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1. INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira adotou a doutrina da proteção integral no que diz 
respeito aos direitos das crianças e adolescentes ao aprovar, em 1988, a 
Constituição Federal. A Carta Magna reconhece crianças e adolescentes 
enquanto sujeitos de direito, os quais devem ter sua condição de 
desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando assim a sua absoluta 
prioridade e seu melhor interesse. Nesse sentido, o Artigo 227 prevê:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

Fonte: Guia Temático RAPS Primeira Infância

Com absoluta prioridade o município de Juquitiba para cumprir a 
legislação nacional a Lei Federal 13.257/16 estabeleceu um grupo de 
trabalho pelo Decreto nº 12/2022 para elaboração deste Plano Municipal 
da Primeira Infância.
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Carta do Prefeito

Estamos apresentando o Plano Municipal 
Pela Primeira Infância, um documento de 
extrema importância para a Política Pública do 
Município de Juquitiba.

O Plano Municipal Pela Primeira Infância, 
define as metas, e as ações a serem executadas 
no período de dez anos (2022 – 2032), para 
garantir que os direitos das crianças sejam 
integralmente atendidos em sua diversidade, 
territorialidade, cultura e equidade.

Os conhecimentos científicos têm mostrado que a dedicação à primeira 
infância é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer, pois se 
as crianças são adequadamente alimentadas, cuidadas e estimuladas, 
os resultados aparecem nas outras etapas da vida, tanto na escolaridade, 
como na diminuição dos índices de violência e nos indicadores de saúde.

Conduzido pela liderança da Secretaria municipal de Educação e Cultura, 
o processo coletivo de construção do Plano Municipal Pela Primeira 
Infância, envolveu os conhecimentos e experiências de profissionais que 
atuam em outros setores, o que tornou possível um documento construído 
a várias mãos com mais eficácia sobre a primeira infância. 

Essa é uma das formas de compromisso desta Administração Municipal 
com a  criança de nosso município.

Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal
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Carta da Secretária de Educação e Cultura

Na atualidade, vivemos o tempo da 
“modernidade líquida” onde tudo passa 
muito rápido, as relações, os combinados, 
as soluções, as crises, os sentimentos, os 
conhecimentos e até a vida. Neste cenário, 
faz-se necessária redobrada atenção com 
nossas crianças, especialmente na primeira 
infância, fase compreendida para a faixa etária 
de zero aos seis anos de vida, ou os primeiros 
72 meses de idade. 

Essa fase, é marcada por vários processos de desenvolvimento, que 
recebem influencia do meio ambiente no qual a criança está inserida, dos 
estímulos que recebe e pela qualidade dos vínculos afetivos que vivencia. 
Nesse sentido, o Plano Municipal Pela Primeira Infância construído de 
acordo com a Lei Federal nº 13.257/2016, conhecida como Marco Legal 
da Primeira Infância, onde dispõe sobre as políticas públicas de primeira 
infância, com importantes alterações no ECA, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no Código de Processo Penal, na CLT e nas leis Federais nº 
11.770/ 08 e nº 12.662/12.   

O Plano Municipal pela Primeira Infância constitui-se de um instrumento 
político e técnico, que foi elaborado em um processo democrático e 
participativo, com colaboração dos diversos setores e órgãos públicos 
da administração municipal, Câmara Municipal e Sociedade Civil, que 
contemplou também a escuta e participação das crianças, sujeitos de 
direitos a quem realmente se destina o Plano.
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Nosso trabalho iniciou-se com a anuência do excelentíssimo senhor 
prefeito municipal, que criou uma comissão intersetorial de coordenação 
de políticas públicas pela primeira infância para o estudo e elaboração 
do Plano Municipal pela Primeira Infância no município. Esta Comissão, 
realizou um diagnóstico sobre as crianças de zero a seis anos existentes 
no município, incluindo a quantidade de crianças nessa faixa etária, 
assim como a situação familiar e comunitária em que se encontram, com 
uma abordagem e uma coordenação intersetorial, para que efetivamente 
haja uma articulação entre as diversas políticas setoriais a partir de uma 
visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância, 
nas diferentes áreas.

Também acreditamos, que a escuta das crianças possibilita um repensar 
da visão sobre o ser criança, e elas foram ouvidas e consideradas suas 
“falas”, na elaboração do plano pelos profissionais na formulação das 
ações e políticas públicas que irão atingi-las direta ou indiretamente, 
visto que possuem vontades próprias e uma visão muito genuína dos 
fatos. 

O envolvimento de todos os setores do governo e  a participação 
da sociedade civil na elaboração do Plano Municipal pela Primeira 
Infância foi imprescindível no processo, onde foram consideradas áreas 
prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, 
a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e 
comunitária, a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar 
e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda 
forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes 
e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 
mercadológica.
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Ana Saleti Leite
Secretária de Educação e Cultura

Importante ressaltar ainda, a manutenção do olhar voltado para as 
ações propostas da BNCC na Educação infantil quanto aos direitos de 
aprendizagem que representam as maneiras pelas quais as crianças 
aprendem, e devem ser as diretrizes do trabalho pedagógico.

Nesse Sentido, os professores da primeira infância devem se guiar pelos 
seis Direitos de Aprendizagem (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, 
Expressar e Conhecer-se) como orientadores do planejamento. Desde 
a forma de organizar as crianças, as relações entre elas, adultos e 
espaços, a materialidade, os cuidados pessoais e gestão do tempo até 
as intencionalidades anunciadas nas propostas e investigações que 
aparecem no planejamento.

Dessa forma, como ficou demonstrado esse Plano Municipal pela Primeira 
Infância, configura-se como instrumento da Política de Governança que, 
em conjunto com os demais planos institucionais, da municipalidade 
tem o objetivo de desenvolver atendimentos eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os setores, garantindo a tomada de decisão 
responsiva, inclusiva, participativa e representativa para a Primeira 
Infância.
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Carta do Secretário de Higiene e Saúde

A primeira infância é uma fase de transforma-
ções, que engloba desde a gestação, o parto e 
os primeiros anos da criança. É uma fase cru-
cial no desenvolvimento infantil e determinan-
te na formação das habilidades humanas, con-
sequentemente, experiências dessa época são 
importantes para o resto da vida.

Por isso, quanto melhores as condições para o 
desenvolvimento durante a Primeira Infância, 

maiores são as probabilidades de que a criança 
alcance o melhor do seu potencial, e as ações desenvolvidas neste período 
devem estar voltadas para a promoção integral da criança, a proteção da 
saúde, identificação e tratamento precoce de problemas detectados. 

Dessa forma, o documento elaborado do Plano Municipal pela Primeira 
Infância, é um indicador de que o município começa a olhar todas as 
crianças, em suas diversas infâncias e estabelecer prioridades nas ações 
realizadas com os diferentes setores.

Dr. Iovan Freire dos Santos
Secretário de Higiene e Saúde



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032 9

Carta da Secretária de Assistência Social

Tratar da primeira infância é compreender o atendimento das crianças na 
faixa etária de zero aos seis anos de vida. 

