
Efetivação do direito da 
criança à educação infantil

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO



  

Conquistas legais

 Constituição Federal de 1988 – reconhece 
o direito da criança de 0 até 6 anos à 
educação e insere o atendimento à esta faixa 
etária no capítulo da educação nacional. 

 Lei 8.069 de 13/07/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) – reafirma 
o direito da criança a uma educação plena, 
com condições de acesso e permanência em 
instituições de cunho educacional.



  

Conquistas legais

 Lei 9.394 de 20/12/96 - Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) -  Educação Infantil 
como 1ª etapa da Educação Básica; exigência de 
habilitação para o magistério; organização e 
competências dos sistemas de ensino

 Lei 10.172 de 09/01/2001 - Plano Nacional de 
Educação (PNE) – estabelece objetivos e metas 
para a Educação Infantil: atender em cinco anos 
30% da população de até 3 anos e 60% da 
população de 4 a 6 anos



  

Conquistas legais

 FUNDEB - EC nº 53 - dez/06 e Lei nº 11.494 – 
jun/07 - Inclusão das instituições de educação infantil 
públicas e conveniadas com o poder público; novos 
impostos; aumento para 20% das receitas dos 
estados e municípios e dos recursos da União; 
definição das ponderações; ampliação da destinação 
do salário educação.

 Pareceres e Resoluções do CNE – definição de 
diretrizes pedagógicas e operacionais.



  

Desafios para a política nacional

Ampliação do atendimento

Melhoria da qualidade



  

Demandas para os sistemas de 
ensino

 Organização dos sistemas de ensino: sistema 
próprio ou integrado ao Estado

 Integração das instituições de Educação Infantil 
(creches e pré-escolas) aos sistemas de ensino;

 Melhoria dos níveis de formação dos professores;
 Maior articulação entre escola-família-comunidade;
 Ampliação e adequação dos espaços físicos;
  Articulação com o Ensino Fundamental, 

considerando especialmente a inclusão das crianças 
de 6 anos no EF de 9 anos.



  

A realidade Brasileira:
o que nos dizem os números

Taxa de freqüência bruta à Educação
 Infantil por faixa etária – PNAD-2005
 

Faixa etária 0-3 4-5

Percentual 13,3 63,7



  

A realidade Brasileira:
o que nos dizem os números

Incompleto Completo
Outra 

Formação 
Incompleto

Magistério 
Completo

Sem 
Magistério

Com 
Magistério

1.204 3.714 8.707 48.426 980 3.928 27.079 94.038

1,28% 3,95% 9,26% 51,50% 1,04% 4,18% 28,80% 100%

1.173 5.170 15.701 146.423 2.728 14.992 123.694 309.881

0,38% 1,67% 5,07% 47,25% 0,88% 4,84% 39,92% 100%

2.377 8.884 24.408 194.849 3.708 18.920 150.773 403.919

0,59% 2,20% 6,04% 48,24% 0,92% 4,68% 37,33% 100%
Fonte: MEC/INEP.

Licenciatura 
Completa

Creche

Pre-escola

TOTAL

Número de profissionais por nível de formação na Educação Infantil - Brasil - 2006

Modalidade
Fundamental Médio (2º Grau)

Superior (3º grau)

TOTAL
Completo s/ Licenciatura



  

Plano de Desenvolvimento da Educação - 
PDE

 Plano coletivo, de médio e longo prazo, cujo objetivo é 
melhorar a qualidade da educação no país

 Visão sistêmica da Educação – compromisso do poder público 
com todo o ciclo educacional (da educação infantil à pós- 
graduação);

 Prevê a atuação conjunta União, Estados, DF e Municípios, em 
regime de colaboração, com a participação das famílias e da 
comunidade por meio de um plano de metas de qualidade a 
serem alcançadas: Compromisso Todos pela Educação 
(Decreto 6.904 – 24/04/07);

 Apoio da União: mediante ações de assistência técnica e 
financeira e a elaboração de um Plano de Ações Articuladas.



  

Plano de Desenvolvimento da 
Educação - PDE

 financiamento adequado;
 avaliação e responsabilização dos agentes públicos 

que comandam o sistema educacional; 
 formação de professores e valorização do magistério;
 mobilização de recursos e de parcerias da sociedade 

em apoio ao trabalho dos estados e municípios; 
 estabelecimento de mecanismos de indução para a 

adoção das diretrizes e para o cumprimento das 
metas



  

Meta X do 
Compromisso Todos pela Educação

 Promover a educação infantil
2. Criação do Proinfância visando a ampliação 

de espaços para o funcionamento da 
educação infantil

3. Inclusão das ações nos Planos de Ações 
Articuladas (PAR) onde são firmados 
acordos de cooperação entre governos 
municipais, estaduais e o governo federal



  

Política Nacional de Educação 
Infantil

 MEC: papel de coordenador e indutor de políticas 
educacionais

 Estratégias da Política de EI:
 Apoiar tecnicamente a elaboração e implementação 

dos Planos Estaduais e Municipais de Educação
 Propor, discutir e implementar programas e ações em 

parceria com os sistemas de ensino 
 Articular a Política Nacional de E. I. com os fóruns e 

outras organizações da sociedade civil que atuam na 
área



  

Programas e ações para a 
Educação Infantil



  

PROINFÂNCIA - Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 
da Rede Escolar Pública de Educação Infantil

 Regulamentado pela Resolução FNDE 006, 
de abril de 2007 

 Meta: 400 projetos anuais
 construção de creches e pré-escolas, 

melhoria da infra-estrutura física, 
reestruturação e aquisição de equipamentos 
e mobiliários. 



  

PROINFANTIL: Programa de formação 
inicial para professores em exercício na 
educação infantil

 Visa habilitar para o magistério em nível médio, 
modalidade Normal, os professores de educação 
infantil que estão em exercício nas instituições de 
EI públicas e privadas sem fins lucrativos.

 Finalizou o grupo piloto em julho-2007
 Em dez-2007 termina o grupo 1
 Início de novos grupos a partir de 2008
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2 – PROINFANTIL – Programa de Formação 
Inicial para Professores em Exercício na 
Educação Infantil (parceria com a SEED)

 8 estados: AM, AL, BA, CE, 
GO, PI, RO e SE

 184 municípios
 3.061 professores cursistas
 530 profissionais dos 

sistemas estaduais, 
compõem as Equipes de 
Gerenciamento do 
Programa e as Agências 
Formadoras 

 385 profissionais dos 
sistemas municipais, que 
compõem as equipes de 
Tutores

Proinfantil



  

Política Nacional de Educação 
Infantil: programas e ações

 Programa Nacional de Biblioteca da Escola – 
PNBE

 Programa de Alimentação Escolar
 Prêmio Professores do Brasil
 Revista Criança
 Família Brasileira Fortalecida pela EI
 Comitê Nacional de Políticas da Educação Básica - 

CONPEB 



  

Política Nacional de Educação 
Infantil: programas e ações

 Divulgação dos documentos: 
 Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 

a 6 anos à educação; 
 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil,
 Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para instituições de 

Educação Infantil.
 Elaboração e distribuição de publicações visando apoiar 

os sistemas de ensino na integração das instituições de 
educação infantil; 

 Mobilização nacional para o cadastramento no Censo 
Escolar, credenciamento e integração das instituições 
de Educação Infantil nos sistemas de ensino



  

Ministério de Educacão - MEC
Secretaria de Educação Básica

Departamento de Políticas de Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental - DPE

Telefones:
(61)2104-8641 - DPE
      2104-8645 - COEDI
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