da RNPI.

Grupo de Trabalho “Planejamento Estratégico 2022-2025”
Elisangela dá início compartilhando um breve relato das atividades do GT, em desenvolvimento. O
grupo chegou à conclusão que não iria produzir um plano tático, por ser designação da nova SE,
mas sim um plano estratégico para a Rede, com discussões sobre a governança da SE e RNPI.
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Elisangela compartilha as ações desenvolvidas, no período de abril a maio de 2021.
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Stéphanie apresenta as estratégias do plano de trabalho, contendo as diretrizes e os eixos prioritários da Rede, para os próximos 3 anos. O grupo tem como premissa a ampla participação da Rede
ao longo de todo o processo de construção do documento. A coordenação do trabalho segue com
o GT com reuniões quinzenais. A proposta é que as atividades sigam até setembro de 2021, sendo
apresentada para a validação do planejamento estratégico na próxima assembleia da RNPI, prevista para novembro de 2021.
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Elisangela pede a colaboração de todos os membros, com a participação no Workshop e resposta
aos questionários, que serão encaminhados.
Pragita explica que este trabalho está sendo realizado por duas equipes/consultorias distintas. Os
questionários terão dois cunhos diferentes, que em alguns momentos se cruzarão, com perguntas
sobre expectativas futuras e sobre o planejamento, em si, da Rede.
Chakora partilha que a proposta de elaboração do planejamento estratégico 2022-2025 é voltada
para a formulação de uma macro agenda temática e estratégica para a Rede que possa inspirar
a nova secretaria executiva da UNCME a construir o plano tático de sua gestão para os próximos
anos da Rede.
Pragita solicita ao consultor Alexandre Randi, que faz parte da equipe da Roda de Aprendizagem,
responsável pelo projeto de avaliação externa da Rede, que se apresente. Alexandre fala que é bem
importante ficar definido a função de cada questionário para que não haja dúvidas sobre o processo de avaliação. Ele afirma que foi superimportante acompanhar a assembleia, como ouvinte.

Grupo de Trabalho “Reformulação do Site RNPI”
Patrícia Camargo, do Tempo Junto, inicia a apresentação se apresentando e contando que a sua
formação e trabalho estão sempre em contato estreito com a comunicação. Sendo assim, ela acredita que o site tem a responsabilidade de ser o cartão de apresentação da RNPI, disponibilizar todas
as informações e contribuições da Rede para a primeira infância, visando a disseminação para a
sociedade.
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Patrícia comenta que a equipe atual está contando com a participação de algum membro da nova
Secretaria Executiva, por acreditarem que o trabalho do site é um processo dinâmico e necessita
de atualizações futuras.

Patrícia explica que a formatação do site está sendo pensada de forma a garantir a continuidade
de atualização e crescimento, no sentido da quantidade de informações. Ela ressalta a importância
da autonomia da atualização das informações, podendo ser realizada por equipes de consultores
ou membros da Rede.
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Patrícia explica que finalizada a fase 1, irão disponibilizar o site para a fase de estresse de usabilidade. Nesta etapa, é importante a colaboração de todos, visando a detecção de erros e possíveis
instabilidades de acesso através da exaustão de navegabilidade.
Patrícia informa que será aberto um canal de comunicação, amplamente divulgado para a
Rede, onde irão receber contribuições de conteúdo, sugestões para a definição das premissas
e necessidades.
Cristina Bó solicita maiores explicações a respeito do canal de comunicação com a Rede. Luciana
e Patrícia explicam que as contribuições serão recebidas, entre os dias 21 e 30 de junho de 2021,
através do grupo de e-mails. Elas pedem a colaboração de todos, para que naveguem em vários
sites, não apenas no da RNPI, com o objetivo de buscar ideias de seções e conteúdos, a partir do
ponto de vista do usuário. A questão da acessibilidade do site é garantida pela equipe, e a plataforma prevista de hospedagem do site é o WordPress, por ser viável e de fácil usabilidade.