Como sabemos, esta fase é marcada por vários 
processos de desenvolvimento que recebe 
influência do meio ambiente no qual a criança 
está inserida, dos estímulos recebidos e da 
qualidade dos vínculos afetivos que vivencia, 
com seus familiares.

A assertividade, na elaboração do Plano 
Municipal pela Primeira Infância decorre do 
envolvimento dos vários setores, responsáveis 

por diversas áreas de atuação que foram elencadas como prioritárias 
para as políticas públicas da primeira infância, tais como: a convivência 
familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, o espaço 
e o meio ambiente e a proteção contra toda forma de violência.

Nesse sentido, no Plano para a Primeira Infância, cada Secretaria municipal 
assume o compromisso de executar as ações finalísticas, nos próximos 
10 (dez) anos, a fim de garantir à primeira infância políticas públicas 
integradas, gerais e específicas, oferecendo inclusive a participação em 
programas sociais.

Gisleyne Ortiz
Secretária de Assistência Social
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2. A EDUCAÇÃO INFANTIL DE  
JUQUITIBA CONFORME A META 1  
DO PME – PLANO MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO.

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade.

As instituições municipais de Educação Infantil têm por objetivo promover 
a educação e o cuidado da criança, através da ludicidade, complementando 
a ação da família, priorizando o atendimento pedagógico sobre o 
assistencial e incentivando a integração escola – família-comunidade.

A Educação Infantil é oferecida em Creches ou entidades conveniadas 
para crianças de até três anos de idade e Pré-Escolas para crianças de 
quatro a cinco anos de idade.

META: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das 
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

1. Expandir a oferta da Educação Infantil para atender, em cinco anos, ou 
ainda no menor prazo de execução possível, 30% da população de 0 a 3 
anos de idade e, em 10 anos, atingir 50% da clientela dessa faixa etária.

2. Expandir a oferta da Educação Infantil para atender, em cinco anos, ou 
ainda no menor prazo de execução possível, 70% da população de 4 a 5 
anos e, até o final da década, atingir 100% da clientela dessa faixa etária.
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3. Manter os padrões básicos de infraestrutura para o funcionamento 
adequado das instituições de Educação Infantil, e daquelas que vierem 
a ser construídas, para que continuem a atender às diretrizes nacionais 
curriculares desse nível de ensino, às características das distintas faixas 
etárias e às necessidades do processo educativo (nas creches e pré-
escolas públicas e privadas) quanto a: espaço interno com iluminação, 
insolação, ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica e 
segurança, água potável, esgotamento sanitário; instalações sanitárias e 
para higiene pessoal das crianças; instalações para preparo e/ou serviço 
de alimentação; ambiente interno e externo para o desenvolvimento 
das atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da 
Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento 
e o brinquedo; mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos e 
adequação às características das crianças especiais.

4. Autorizar somente a construção / instalação e o funcionamento das 
instituições, tanto públicas quanto privadas, que atendam aos padrões 
básicos de infraestrutura estabelecidos para o Estado.

5. Assegurar, a partir deste Plano, que os novos prédios de Educação 
Infantil (creches e pré-escolas) sejam construídos conforme os padrões 
mínimos de infraestrutura estabelecidos na meta 3(três).

6. Manter a execução de programas de formação em serviço, 
preferencialmente em articulação com instituições de Ensino Superior, 
com a cooperação técnica do Estado, para atualização permanente e 
o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na 
Educação Infantil, bem como para a formação do pessoal auxiliar.

7. Assegurar que, progressivamente, as instituições de Educação Infantil, 
públicas e privadas, tenham seus projetos pedagógicos formulados à luz 
das diretrizes dos referenciais curriculares nacionais, com a participação 
efetiva dos profissionais que integram esse nível de ensino.
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8. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da Educação, 
Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar, na manutenção, 
administração, controle e avaliação das instituições públicas ou privadas, 
de atendimento das crianças de 0 a 5 anos de idade.

9. Assegurar a continuidade dos Conselhos Escolares e de outras 
formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria das 
instituições da Educação Infantil e no enriquecimento das oportunidades 
educativas e dos recursos pedagógicos.

10.  Manter o Sistema Interno de Avaliação para o continuo desenvolvimento 
de parâmetros de qualidade do serviço de Educação Infantil como 
referencial para orientação, controle, avaliação e como instrumento para 
adoção de medidas que levem à eficiência do serviço prestado.

11. Assegurar a continuidade do fornecimento de materiais pedagógicos 
adequados e de boa qualidade.

12. Assegurar a continuidade da inclusão das creches ou entidades 
equivalentes no sistema nacional de estatísticas educacionais.

13. Estabelecer programas de orientação e apoio aos pais com filhos 
entre 0(zero) a 5(cinco) anos.

14. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as 
crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos.

15. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito dos 
trabalhadores à assistência gratuita a seus filhos e dependentes em 
creches e pré-escolas.

16. Assegurar que as famílias, inscritas no Programa Federal Bolsa Família, 
cumpram as condicionalidades estabelecidas para a transferência de 
renda em conjunto com as políticas públicas de Saúde e Assistência 
Social.



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032 13

17. Solicitar da União e do Estado a suplementação para as necessidades 
técnicas e financeiras, nos termos dos artigos 30, VI e 211, parágrafo 1º, 
da Constituição Federal.

18. Rever as instalações de infraestrutura existentes no município, para 
adequação dos espaços com os padrões básicos nas Creches e Pré-
escolas.

19. Assegurar números de alunos previstos no Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal e multisseriar conforme 
modalidade

Fonte: Plano Municipal de Educação – Lei do Plano Municipal Nº 1.905, DE 30 DE JUNHO DE 2014 
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3. A HISTÓRIA DA CIDADE

Segundo historiadores, o município de Juquitiba tem sua origem ligada a 
um aldeamento indígena surgido no século XVI. Ficando à margem dos 
ciclos econômicos internos que caracterizam a economia política nos 
séculos XVII e XIX, o ciclo dos muares que ciclo ocorreu além da serra, 
nos caminhos que levavam ao Sul e as Minas Gerais, onde estavam as 
jazidas de ouro. O ciclo de açúcar não atingiu a serra, por ser esta muito 
fria e úmida, o ciclo do café, que projetou São Paulo na economia nacional, 
também não atingiu essa área pelos mesmos motivos climáticos, pois é 
uma região submetida a constantes geadas no inverno. 

Por volta de 1887, com o processo de colonização e os processos 
de povoamento com estrangeiros e os migrantes, havia pequenos 
agrupamentos que se aventuraram pelas trilhas deixadas pelos índios, 
escravos e tropeiros, e se fixaram nas áreas onde hoje chamamos de 
Senhorinhas, Laranjeiras, Centro e Aldeinha. Nestes locais havia uma 
parada para descanso dos tropeiros, na subida da serra de Iguape e 
Juquitiba a São Paulo.

O povoamento do centro de Juquitiba teve origem com o casal Manoel 
Jesuíno Godinho e Francisca Maria da Penha, que doou uma área de 
sua propriedade para ser construída uma capela. Em torno da mesma, 
começaram a surgir as primeiras residências. 

O vilarejo passou a denominar-se Capela Nova da Bella Vista do Juquitiba, 
nome que perdurou até 27 de dezembro de 1907, quando foi alterado 
através da Lei nº 1117 para Juquitiba (Y-CU-TIBA), que em Tupi-Guarani 
significa: ―Terra de Muitas Águas‖, devido a presença de grandes 
mananciais.



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032 15

O Sertão de Santo Amaro ou Freguesia de Santo Amaro (como era 
conhecido na época), área mais próxima à Capital de São Paulo e 
Itapecerica da Serra que também fica bem próxima logo se urbanizaram, 
pois passaram a fazer parte a região metropolitana. O ponto mais 
distante da região sertaneja de Juquitiba, que cobre uma área, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 550 km², 
permaneceu até meados da década de 1960, com uma única via de 
comunicação, a estrada construída manualmente através de enxadas, 
foices, enxadões e carroças, considerada a mais moderna se comparada 
com os antigos caminhos indígenas, conforme diversas pesquisas feitas 
com moradores antigos, colhidas pelos professores de Juquitiba, por 
ocasião do levantamento histórico do município, para a construção do 
Plano Municipal de Educação. 

Em 1906 a Empresa de Colonização Sul-Paulista apresentou ao Governo 
de São Paulo um projeto de construção de uma ferrovia, com o objetivo 
de ligar São Paulo ao Vale do Ribeira, que foi aprovado no ano seguinte 
por Decreto Governamental. O projeto da ferrovia fracassou, pois não se 
conseguiu captar recursos para a obra grandiosa, já que as atenções da 
capital estavam voltadas para as novas ferrovias em direção aos vales 
do Paraíba e do Paranapanema, onde as fazendas de café prosperavam.

A construção da Rodovia Federal BR-116, a partir de 1960, que atualmente 
liga São Paulo ao Sul do Brasil, modificou profundamente o sertão, pois as 
comunicações intensificaram-se. Assim, Juquitiba foi elevada à condição 
de Município em 1964, depois, em 28 de março de 1965, tomaram posse 
os seus primeiros governantes. Então, o município foi integrado à área 
da Grande São Paulo na década de 1970, pela Lei nº 14, de 8 de junho de 
1973.
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Apesar de a área ser integrada à Grande São Paulo, até aproximadamente 
1967, predominavam as mesmas condições de vida sertaneja ligada à 
caça, pesca e a criação de animais e pequenas roças. 

Com a chegada da Rodovia Federal, o sertão foi lentamente desaparecendo, 
transformando-se em áreas suburbanas. Durante aproximadamente um 
século, o único meio de comunicação entre Juquitiba e a cidade mais 
próxima, Itapecerica da Serra, resumia - se às precárias picadas de 
tropeiros, consumindo de dois a três dias no percurso, em um só sentido. 
Os animais cargueiros caracterizaram a região. 

Com a duplicação da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), antigamente 
denominada BR 2, e a construção do Rodoanel Mario Covas, o acesso 
à São Paulo é possível em apenas 40 minutos, aproximadamente o 
centro de uma das maiores metrópoles do mundo, do saudoso e bucólico 
Sertão de Juquitiba, envolto pela Mata Atlântica, perscrutando silencioso 
os segredos, os medos, as bravuras, as esperanças, as conquistas e 
guardando alternativas para os que se aventuraram a ficar.

Devido à presença de muitas águas, lagos, represas, cachoeiras (Represas 
Cachoeira do França e Fumaça), uma estação hidrelétrica que gera 
energia para (CBA) foi construída, tal o potencial hídrico da região que 
aponta para uma nova fase da água, esta que já é o bem mais precioso 
da vida e do planeta e que precisa ser cuidada e preservada de maneira 
sustentável.

Fonte: https://juquitiba.sp.gov.br/historia/
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O Município de Juquitiba, que integra a Região Metropolitana de São 
Paulo, possuía, em 2010, 30.579 habitantes

Área da unidade territorial: 521,598 quilômetros quadrados (IBGE)

Densidade demográfica: 55,04 habitantes por quilômetro quadrado

Gentílico: juquitibense ou juquitibano

Distrito: criado com a denominação de Juquitiba, pela Lei Estadual nº 
1.117, de 27 de dezembro de 1907, no Município de Itapecerica

Município: criado pela Lei nº 8.092, em 28 de fevereiro de 1964, 
desmembrado de Itapecerica. Sua instalação verificou-se no dia 28 de 
março de 1965.

Municípios limítrofes: Ibiúna a oeste; São Lourenço da Serra e Embu-
Guaçu a norte; São Paulo a leste; Juquitiba a sudeste; Pedro de Toledo a 
sul e Miracatu a sudoeste.

Fonte: https://juquitiba.sp.gov.br/dados-gerais/

4.1 Mapa da Vulnerabilidade do Município

A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda 
domiciliar média era de R$1.328, sendo que em 31,6% dos domicílios não 
ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 46 anos e 
aqueles com menos de 30 anos representavam 16,2% do total. Dentre 
as mulheres responsáveis pelo domicílio 16,4% tinham até 30 anos, e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,2% do total da 
população. 
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Municípios limítrofes: Ibiúna a oeste; São Lourenço da Serra e Embu-
Guaçu a norte; São Paulo a leste; Juquitiba a sudeste; Pedro de Toledo a 
sul e Miracatu a sudoeste.

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 
vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta (Gráfico), 
a partir de um gradiente das condições socioeconômicas e do perfil 
demográfico (Tabela). As características desses grupos, no município de 
Juquitiba, são apresentadas a seguir.
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Os grupos de vulnerabilidade social

O Grupo 1 (baixíssimo) – é inexistente
O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 748 pessoas (2,7% do total). 
No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 
médio dos domicílios era de R$2.224 e em 16,3% deles a renda não 
ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 
45 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 14,6%. Dentre 
as mulheres chefes de domicílios 7,1% tinham até 30 anos, e a parcela de 
crianças com menos de seis anos equivalia a 9,4% do total da população 
desse grupo.

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 905 pessoas (3,3% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$2.209 e em 10,7% deles a renda não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles 
com menos de 30 anos representavam 15,9%. Dentre as mulheres chefes 
de domicílios 16,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da população desse grupo.

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 11.253 pessoas 
(40,6% do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o 
rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.417 e em 28,8% 
deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de 30 anos 



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-203220

representavam 14,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 11,1% 
tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 8,7% do total da população desse grupo.

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 8.952 pessoas (32,3% 
do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento 
nominal médio dos domicílios era de R$1.254 e em 32,8% deles a renda não 
ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 20,7%. Dentre as 
mulheres chefes de domicílios 23,0% tinham até 30 anos, e a parcela de 
crianças com menos de seis anos equivalia a 10,3% do total da população 
desse grupo.

O Grupo 6 (muito alto): é inexistente

O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 5.882 pessoas (21,2% do 
total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento 
nominal médio dos domicílios era de R$1.017 e em 40,4% deles a renda não 
ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 13,5%. Dentre as 
mulheres chefes de domicílios 13,3% tinham até 30 anos, e a parcela de 
crianças com menos de seis anos equivalia a 8,7% do total da população 
desse grupo.