Grupo de Trabalho “Comissões Temáticas”
Ana Potyara conta que este grupo de trabalho foi criado para discutirem as comissões temáticas
diante do novo Regimento Interno da RNPI. Ela afirma que no momento estão funcionando dois
tipos de grupos de trabalho - os previstos no antigo RI e os novos - que estão sendo apresentados
nesta reunião.
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Ana Potyara afirma que a primeira proposta era transformar os grupos de trabalho já existentes
(Brincar, Saúde, Educação Infantil, Homens pela Primeira Infância, PNPI, Cultura, Participação Infantil,
Prevenção e Proteção às Violências, PMPI) em comissões temáticas. A partir da análise da Teoria de
Mudança, surgiu uma segunda proposta que seria criar comissões temáticas abrangendo as ações,
dispostas na Teoria da Mudança. Assim, segue a proposta de criação de comissões temáticas:
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Potyara explica que a partir das demandas de pauta, a ação entra em um Grupo de Trabalho, que
deverá estar subordinada a comissões afins. Ela ressalta que a subordinação não é prevista em
Regimento Interno, por isso ainda está em discussão.

Ana Potyara explica que a maioria dos GTs antigos estavam inativos, sem produção e andamento.
O único com ação e produção contínua é o GT Homens pela Primeira Infância. Baseado neste tema,
estão propondo a criação da Comissão Temática Família e Primeira Infância, onde o GT Homens
pela Primeira Infância seria acolhido.
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Potyara explica que a Comissão Covid e Primeira Infância foi criada este ano, advinda da necessidade urgente das demandas relacionadas à pandemia. É uma comissão que permanecerá em funcionamento por muito tempo, visto todas as consequências causadas pelo Covid.

Ela finaliza comentando que estas são as propostas (internas) de trabalho da Comissão, que ainda
será levada para a Rede, para conhecimento e avaliação. Pretendem fazer consultas eletrônicas
para aprovação, até a próxima assembleia.
Marilena Flores compartilha que a linha entre Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho é muito
tênue. Ela acredita que o GT precisa produzir algum produto, com tempo determinado, por outro
lado, a Comissão é mais ampla. Assim que o grupo de trabalho apresenta o produto, ele se extingue
e o produto passa a pertencer a alguma comissão temática, com afinidade de tema. Sendo assim,
ela defende a criação da Comissão Família e Primeira Infância por compreender as diversas facetas
de cuidado das crianças, como exemplo, ela cita uma ação com idosos sendo guardiões do direito
de brincar. Outro exemplo prático é a formulação do site, assim que o fizerem, a administração do
site passa a pertencer à Comissão Temática de Comunicação/Articulação.
Potyara comenta que a discussão de todas estas premissas é importante, uma vez que as Comissões ainda estão sendo estruturadas, com exceção da CT Comissão Família e Primeira Infância.
As sugestões de alteração nas comissões Covid e Família e Primeira Infância irão ser estudadas
e definidas juntamente com o grupo. Ela afirma que ainda não há nada decidido, apresentado e
aprovado pela RNPI.

Grupo de Trabalho “CT Covid e Primeira Infância”
Paula dá início agradecendo e afirmando que está feliz por estar entre pessoas que lhe inspira, com
relação ao tema Primeira Infância. Ela comenta que o GT conta com a participação de várias organizações que se encontram, desde abril de 2021, quinzenalmente. Foram levantadas as principais
consequências e desigualdades socioeconômicas, educacionais e sanitárias derivadas da Covid,
com diversas discussões. O GT acabou definindo como foco principal os temas da saúde e da fome,
englobando a garantia de direitos e o desenvolvimento infantil.
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Paula compartilha informações a respeito do webinário, que foi pensado para ajudar na discussão
sobre a grande consequência da pandemia, que é a fome. Discussões sobre este impacto na vida
das famílias, doações de cestas básicas, quais são os itens recomendados para esta cesta, levando
em consideração as necessidades nutricionais da criança.
Chakora afirma ser interessante ver todos os grupos de trabalho se organizando e produzindo
coletivamente tantos produtos importantes. Ele comenta que todas as propostas de alteração dos
grupos de trabalho são importantes, que deverão ser submetidas a cada um dos grupos de participantes, tomando o cuidado para não dispersar as energias dos membros. Juntamente com os integrantes do GT Comissões Temáticas, podem e devem decidir como encaminhar todas as demandas
e decisões.
Flávio comenta que o desafio do CT Covid e PI, com um tema tão amplo, foi de focar em um resultado concreto, com a entrega de algum produto para a Rede, para a sociedade e para as crianças.
Ele afirma entender a comissão como um grande “guarda-chuva” que engloba temas e saberes de
diversas áreas que possuem interface com o tema geral desta comissão.
17h37 - Chakora finaliza as atividades do dia, afirmando ter sido uma tarde de assembleia muito
especial e rica de aprendizados e partilhas, agradecendo a presença de todos pela qualidade das
discussões e boas energias. Pragita também agradece a presença e dedicação de todos os participantes.
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2º DIA
SEXTA-FEIRA, 18/06/2021, MANHÃ (9h - 12h)