Fonte: http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php
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4.2 IDHM do Município

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/352620#idhm-all
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4.3 Indicadores de População 

População - Evolução por idade e sexo

 
Fonte: https://populacao.seade.gov.br

Taxa anual de crescimento populacional

Fonte: https://populacao.seade.gov.br/evolucao-populacional-esp/
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Casamentos

Casamentos por mês de registro

Fonte: https://estatisticasvitais.seade.gov.br/casamentos-2022/
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4.4 Indicadores de Educação 

População em idade escolar

Fonte: https://populacao.seade.gov.br/populacao-idade-escolar-esp/
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Evolução da população em idade escolar  

Fonte: https://populacao.seade.gov.br/populacao-idade-escolar-esp/
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4.5 Indicadores de Saúde

INDICADORES SAÚDE – 1º QUADRIMESTRE DE 2022
USF PRÉ NATAL (6) 

CONSULTAS
PRÉ NATAL 

(SÍFILIS e HIV)
GESTANTE 

SAUDE BUCAL
COBERTURA 

PÓLIO E PENTA
USF BARNABÉS I 50% 80% 60% 86%
USF BARNABÉS II 69% 92% 46% 45%
USF BARNABÉS III* - - - -
USF CENTRO 34% 90% 31% 34%
USF CONCEIÇÃO 73% 73% 18% 53%
USF PADEIROS 31% 85% 23% 0%
USF JUSTINO 6% 67% 6% 14%
USF JARDIM DAS 
PALMEIRAS 45% 90% 55% 50%

USF PALMEIRAS 79% 93% 14% 67%
COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA

100%
*Equipe Nova

Fonte: Prefeitura Municipal de Juquitiba
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Participação dos Leitos do SUS no total 

Médicos SUS e não SUS
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Enfermeiro SUS e não SUS

Nascidos Vivos

Nascidos vivos por mês de ocorrência
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Nascidos vivos por sexo e população total*

Fonte: *Dados de 2022 - DataSUS

Nascidos vivos por idade da mãe - 2022

Fonte: https://estatisticasvitais.seade.gov.br/nascidos-vivos-2022/ 
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Mortalidade infantil  e nascidos vivos – ano de 2021

MORTALIDADE INFANTIL ÓBITOS INFANTIS NASCIDOS VIVOS
- 3 347

ÓBITO INFANTIL NEONATAL PRECOCE NEONATAL TARDIA PÓS-NEONATAL
3 1 1 1

ANO PERINATAIS MAL FORM. 
CONGÊNITA

DOENÇAS  
APAR. 

RESPIRATÓRIO

INFECCIOSAS  
E  

PARASITÁRIAS

HIPÓXIA  
INTRAUTERINA

2021 7 0 0 0 7

Óbitos infantis por período e nascidos vivos

ANO NEONATAL 
PRECOCE

NEONATAL 
TARDIA

PÓS  
NEONATAL

MENORES DE 
1 ANO

NASCIDOS 
VIVOS

2021 1 1 1 3 347

ANO FAIXA ETÁRIA ÓBITOS
2021 0 – 14 ANOS 4

Nascidos vivos

ANO NASCIDOS VIVOS POPULAÇÃO ESTIMATIVA
2021 347 31.844

Fonte: Prefeitura Municipal de Juquitiba 



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032 31

Taxa de mortalidade infantil por causas (por 1.000 nascidos vivos) 
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Taxa de mortalidade por faixa etária -  0 a 14 anos

Fonte: https://mortalidade.seade.gov.br/
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Abastecimento de Água 

 

Fonte: https://painel.seade.gov.br/saneamento-esp-e-municipios/
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Fonte: https://painel.seade.gov.br/saneamento-esp-e-municipios/
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Esgotamento Sanitário

Fonte: https://painel.seade.gov.br/saneamento-esp-e-municipios/
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4.6 Indicadores do Desenvolvimento Social - Economia

Distribuição do PIB Municipal

Fonte: https://municipios.seade.gov.br/economia/
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Fonte: https://municipios.seade.gov.br/economia/

4.7 Indicadores de Emprego

Evolução do Emprego Formal

Evolução do Rendimento Médio

Fonte: https://municipios.seade.gov.br/economia/
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Distribuição do emprego formal por divisão da CNAE – 1º parte

Distribuição do emprego formal por divisão da CNAE – 2º parte

Fonte: https://municipios.seade.gov.br/economia/
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Rendimento médio por divisão da CNAE - 1º parte

Rendimento médio por divisão da CNAE - 2º parte

 
Fonte: https://municipios.seade.gov.br/emprego
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4.8 Indicadores Sociais 

Cadastro Único e Bolsa Família/Auxílio Brasil

Famílias beneficiadas pelo PBF – Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil

 

Fonte: Famílias beneficiadas pelo PBF – Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil
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Famílias no Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil e famílias em extrema 
pobreza no Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil e no CadÚnico
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Fonte: https://painel.seade.gov.br/cadastro-unico-e-bolsa-familia-estado-de-sao-paulo/

Benefício de Prestação Continuada
Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
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Fonte: https://painel.seade.gov.br/beneficio-de-prestacao-continuada/



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-203244

Demografia 

Percentual de População Primeira Infância - 0 a 6 anos

Permite visualizar a proporção de crianças pequenas no município – e o 
mapa ajuda a ver quais áreas têm maior concentração de crianças. Isso 
ajuda a entender onde medidas pró-primeira infância são mais urgentes, 
que tipo de políticas públicas devem ser direcionadas para quais 
bairros. Fornece também um importante argumento para ações como 
a construção de parques em determinada área, redução da velocidade 
máxima dos carros etc.

5. OS INDICADORES DO 
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE 
JUQUITIBA CONFORME DADOS  
DA FUNDAÇÃO MARIA CECILIA 
SOUTO VIDIGAL
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População Primeira Infância - 0 a 6 anos

Este indicador é a base para as ações em prol da primeira infância. Ele 
aponta a quantidade de crianças que o município precisa atender. Também 
complementa o indicador anterior, sobre a proporção. Às vezes uma área 
tem proporção menor de crianças, mas número absoluto bastante grande, 
pelo fato de ser mais densamente habitada. Por isso é importante ter uma 
ideia da quantidade de crianças pequenas que podem ser beneficiadas 
por ações em cada localidade. Os números vêm do Censo de 2010.

 

Porcentagem Do Total de Pessoas Residentes de Cor/Raça Preta e Parda

Aqui se pode ter uma noção de como está a miscigenação ou segregação 
étnica no município. Como historicamente as etnias preta e parda abrigam 
uma porcentagem bem maior de famílias vulneráveis, o mapa fornece 
também uma visualização das áreas mais necessitadas de ações em 
prol da primeira infância.
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Saúde 

Percentual de mortalidade infantil (até 1 ano) por Causas Evitáveis (2011 
- 2019)

Com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), este indicador 
aponta a proporção de mortes que poderiam ser evitadas com ações 
mais eficientes de imunização, assistência a gestantes e ao recém-
nascido, melhores condições de parto, diagnósticos e tratamentos mais 
precisos ou ações de promoção da saúde. Esta taxa deveria ser zero. 
Qualquer número diferente disso significa que falhas provocaram a morte 
de crianças. Atuar nas causas evitáveis é, por definição, a única maneira 
de reduzir a mortalidade infantil. É importante, por isso, fixar metas para 
que esta curva aponte para baixo.
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Total de Óbitos de até 1 ano X Óbitos por causas evitáveis (2011-2019)

Aqui se dão números às porcentagens. Normalmente, quanto mais perto 
as duas curvas estão, menor o nível de desenvolvimento da região – países 
desenvolvidos dificilmente apresentam mortes por falta de cuidado ou de 
condições de tratamento da gestante e do bebê.

Infelizmente, os municípios brasileiros estão muito distantes da realidade 
desses países.



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-203248

Evolução - Percentual de Gestantes com mais de 7 consultas pré-natal 
(2008 - 2019)

O aumento das consultas pré-natais está diretamente relacionado à 
diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Daí vem a 
meta de que 100% das gestantes façam pelo menos sete consultas – o 
que pode ajudar a melhorar vários outros indicadores, como aleitamento, 
mortalidade infantil por causas evitáveis e bebês de baixo peso. Este 
gráfico permite visualizar o quão distante o município está da meta – e 
como está em relação à média brasileira.
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Percentual de Cobertura de Equipe Saúde da Família (2010 - 2020) 

Este gráfico mostra a evolução do atendimento das famílias por equipes 
multidisciplinares e, ao mesmo tempo, a distância do município para a 
situação ideal (100%). Trata-se de um dado quantitativo. Ou seja, mesmo 
municípios que já atingiram a universalização das visitas podem investir 
na melhoria da qualidade do serviço. Este indicador é crucial, porque as 
equipes podem influir em várias políticas públicas ao mesmo tempo: 
alerta para risco de violência contra crianças, incentivo à matrícula na 
creche e aleitamento materno, cuidados contra obesidade etc.
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Evolução - Percentual de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) 
(2000 - 2019) 

Idealmente, este índice diminui bastante ao longo do tempo. Mas no 
geral deve diminuir muito mais. Para uma rápida comparação, o gráfico 
apresenta as curvas do estado e do país. É importante analisar este 
indicador em conjunto com os dois anteriores, especialmente o de total 
de partos de mães adolescentes, porque a taxa de natalidade do país 
vem caindo, o que pode dar a falsa impressão de que o problema está 
sendo bem equacionado.
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Total de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) por ano (2000 - 2019) 

Este indicador aponta para duas preocupações interligadas: a gravidez 
de adolescentes, que em grande parte dos casos não foi planejada, 
interrompe estudos e planos de vida; e a alta probabilidade de o bebê 
viver em um arranjo familiar instável, menos capaz de lhe oferecer os 
cuidados necessários para seu desenvolvimento pleno.
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Total de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) - Por Cor/Raça (2018) 

Por este indicador se percebe o quanto a desigualdade se traduz em 
respostas comportamentais que favorecem sua perpetuação. Quanto 
maior a concentração de mães adolescentes entre as etnias identificadas 
como as mais vulneráveis, maior a necessidade de ações públicas 
voltadas para essas populações específicas.
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Nutrição Adequada

Total de nascimentos registrados como Baixo Peso (2002 - 2018)

Este é um indicador de quantas crianças já partem em defasagem no 
seu processo de desenvolvimento. Na maior parte das vezes, significa 
comprometimento nutricional – especialmente quando relacionado ao 
baixo peso nos primeiros anos de vida. O número de bebês que nascem 
com menos de 2,5 quilos deveria cair bastante ao longo do tempo.
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Percentual de crianças de baixo peso em relação ao total de nascidos 
vivos (1997 - 2018) 

Este índice se conjuga com o anterior. Se o número de bebês que 
nascem com menos de 2,5 quilos cai, mas a porcentagem deles no 
total de nascimentos permanece a mesma, o problema não está sendo 
devidamente tratado. É o que se vê, por exemplo, na curva do país.
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Percentual de Peso Baixo ou Muito Abaixo para Idade - 0 a 5 anos (2019) 

Sempre pode haver crianças geneticamente predispostas a ter peso 
abaixo do padrão. Mas, estatisticamente, esse indicador aponta para a 
quantidade de crianças que estão com a nutrição abaixo do recomendado 
e, por consequência, seu desenvolvimento físico comprometido. E, em 
geral, isso vem junto com atraso motor, poucos estímulos intelectuais, às 
vezes problemas emocionais.
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Percentual de Peso Elevado para Idade - 0 a 5 anos (2019)

Do outro lado do espectro do baixo peso, tem crescido o fenômeno da 
obesidade, um sinal de problemas futuros para a saúde da criança. O 
peso elevado pode indicar má alimentação e sedentarismo, dois fatores 
que prejudicam o desenvolvimento pleno na primeira infância (assim 
como na vida toda).
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Porcentagem da Amostra de Crianças (0 a 5 anos) e Alturas (2019) 

Este indicador apresenta um retrato da situação das crianças do município 
em relação às do Estado e do país. A baixa e a baixíssima estatura são 
sinais indicativos de problemas nutricionais, às vezes acompanhados de 
baixa atividade física e carência de estímulos intelectuais e emocionais.
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Aleitamento materno (menores de 6 meses de idade) (2020) 

Não existe melhor forma de nutrição para um bebê até os 6 meses de idade 
do que o leite materno. Por isso, quanto maior o índice de aleitamento 
materno, melhor para o município. Mesmo considerando que este dado é 
declaratório, ou seja, não tem o rigor de pesquisas, um índice baixo pode 
indicar necessidade de campanhas, ou de alertar as Equipes Saúde da 
Família para ajudar as mães para que os bebês façam a pega correta do 
peito.
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Parentalidade

Municípios que possuem o Programa Criança Feliz (2019) 

Este indicador permite identificar se o município implementou o programa 
federal de visitação domiciliar, Criança Feliz. A iniciativa se baseia na 
orientação de famílias vulneráveis sobre cuidados com saúde, alimentação 
e estímulos adequados. Em diferentes países, a visitação domiciliar tem 
sido uma estratégia de extrema importância para promover a saúde, a 
parentalidade e o desenvolvimento humano, com inúmeros benefícios 
para as crianças, as famílias e toda a sociedade.
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Segurança e Proteção

Percentual de Cobertura das famílias do Bolsa Família/Auxílio  Brasil com 
base na estimativa de famílias pobres do censo IBGE 2010 (2017 – 2021) 

Elaborado com base na estimativa de famílias pobres do Censo IBGE 2010, 
este é um indicador da evolução da quantidade de famílias em situação 
de pobreza no município. Deve ser combinado com o índice de inscritos 
no Cadastro Único que não estão no Bolsa Família, para dar uma noção 
melhor da quantidade de crianças em situação vulnerável.
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Notificações de casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos (2010 - 
2018) 

Refere-se aos atendimentos médicos de crianças que tiveram como causa 
um ato violento – quase sempre, dada a falta de autonomia das crianças, 
violência doméstica. Trata-se, portanto, da ponta do iceberg: intui-se 
que, para cada um desses casos, há uma série de atos violentos que 
não chegaram ao ponto de exigir atendimento médico. Entre os grandes 
auxiliares na tarefa de identificar riscos de violência estão os professores 
de creches e pré-escolas e as equipes do programa Estratégia Saúde da 
Família (ESF) ou outros programas sociais.