9h - Luciana Abade dá início às atividades do dia, agradecendo a presença de todos e estão muito
felizes com a adesão à assembleia. Luciana compartilha a programação do dia:

9h05 - Luciana apresenta Renato Godoy, que irá apresentar o Projeto Eleições 2022, do Instituto
Alana. Ela conta que a ANDI foi procurada para formar parceria, com intuito de obter apoio e a participação efetiva da Rede no projeto.
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Renato inicia sua apresentação agradecendo o espaço e a disponibilidade concedida. Ele fala
que se trata de um projeto que o Instituto Alana não consegue conceber sem a participação das
organizações-membro da RNPI. Um espaço privilegiado no tocante ao acúmulo de conhecimento e de implementação de boas práticas no campo da infância, com um legado tão grande na
incidência e promoção nas políticas públicas, voltadas para a primeira infância. Ele explica que
o projeto vai além da primeira infância, englobando também a adolescência para as eleições
de 2022.
Ele contextualiza que diante inúmeras adversidades, perdas orçamentárias e o crescimento de pautas muito focadas em nichos mais ideológicos, não respeitando muitas vezes a universalização de
direitos. Assim sendo, a partir de análises e conversas internas, o Instituto Alana pensou em promover um projeto de construção de uma plataforma de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Esta plataforma visa pautar o direito da criança e do adolescente sob uma perspectiva de
garantir estes direitos nos debates eleitorais presidenciais de 2022.

55

Rede Nacional Primeira Infância - Assembleia Geral Ordinária 2021

Renato explica que foi iniciado um processo de conversa, primeiramente com Veet Vivarta e posteriormente com a equipe ANDI, visando somar esforços para elaboração do projeto.
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Renato explica que o intuito da apresentação deste projeto-piloto é fazer um convite a todas as
organizações presentes, para de fato contribuírem ao longo do projeto, sobretudo na fase 2, que é
a implementação do projeto em si. Na fase 2 está prevista a criação da “Carta Compromisso” e a
criação dos materiais de políticas públicas para serem entregues aos candidatos e candidatas que
se comprometerem com o projeto, no âmbito do processo eleitoral. Ele afirma que, em maio de
2022, pretendem ter o projeto finalizado para apresentar aos candidatos e candidatas, visando a
possibilidade de incidência durante as pré-candidaturas.

Renato conta que a fase 3 é mais avançada, não é apenas eleitoral, onde será tratada o monitoramento destes compromissos do candidato(a) eleito(a). Ele corrige o slide - início: janeiro/2023,
início do mandato.

Renato se dispõe a compartilhar ideias, responder a perguntas e está
aberto a sugestões e críticas ao projeto.
Vital reforça a importância do projeto do Instituto Alana, com a participação efetiva da ANDI e da RNPI por meio do planejamento com antecedência e pelo olhar abrangente, dando mais solidez. Ele ressalta que este
projeto não exclui a ação da Rede realizada em anos anteriores, sobretudo
pela especificidade da primeira infância e mobilização das organizações da
Rede no que tange às eleições para a Presidência da República que, segundo
Vital, é fundamental, contanto que envolva também os membros da Rede
para realizar a ação nos estados, com os candidatos(as) a governador(a). Vital
lembra da importância de ter no Congresso Nacional deputados comprometidos com a primeira infância que venham assegurar os direitos garantidos.
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Vital sugere que o projeto seja apoiado para que desenvolvam uma linha complementar com os
candidatos(as) a deputados(as) federais e por meio das organizações-membro da Rede com os governadores(as) e deputados(as) estaduais.
Sandro acredita na potencialidade do projeto, na medida que não vislumbra apenas a construção
de uma plataforma colaborativa e participativa, e sim, instrutiva e educativa, no tocante ao pleito
legislativo ou executivo. Ele afirma que os movimentos que já têm esta prática de criar carta compromisso, por mais progressista que seja a candidatura, por vezes se deparam com propostas muito
enviesadas, sobretudo no tocante à educação infantil. Sendo assim, ele acredita ser importante
desenvolver um veio educativo para ser trabalhado junto com os(as) candidatos(as) ao pleito. Ele
registra e reforça a articulação do MIEIB com o Instituto Alana, neste sentido.
Patrícia solicita explicação em relação ao convite, se é para as organizações participarem individualmente ou através da RNPI.
Renato agradece a colaboração do MIEIB, afirmando ser essencial para a execução do projeto. Ele
acredita que o comitê que irá redigir o texto da carta compromisso tem um grande desafio de alinhar aos projetos de forma que não afaste os(as) candidatos(as), com compromissos de políticas
públicas muito específicas, por exemplo, que carecem de aprovação orçamentária no momento
em que o(a) candidato(a) ainda não tem definições orçamentárias de seu mandato. Respondendo
à pergunta da Patrícia, ele explica que o convite foi inicialmente apresentado no Grupo Diretivo da
RNPI visando apoio, mas isso não impede que organizações que tenham expertise no tema não
possam apoiar o projeto individualmente.
Claudia Werneck afirma que a ideia do projeto é boa e que, no decorrer da implementação do mesmo, ocorrerão incidências cruzadas, naturalmente. Ela espera que seja uma oportunidade para que
todos participem e incidam, principalmente no campo da acessibilidade, comunicação acessível e
inclusão. Ela parabeniza a iniciativa que acredita ser de suma importância e que pode apresentar
desdobramentos inimagináveis.
Renato afirma que a acessibilidade é um pilar da atuação e fica feliz com o apoio da Escola de
Gente. Certamente, irão mobilizar a Coalizão pela Educação Inclusiva, para que estes temas sejam
transversais ao projeto.

RNPI COMUNICA
Escola de Gente
Claudia Werneck conta que a Escola de Gente está se dedicando a driblar todas as imperfeições das
plataformas disponíveis no mundo que não permitem a oferta de, no mínimo, três acessibilidades,
que são: libras, legendas e audiodescrição (previstas na Lei Brasileira de Inclusão). Ela compartilha
que a partir da necessidade de isolamento social, advindo da pandemia, a Escola de Gente realizou
a primeira live plenamente acessível da internet brasileira, criando uma solução tecnológica própria
a partir do fato de que não existiam garantias de acessibilidade. Ela afirma que este evento foi um
marco em sua vida, uma vez que, promover a acessibilidade para a criança no mundo virtual significa mudança em toda a sua forma de pensar, os instrumentos jurídicos e processos. Claudia chama
a atenção para o fato de que crianças com deficiência, que não conhecem bem a língua portuguesa,
analfabetas, com dislalia e dislexia, enfim, todas estas crianças se beneficiam profundamente de
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uma internet acessível. Como não há no Brasil e no mundo, não apenas no Brasil, a possibilidade
de encontro de acessibilidade no mundo virtual, e este fato para a Escola de Gente é um fator que
atenta contra o direito à vida, foi criado o Projeto Hiperconexão Inclusiva, com formação acessível.
A Escola de Gente tem trabalhado para que o maior legado da Pandemia seja uma internet gratuita,
democrática e plenamente acessível.
Claudia conta que outro produto gerado é um aplicativo, chamado Vem Cá, plenamente acessível
lançado no Brasil, homenageado pela ONU. Ela compartilha que, durante a Pandemia, percebeu
que o App era muito elitista por tratar de alguns projetos culturais mais relacionados aos grandes
centros urbanos. A partir disso, mudaram o foco do App, com previsão de lançamento em 30 de
junho de 2021, com duas novas funções: a primeira voltada para o cadastro de profissionais que
trabalham com acessibilidade (com sites, língua de sinais, audiodescrição, construção de rampas,
entre outros) vai ter um espaço para divulgar seus serviços e a segunda vinculada à atividade de
cultura online, com espaço para produção acadêmica e projetos com pelo menos 1 tipo de acessibilidade, além do pré-requisito de ser gratuito.

Tempojunto
Patrícia compartilha o que foi desenvolvido no primeiro semestre de 2021, contando que o Tempojunto trabalha com o desenvolvimento infantil e pelo direito de brincar falando com as famílias
deste direito. Ela indica o documentário de Renata Meirelles, do Território do Brincar, que trata de
brincadeiras dentro de casa. Ela conta que estiveram muito atuantes na Semana Mundial do Brincar, com ações ligadas à imprensa, visando atingir maior número de pessoas.
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Patrícia conta que estiveram na CNN, conseguiram a capa do jornal O Estado de São Paulo, onde levaram o direito de brincar, para que as famílias reconheçam essa importância e direito das crianças.