Crianças de 0 a 6 anos não beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e 
inscritas no Cadastro Único (2019 – 2020) 

Este é um indicador da quantidade de famílias em situação de pobreza 
no município, não atendidas pelo Programa Bolsa Família. Deve ser 
combinado com o índice de inscritos no Programa Bolsa Família, para 
dar uma noção melhor da quantidade de crianças em situação vulnerável.
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Evolução % de População de 0 a 14 anos Vulnerável a Pobreza (1991 - 
2010)

Aqui temos a evolução da proporção de crianças vulneráveis à pobreza. 
Dada a crise econômica trazida pela pandemia de Covid-19, é provável 
que este índice seja hoje ainda maior do que é apresentado com base 
no Censo de 2010. Ou seja, a urgência em criar programas que atendam 
essa parcela da população é ainda maior do que o índice mostra.
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Educação Infantil

Índice de Necessidade por Creche - 2019

O INC é um indicador criado para medir a necessidade por creche em 
nível municipal. Ele identifica a parcela da população de 0 a 3 anos 
que reside em área urbana e que mais precisa da creche, considerando 
critérios de priorização que se refletem na sua fórmula calculada a partir 
da proporção de crianças. Conheça a fórmula na próxima página.
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Detalhamento do Índice de Necessidade por Creche (2019) 

O INC é composto de 3 indicadores. Ele é representado pela Fórmula = 
(Proporção de crianças de zona urbana em famílias pobres) + (Proporção 
de crianças de zona urbana não pobres em famílias monoparentais) 
+ (Parcela da proporção de crianças de zona urbana não pobres, em 
famílias não monoparentais, cuja mãe é economicamente ativa ou seria 
economicamente ativa se houvesse vaga em creche). Recorte de Crianças 
de 0 a 3 anos.
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Percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos (2019) 

Está demonstrado que a creche é um poderoso meio de socialização e 
estímulos que colaboram para o desenvolvimento pleno dos indivíduos. 
Isso é ainda mais evidente para as crianças de famílias mais vulneráveis, 
que em geral recebem menos proteção e estímulos em casa. Por isso, 
a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) é atingir pelo menos 50% 
de matrículas em creches, para crianças de 0 a 3 anos, até o ano de 
2024. Cada município, no entanto, tem necessidades diferentes. Por isso 
este índice deve ser observado em combinação com o índice local de 
necessidade de creche.
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Percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos 
(2019) 

Para a pré-escola, a meta é de 100% de matrículas das crianças de 4 e 
5 anos. Trata-se da primeira etapa obrigatória da educação básica e de 
uma medida essencial para nivelar as oportunidades das crianças mais 
vulneráveis com as daquelas que, ao ingressar no ensino fundamental, já 
receberam muito mais estímulos.
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Matrículas em Creches - Tipo de dependência administrativa (2020) 

Este indicador mostra a distribuição da oferta de creches entre as redes 
municipal, estadual e privada. É mais um retrato para avaliar possíveis 
gargalos na criação de vagas pelo poder público.

Dados do Inep

Matrículas 2021
Municipal Particular Total

Creche 303 170 473
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Matrículas em Pré-Escolas - Tipo de dependência administrativa (2020)  

Este indicador mostra a distribuição do atendimento das pré-escolas 
entre as redes municipal, estadual e privada.

Matrículas 2021
Municipal Particular Total

Pré-Escola 770 31 801
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Estabelecimentos de Educação Infantil por Atendimento (2020) 

Este indicador permite reconhecer, em combinação com os dados sobre 
matrículas, oportunidades de melhora no atendimento das crianças 
– seja pelo incentivo à abertura de vagas exclusivas de creche ou pré-
escola, seja pelo estímulo a atender os dois tipos de público.

Matrículas 2021
Municipal Particular Total

Pré-Escola 770 31 801
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Estabelecimentos de Educação Infantil por Dependência Administrativa 
(2020) 

Este é mais um indicador para entender a realidade das instituições de 
ensino voltadas para a primeira infância e para avaliar possíveis gargalos 
na criação de vagas de ensino.
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Matrículas em Creches - por Cor/Raça (2019)  

Tomando por base que as populações de etnias preta e parda são 
estatisticamente compostas por famílias mais vulneráveis, estes dados 
permitem avaliar o quanto as creches estão oferecendo oportunidades 
às crianças que mais necessitam delas. Idealmente, as distribuições de 
etnias deste indicador deveriam espelhar as proporções da população 
como um todo.
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Matrículas em Pré-Escolas - por Cor/Raça (2019)   

Tomando por base que as populações de etnias preta e parda são 
estatisticamente compostas por famílias mais vulneráveis, estes dados 
permitem avaliar onde estão as crianças que faltam para a universalização 
desta fase da educação básica.

Fonte: Relatório FMCSV – Site: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ Juquitiba/relatorio-fmcsv-juquitiba.pdf - 
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A Constituição Federal assegura prioridade absoluta às crianças na 
efetivação de seus direitos. O Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 
13.257/2016) oferece sustentação a esse preceito e estabelece princípios 
e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas, 
em atenção às especificidades e à relevância dos primeiros anos de vida 
para o desenvolvimento infantil.

Educação

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, compreendendo 
a creche (crianças de zero a três anos) e a pré-escola, etapa obrigatória 
(crianças de quatro e cinco anos). Juquitiba/SP possui atualmente 
458 matrículas em creches, sendo 410 delas em unidades públicas. As 
matrículas em pré-escola totalizam 882, sendo 804 delas em estabeleci-
mentos públicos. 

A ampliação da jornada em centros de educação infantil se constitui como 
uma política educativa, sendo consideradas jornadas em tempo integral 
aquelas com pelo menos sete horas diárias de atividades. Do total de 
matrículas em Juquitiba/SP, aquelas em tempo integral representam 
69,5% das realizadas em creches e 0% das realizadas em pré-escolas.

Com relação a estrutura, os centros de educação infantil, além de contar 
com condições de infraestrutura básica, devem ser espaços dinâmicos, 
brincáveis e acessíveis.  Em Juquitiba/SP, a proporção de matrículas 
em centros de educação infantil com área externa, parque infantil ou 
brinquedos para educação infantil é de 100% nas creches e nas pré-
escolas. Por sua vez, as creches e pré-escola não estão com sua estrutura 
de acordo com as normas de acessibilidade.