Outra ação que Patrícia compartilha é o Programa BEM - Brincar ensina a mudar. Ela explica que o projeto leva a brincadeira para as famílias
vulneráveis, principalmente lideradas por mulheres, visando mostrar que é
possível construir a relação entre adulto e criança, durante as atividades domésticas, com brincadeiras. Esta foi uma intervenção 100% digital.
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Patrícia afirma que tiveram um resultado positivo no desenvolvimento socioemocional das famílias
que efetivamente brincaram com seus filhos, durante as atividades domésticas.
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O resultado da pesquisa resultou na publicação de um artigo, onde foi trabalhado a metodologia do
projeto, sendo 100% digital, sem a necessidade de um visitador para a captação dos dados.

Para finalizar, Patrícia faz um convite para o webinário, com o lançamento da publicação “Caminhos
e Aprendizados”, que será realizada no dia 24 de junho de 2021.
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Avante
Maria Thereza conta que a instituição passou por uma grande transformação, durante o período de
pandemia, com as ações sendo migradas para o meio virtual. Ela afirma que esta mudança foi um
sucesso, com as redes municipais de São Luís e Arari/Maranhão, Paulista/PE e Cariacica/ES. Todo o
processo formativo, que é dialogado e respeitoso às realidades, foi transformado para o mundo virtual, inclusive com alternativas de acolhimento, de escuta e de diálogo para os grupos de profissionais
da educação extremamente fragilizados pelas perdas familiares. Foi criado também um Programa
de Conexões Avante, com inúmeras lives, com participação de membros da RNPI. Thereza conta que
a Avante se envolveu profundamente na discussão da reabertura das escolas, integrando grupos
intersetoriais. Ela lembra que a pandemia é um problema de saúde coletiva e que é necessário a
união entre a saúde, educação, assistência, transporte, planejamento urbano para que seja vencido e
possamos sair melhor do que o presente. Maria Thereza informa que possui vários documentos que
estão disponíveis para serem compartilhados, como: “O Manifesto: ocupar escolas, proteger pessoas,
recriar a educação” e “Educação, saúde e assistência social, pela vida, pela educação e pela saúde’’.
Maria Thereza mostra o projeto Primeira Infância Cidadã, financiado pela Petrobras, com o objetivo:
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Maria Thereza finaliza avisando que dentro do “Projeto do Delibera”, “Dê Cidadania” há uma contribuição da Avante para a metodologia trazendo um mini público de crianças, visando a escuta sobre
a abertura das escolas.

MIEIB
Sandro apresenta um check-list das ações desenvolvidas no âmbito do movimento social do MIEIB.
Ele compartilha que o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil é uma articulação
nacional institucional e suprapartidária que envolve diversos setores da sociedade brasileira objetivando mobilizar pessoas e instituições na defesa da educação infantil, compreendendo-a como
primeira etapa da educação básica. Dentre os principais objetivos, estão: defender e divulgar a
concepção de educação infantil para a educação básica, fundamental para todas as crianças como
um dever do Estado e obrigação constitucional.
Na pauta do Advocacy, Sandro fala sobre a ação enfática com posicionamentos contrários às propostas de educação à distância e sua implementação na educação infantil. Ações voltadas à aprovação do Fundeb, movimentos em defesa da educação com resultados muito significativos.
Em termos de formação, outro eixo de atuação do MIEIB, Sandro compartilha que foi construído
um conjunto de lives e materiais informativos (notas, cartas, monções, cards, boletins, recomendações, campanhas publicitárias, entre outros) sobre educação infantil. Houve uma produção de
ciclos virtuais de debates, tratando dos limites e possibilidades da retomada das atividades presenciais nas escolas. Sandro comenta que este conjunto de lives resultou na produção do documento:
Diretrizes para o debate sobre as condições de retomada das experiências interativas no contexto
da educação infantil, disponível nos canais de comunicação do MIEIB. Para finalizar, ele partilha que
o foco de atuação do MIEIB, visto todas as necessidades de mudança advindas da pandemia, é a
necessidade real de formação para retroalimentar as concepções da educação infantil como direito
público, subjetivo da população de até 6 anos de idade.
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Usina da Imaginação
Rita de Cácia, compartilha que no período de pandemia muitos pontos foram repensados e tiveram
a necessidade de transformar as ações para o campo do virtual. A comunicação foi muito ampliada
e com execução de atividades de laboratório audiovisual para a questão da paternidade e o livre
brincar. Dentro do Pirilampo Criativo, no campo do Advocacy e primeira infância, influenciando as
famílias das periferias a cuidar dos seus filhos. Outra ação que Rita compartilha é uma pesquisa,
sobre quais são as práticas de famílias quilombolas e ribeirinhas que podem influenciar nas políticas públicas. Além destas ações, existem alguns locais onde trabalham inspirando as crianças no
campo da arte, mas como é um projeto online ele não é focado apenas na primeira infância, e sim
em crianças mais velhas que já podem ficar online sozinhas. Ações sobre a equidade de gênero
também fazem parte do foco da equipe e ainda duas oficinas com crianças, juntamente com as
famílias, pensando a questão da diversidade.