6. ANÁLISE DO OBSERVATÓRIO  
DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA  
INFÂNCIA
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De acordo com a formação acadêmica dos docentes do município de 
Juquitiba e com base em diretrizes presentes em dispositivos legais e 
normativos, apresenta a seguinte situação:

• 77,4% dos docentes das creches e 73,2% daqueles da pré-escola 
estão no chamado Grupo 1, contando com formação superior de 
licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado 
na mesma disciplina juntamente com curso de complementação 
pedagógica concluído; e

• 11,3% dos docentes das creches e 10,7% daqueles da pré-escola 
estão no chamado Grupo 5, não possuindo curso superior completo.

Já a taxa de docentes das creches com formação continuada específica 
para atuação na educação infantil é de 5,3 para as unidades da rede 
pública e de 0 para as da rede privada não conveniada. Nas pré-escolas, 
a taxa é de 21,4 para os docentes da rede pública e de 0 para aqueles da 
rede privada não conveniada. 

Dados do Censo Escolar/SED.

Saúde

A vacinação é a forma mais eficaz de proteger crianças de doenças graves 
e pode ser considerada uma das maiores realizações da saúde pública. 
O acompanhamento e verificação da situação vacinal da população é 
essencial para a definição de estratégias de vacinação e para avaliação 
operacional e de impacto dos programas de imunização. Em Juquitiba/
SP, a cobertura vacinal para primeira infância apresenta as seguintes 
características:
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• 7,08 % para BCG –(Devemos considerar que nosso município não 
possui maternidade, por isso a porcentagem da BCG é baixa;

 � 53,54% para Penta;

 � 59,51% para a primeira dose da Tríplice viral (sarampo/caxumba/
rubéola);

 � 50,22% para a segunda dose da Tríplice e

 � 0,66% para Hepatite B em crianças de até 30 dias.

Fonte: https://datasus.saude.gov.br/home/tabnet/2021 

As ações de controle das doenças de transmissão vertical, que deman-
dam atenção durante o pré-natal e o parto, também integram o conjunto 
de políticas de proteção à criança. Entre essas doenças estão o HIV/Aids 
e a sífilis. As taxas de detecção de Aids em menores de cinco anos e de 
incidência de sífilis congênita permitem mapear a transmissão dessas 
infecções da mãe para o bebê, além de indicar a efetividade das políticas 
de prevenção.

• Em Juquitiba/SP, a taxa de detecção de Aids em menores de cinco 
anos foi de 0, o que corresponde a 0 novos casos em relação ao ano 
anterior.

• Já a taxa de incidência de sífilis congênita foi de 2 casos em 2020 e 
3 casos em 2021.

A alimentação saudável é um direito de toda criança. É dever do Esta-
do garantir a implementação de políticas que confiram prioridade a esse 
direito, a fim de reduzir os níveis de desnutrição e de obesidade infantil, 
de viabilizar a oferta de alimentos a populações em situação de maior 
vulnerabilidade e de promover hábitos adequados de consumo alimentar.
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Informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN 
têm apoiado a realização de diagnósticos relativos à situação nutricional 
da população acolhida pela atenção primária em saúde. De acordo com 
dados do sistema, observa-se que no/em Juquitiba/SP:

• 123 crianças com menos de cinco anos apresentaram altura menor 
do que a esperada para a idade, o que corresponde a 16,1% das 
crianças desta faixa etária acompanhadas pelo SISVAN;

• 55 crianças com menos de cinco anos apresentaram peso menor do 
que o esperado para a idade, o que corresponde a 7,2% das crianças 
desta faixa etária acompanhadas pelo SISVAN;

• 155 crianças com menos de cinco anos apresentaram peso maior 
do que o esperado para a idade, o que corresponde a 20,3% das 
crianças desta faixa etária acompanhadas pelo SISVAN.

Informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN 
têm apoiado a realização de diagnósticos relativos à situação nutricional 
da população acolhida pela atenção primária em saúde. De acordo com 
dados do sistema, observa-se que no/em Juquitiba/SP:

Características socioeconômicas e de infraestrutura socioambiental es-
tão entre os aspectos que impactam as condições de sobrevivência das 
crianças em uma determinada localidade ou região. O investimento ade-
quado em políticas públicas de saúde, desde o pré-natal, é um elemento 
fundamental para a redução dos óbitos na infância, que em/no Juquiti-
ba/SP somaram 7 casos em 2019.
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Também é fundamental analisar os dados referentes à mortalidade ma-
terna, aquela causada por qualquer fator associado à gravidez (ou por 
ela agravado) ou por medidas tomadas com relação a ela. Este indica-
dor reflete a qualidade da assistência à saúde da mulher, especialmente 
durante a gravidez ou parto. Em Juquitiba/SP, 0 mulheres gestantes ou 
puerperais vieram a óbito por causas e condições consideradas de morte 
materna em 2019.

O pré-natal possui papel fundamental na prevenção ou detecção preco-
ce de doenças maternas e fetais, além de ser o primeiro passo para um 
parto e nascimento humanizados. Por meio das consultas pré-natais, 
que devem ser iniciadas nos primeiros três meses de gestação, são par-
tilhadas as orientações necessárias ao acompanhamento da gestação, 
reduzindo os riscos para a gestante e permitindo um desenvolvimento 
saudável do bebê.

• Em Juquitiba/SP, a proporção de nascidos vivos cujas mães 
realizaram pelo menos sete consultas pré-natal, ultrapassando o 
mínimo de seis consultas estabelecido pelo Ministério da Saúde, é 
de 75%.

• O parto vaginal oferece menos riscos de infecção, hemorragia e 
prematuridade do bebê, e por isso deve ser a primeira opção para o 
nascimento. Em/no Juquitiba/SP, os partos vaginais corresponderam 
a 68,8% do total de partos realizados.

O sistema de saúde possui indicadores que ajudam a estimar a parcela 
da população coberta pela atenção primária. Este primeiro nível de aten-
ção em saúde inclui a oferta de serviços de prevenção, diagnóstico, tra-
tamento e reabilitação. Os indicadores são utilizados no monitoramento 
do acesso a esses serviços e apresentam os seguintes resultados em/
no Juquitiba/SP:
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• 16,5% de cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de 
Saúde Bucal.

• 87,8% de cobertura populacional estimada na Atenção Primária.

Assistência Social

A garantia do Registro Civil é um direito de todas as crianças. Por meio 
dele, definem sua identidade perante o Estado e a sociedade, tornando-
se aptas ao pleno exercício de sua cidadania. A ausência desse registro 
cria, entre outras implicações, entraves para que meninos e meninas na 
primeira infância possam ser beneficiárias das políticas públicas.

• Em Juquitiba/SP, a estimativa de sub-registro é de 0,6%. Isso quer 
dizer que 3 crianças, de até um ano de idade, não possuem registro 
de nascimento.

A universalização dos direitos das crianças na primeira infância tem 
como condição primordial a superação da pobreza extrema e das 
desigualdades sociais. O Estado brasileiro tem empenhado esforços 
na implementação de políticas de transferência e garantia de renda a 
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com impacto 
direto na vida da população entre zero e cinco anos. Destacam-se, nesse 
sentido, os Programas Bolsa Família/Auxílio Brasil e Criança Feliz e o 
Benefício de Prestação Continuada – BPC.