Pastoral da Criança
Maristela compartilha que a Pastoral da Criança dispõe de um aplicativo, chamado Visita Domiciliar,
que a partir das necessidades advindas da pandemia, buscaram retomar o uso, uma vez que, as comunidades não poderiam mais ser visitadas presencialmente. Buscaram orientação às lideranças,
que se sentiram isoladas sem poder visitar as famílias e sem saber como dar continuidade ao seu
trabalho. Os maiores desafios foram enfrentados nas comunidades longínquas e nas indígenas,
por não dispor de internet e pela criação de barreiras sanitárias. Para solucionar esta questão,
foi enviado um grupo da Pastoral para dar à comunidade o acesso necessário, através do uso do
aplicativo.
João Mota, Pastoral de Tianguá/CE, fala que o território que acompanha, contém 13 municípios,
compreendendo 46.391 crianças, destas, 40.753 são pobres, compreendendo 87,8% de pessoas
que recebem menos do que um salário mínimo. Diante deste contexto, a Pastoral da Criança Nacional lançou um aplicativo, dispondo de informações e formações. No período da pandemia foram
implementadas as informações de cuidado sobre o Covid 19. João fala sobre sua vivência real,
das dificuldades enfrentadas pelo seu povo e que não mede esforços para tanto. Diante de todas
as dificuldades, e com muito esforço conseguiram realizar campanhas de arrecadação para as famílias, que muitas vezes não tem sabão para lavar as mãos. Ele compartilha que foi desenvolvido
outro aplicativo voltado para o acolhimento familiar. No aplicativo constam informações sobre os
direitos da criança, os impactos do acolhimento institucional, entre esclarecimentos de dúvidas e
recebimento de sugestões. Ainda no aplicativo, João explica que há uma formação para orientar os
líderes da Pastoral da Criança a entenderem o que são as famílias acolhedoras, com muito estudo
e cuidado nas informações.
Pragita fala sobre um convite que a ANDI recebeu para desenvolver uma metodologia, em um
projeto no âmbito do PNUD, para uma premiação ou diplomação, nome ainda não definido, para
premiação de boas práticas na primeira infância. Ela conta que a ideia é desenvolver no âmbito
da Plataforma Observa um setor para criação de critérios para incentivar os municípios, que ainda não tem o seu Plano Municipal da Primeira Infância, ou que, ainda não aderiram ao Programa
Criança Feliz, a avançar na formulação de políticas públicas para a primeira infância. Importante
ressaltar que esta premiação é para o município e não para o gestor. Entre os critérios que já estão definidos, constam dois, a saber: obrigatoriedade na aderência ao Programa Criança Feliz e o
Plano Municipal da Primeira Infância desenvolvido. Este seria um adendo ao Projeto “Oficina para
Radialistas e Guia para Radialistas”, que já está sendo desenvolvido em parceria com o PNUD.
Inclusive, visando o fortalecimento do Projeto Criança Feliz, o PNUD, UNICEF, UNESCO com apoio
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do Ministério da Cidadania, estão implementando esta ação. Ela informa que a ideia já foi apresentada ao Grupo Diretivo, que apoiou, mas que é importante o conhecimento da iniciativa pelos
membros da RNPI presentes.
Ana Potyara ressalta que esta metodologia será desenvolvida observando todos os critérios e sobretudo com cuidado para não gerar disputas entre os municípios. Pragita cita uma referência
sobre boas práticas, do Instituto de Arquitetos do Brasil, disponibilizada por Rodrigo Mindlin no
chat. Ela confirma que esta primeira fase do projeto o intuito é fazer um benchmarking, visando
conhecer as ações já existentes, no campo das boas práticas, com selos, no Brasil. Pragita fala que
sobre a criação de um comitê para definição de todos os critérios para a construção da metodologia e posteriormente para acompanhar a premiação.
Ordália ressalta o papel que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS e o CECIP têm
exercido na oferta do curso de EAD voltado para capacitar profissionais para a elaboração de planos municipais para a primeira infância. Ordália comenta que a Rede precisa também de outras
instituições que contribuam para este processo de certificação dos profissionais que atuam na
construção de uma rede de proteção, e de um sistema de garantia dos direitos das crianças.
Djan Moreira informa que está no cargo de Coordenador da Infância, no Conselho Nacional de
Ouvidoria da Defensoria Pública, onde uma das atribuições é o intercâmbio com a sociedade.
Djan faz um apelo ao grupo em prol da colega Maristela Cizeski, que está sofrendo um processo
civil. Ele informa que o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ele
informa que, Dr. Carlos Nicodemos solicita que as organizações encaminhem manifestações a
favor da cassação do processo de Maristela. Ele compartilha, via chat a listagem com os nomes
dos Ministros que estão envolvidos no julgamento, a fim da equipe poder se pronunciar a favor
de Maristela, a saber:

Ministro Ribeiro Dantas - min.ribeiro.dantas@stj.jus.br;
Ministro Felix Fischer - Gab.Felix.Fischer@stj.jus.br;
Ministro João Otávio de Noronha - gab.joao.otavio@stj.jus.br
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - gab.reynaldofonseca@stj.jus.br
Ministro Joel Ilan Paciornik - audiencia.gmjip@stj.jus.br

Djan afirma que o julgamento está sendo injusto. Ele pede que e-mails sejam encaminhados
com manifestações até o dia 22 de junho de 2021, quando será realizado o julgamento de Habeas Corpus.
Luciana Abade fez uma consulta, em relação à parceria com o Alana, no Projeto Eleições 2022. Fica
registrado que o grupo não se opôs à parceria, sendo aceito pelos membros da RNPI presentes na
assembleia, com unanimidade.
Vital, em nome de Ivânia explicita que, como a RNPI é uma das signatárias do Pacto Nacional pela
Primeira Infância, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, onde são realizados seminários
regionais reunindo mais de 100 organizações locais da região abordando uma gama de temas da
primeira infância, a maioria dos temas são relacionados às demandas dos Procuradores e Defenso-
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res Públicos. Ele comenta que o Pacto está avançando no sentido de qualificar os profissionais da
área, operadores do direito, aproximando-os dos setores de saúde, educação, assistência, cultura e
proteção de direitos. Vital informa que a RNPI receberá um convite para participar do último seminário da região sul, que será online. É importante que as pessoas tomem conhecimento do quão é
importante a área da justiça estar envolvida com a primeira infância.
Ivânia informa que haverá uma reunião com a comissão organizadora do seminário, a qual a RNPI
participa. Ela convida as instituições da RNPI, que forem da Região Sul e queiram fazer adesão ao
plano. Ela compartilha que no seminário terão relatórios de encaminhamentos, podendo ser convergidos para os alcances dos objetivos compartilhados.
Luciana abre o espaço para compartilhamentos de ideias, encaminhamentos e comentários do grupo. Agradece, em nome da Secretaria Executiva pela grande adesão dos membros na assembleia,
afirma que estão muito felizes por terem realizado mais um encontro produtivo.
Humberto, em nome do Coletivo Pais Pretos Presentes, agradece o espaço e o convite. Ele compartilha que as diversas iniciativas em prol das crianças e adolescentes não chegam para a maioria da
sociedade civil. Ele comenta que trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro, na área da educação e
não conhecia o trabalho desenvolvido pela RNPI. Ele reforça o papel fundamental de cada membro
das organizações. Ele comenta que no período da pandemia o Coletivo desenvolveu novas iniciativas, no âmbito do “Projeto Paternar”, visando o acolhimento de jovens pretos, que se sentem sem
referência paterna. Glauco afirma que a parceria do Coletivo com a Rede é essencial para dar visibilidade ao trabalho e fala da importância do Projeto Eleições, por sempre tentar trazer candidaturas
que contemplem o tema alvo do Coletivo, que são as subjetividades pretas e as leis de inclusão e
diversidade, especialmente no ensino. Ele se declara feliz em conhecer o projeto e deseja que ele
tenha sucesso.
Elisangela externa sua gratidão, concordando com todos, que a cada encontro são novos aprendizados. Ela afirma sua alegria em se encontrar com o grupo, mesmo que no formato virtual e com as
dificuldades tecnológicas enfrentadas é sempre uma grande felicidade. Ela reforça o convite para
que os membros participem dos questionários, dos workshops, relacionados ao GT Planejamento
Estratégico, afirmando que a equipe precisa de contribuições.
Renate Keller agradece à ANDI, pela condução da assembleia e dos trabalhos da Rede. Ela pede
desculpas por ter participado pouco das reuniões, mas afirma que está enfrentando grandes desafios em relação à captação de recursos, enquanto organização. Ela reconhece o grande trabalho
desempenhado pelos membros e espera, em futuro próximo, poder participar mais de todos os
encontros.
Luzinete relata que também está enfrentando grandes dificuldades, enquanto organização, e espera poder participar mais das ações e reuniões da Rede, em breve. Ela parabeniza a todos pela garra
de lutar pelos direitos da primeira. Ela comenta que apesar das dificuldades, conseguiram organizar
a primeira semana do bebê, que foi muito importante para o município do Rio de Janeiro.
Rita afirma que sua aproximação com a Rede foi essencial para ela, como organização e pessoa.
Ela comenta que mesmo que as organizações não consigam atender a todas as demandas da
Rede, são importantíssimas as ações desenvolvidas na ponta. O acolhimento da Secretaria Executiva das múltiplas vozes das organizações, apoiando uma construção coletiva. Ela agradece e
parabeniza a todos.
Solidade agradece a todos, para a UNCME, todas as ações, o trabalho da Rede é instigante, abrindo
horizontes, planos, projetos e sonhos. Afirma que o trabalho compartilhado em Rede é essencial
e, a partir de 2022, estarão em consonância com a luta e desafios da Rede, fortalecendo as redes
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estaduais. Ela compartilha sua emoção em receber as felicitações por terem sido eleitos para a
próxima Secretaria Executiva.
Rodrigo agradece as palavras da Solidade, em nome da UNCME, afirmando que são um fôlego de
esperança. Parabeniza a ANDI, pelo seu trabalho incrível e a todas as organizações que apresentaram suas ações, que somam a potência do trabalho em Rede. Rodrigo põe à disposição as atividades realizadas no campo da arquitetura e urbanismo, onde há uma representação formal junto
ao Instituto Arquitetos do Brasil, com um GT Arquitetura e Infância. Compartilha que foi lançada a
Plataforma Arbo, do Instituto de Arquitetos de São Paulo, com iniciativas exemplares de intervenção, ações e políticas públicas ligadas ao contexto urbano da primeira infância. Ele comenta que
está sendo organizada uma publicação sobre cidade, gênero e infância, resultado de 3 anos de
trabalho de um núcleo de pesquisa e projeto, com apoio da Fundação Bernard van Leer. Ele afirma
que este tema tem tido uma grande aderência por parte dos jovens estudantes de arquitetura. Ele
compartilha do apelo feito por Djan em prol de Maristela, afirmando não poder ficar calado diante
de tamanho absurdo.
Zenilda parabeniza a todos pelo grande encontro, agradecendo o convite, em nome da UNDIME,
pela oportunidade de participar. Ela afirma que sente uma grande alegria e um sentimento forte de
esperança, vendo todas as ações apresentadas em prol dos direitos das crianças.

João Motta cita o poema:

Fonte: https://www.pensador.com/frase/NDY5/

Logo, João agradece à ANDI, especialmente Miriam e Luciana. Coloca-se à disposição para realizar
articulação, para somar na dinâmica da Rede, construindo a luta pela garantia de vida, como a dignidade da pessoa humana o ponto mais importante para a essência evangélica.
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Ana Potyara encerra a assembleia, parabenizando a UNCME pela eleição. Ela agradece a todos(as) pelo carinho à ANDI, que continuará dando todo o apoio e suporte para a melhor transição da Secretaria Executiva, com muito carinho e respeito. Ela compartilha que a SE/ANDI está
muito satisfeita com o quórum da assembleia, devido todas as dificuldades enfrentadas pelas
pessoas e organizações. Ela agradeceu ainda pela qualidade dos debates, tão importantes para
a sociedade e para as crianças. Ela compartilha 3 eventos que serão realizados até o final do
ano de 2021:

1. Seminário de Educação, dia 30 de junho (manhã), com organização da Secretaria Executiva;
2. Educação sem Violência, dia 30 de junho (tarde), com organização do Promundo e RNPI
3. Live Fome e Primeira Infância, dia 08 de julho, organização do CT Covid e Primeira Infância
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