• Em Juquitiba/SP, o Bolsa Família/Auxílio Brasil alcança 75,5% das 
crianças de cinco anos ou menos em situação de pobreza, oferecendo 
a suas famílias a garantia de uma renda mínima.
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Os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS são as portas de 
entrada da Política de Assistência Social. As ações desenvolvidas nesses 
espaços têm como objetivo prevenir situações de risco, utilizando-se 
de estratégias de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
As normas técnicas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
recomendam um número máximo de famílias referenciadas por unidade 
do CRAS, de acordo com o porte do município.

• A Cobertura dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 
para famílias inscritas no Cadastro Único em Juquitiba/SP possui é 
de 50%

A SUAS conta também com serviços especializados de acolhimento e 
proteção a famílias e pessoas temporariamente afastadas do convívio 
familiar, incluindo crianças na primeira infância. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente estabelece que o acolhimento familiar deve ter 
prevalência em relação ao acolhimento institucional. Ambos devem ter 
caráter temporário e excepcional, sendo dever do Estado prezar pelo 
restabelecimento dos vínculos familiares das crianças acolhidas.

Violência

De forma voluntária ou involuntária, as mortes de crianças por causas 
externas revelam falhas nos sistemas de garantias estabelecidos nas 
normativas brasileiras, que lhes asseguram o direito inerente à vida e à 
salvaguarda perante toda e qualquer forma de violência.

Identificar as diversas dimensões das mortes violentas e acidentais de 
crianças na primeira infância é condição necessária para que políticas 
públicas e ações preventivas sejam adotadas pelo Estado, pela sociedade 
e pela família.
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• As agressões foram causa dos óbitos de 0 crianças de até 5 anos 
em/no Juquitiba/SP. Esse número foi de N/A entre as crianças 
negras, comparado a N/A óbitos de crianças brancas.

• O número de óbitos por causas acidentais, por sua vez, foi de 1. 
Nesse total, 0 crianças de até 5 anos foram vítimas de afogamento 
e 100 de sufocação. Mencionam-se ainda 0 casos de óbito por 
intoxicação, 0 por queimadura e 0 por queda.

• Já os óbitos de crianças menores de 5 anos por acidentes de 
transporte terrestre somaram 0 casos em/no Juquitiba/SP. Ao 
considerar o meio de transporte, tem se que 100 óbitos foram de 
pedestres e 0 de ciclistas. 0 crianças foram vítimas de acidentes de 
motocicletas, 0 de automóvel e outras 0 em ônibus.

A agressão cometida contra a mulher tem impacto potencial sobre 
seus filhos e filhas, principalmente quando eles se encontram nessa 
etapa singular do desenvolvimento que é a primeira infância. Quando a 
agressão resulta no óbito da mãe, os efeitos são ainda mais danosos. Em 
Juquitiba/SP, 0 mulheres foram levadas a óbito por agressão em 2019 - 0 
negras e 2 brancas. Reforça-se que as políticas públicas de prevenção à 
violência contra a mulher são também estratégias de proteção à família 
e às crianças, particularmente quando as agressões, e os óbitos delas 
decorrentes, se dão no ambiente doméstico.
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Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar deve atender a crianças e a adolescentes sempre 
que houver risco de violação dos seus direitos, seja por ação ou omissão 
do Estado, da sociedade ou dos pais e responsáveis. De acordo com as 
diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– Conanda, cada município deve ter um Conselho Tutelar para cada 100 
mil habitantes. Atribui-se, dessa forma, aos municípios mais populosos, 
a responsabilidade pela instituição de um número maior de Conselhos.

• Considerando essa proporção, a cobertura de Conselho Tutelar em/
no Juquitiba/SP é de 100%

Fonte: https://rnpiobserva.org.br/city?id=3526209&area=1

Os problemas levantados pelo Conselho Tutelar em relação a Primeira 
Infância

CASOS 2010 - 2013 2016 - 2020 2020 - 2022 2022

MAUS TRATOS 43 28 --- PSICOPEDAGOGO
21

 NEGLIGENCIA 22 23 --- FONOAUDIOLOGO
14

ABUSO 29 49 6 PSICÓLOGO
10

AGRESSÃO 66 28 ---
FAMÍLIAS EM 

ACOMPANHAMENTO
100

VAGA EM  
CRECHE 14 22

VAGA EM  
ESCOLA 14

ABANDONO 7
TRABALHO 
INFANTIL 1

EVASÃO ATÉ  
4 A 12 ANOS 69

EVASÃO MAIS 
DE 12 ATÉ 17 250
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• MAUS TRATOS – O artigo 136 do Código Penal descreve o crime de 
maus-tratos  e considera como ilícito a exposição da vida de pessoa 
(criança/adolescente/paciente/preso) sob a responsabilidade 
(autoridade/guarda/vigilância) do agressor, seja para ensino/
educação ou tratamento/custódia, por privação de refeições ou 
cuidados essenciais. 

 
EXEMPLOS:

 � Dar palmadas.

 � Esmurrar e pontapear.

 �  Bater com cinto ou outros objetos.

 � Abanar ou sacudir.

 � Apertar, prender e amordaçar.

 � Morder e queimar. 

 � Utilizar o castigo físico para repreender e punir.

• NEGLIGÊNCIA – Artigo 5º da ECA - Nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. Inclui a não prestação de cuidados médicos básicos 
a criança ou adolescente, a falta de alimentação adequada e de 
higiene, o uso de vestuário impróprio ao clima ou em mau estado e 
as situações em que é deixado sem vigilância por períodos longos, 
o que aumenta o risco de acidentes domésticos.
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 EXEMPLOS:

 � Física: caracterizada pela falta de alimentação, higiene ou 
cuidados básicos de saúde;

 � Emocional: ocorre quando a criança ou adolescente não 
tem o suporte nem os afetos necessários para seu pleno 
desenvolvimento.

• FAMILIAS ACOMPANHADAS – as famílias em acompanhamento 
têm problemas com negligencia, maus tratos, vulnerabilidade social, 
evasão escolar, encaminhamentos psicológicos, agressão, abuso 
sexual ou psicológico.

Fonte: Conselho Tutelar de Juquitiba
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Os princípios a seguir orientarão a atenção e as ações, que visam à 
proteção e à promoção dos direitos da criança de até seis anos de idade. 
A Legislação vigente determina os seguintes princípios:

1. A criança é sujeito, indivíduo, única, com valor em si mesma:

A criança é sujeito, não objeto de atenções, de cuidado ou de educação 
de qualidade.

A criança é indivíduo, não número nas estatísticas demográficas, 
educacionais, de saúde, da violência, da pobreza.

A criança é única, insubstituível, com uma vocação para a vida e uma 
presença pessoal na cultura e na sociedade.

A criança tem valor em si mesma, isto é, a criança tem uma dignidade, 
uma tarefa existencial, um significado no conjunto da    vida humana 
enquanto criança e não apenas em razão de sua futura inserção na vida 
social e econômica.

A criança é um “rosto” a ser visto, com tudo o que ele significa de direito 
à vida mais plena possível.

7. PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DA  
PRIMEIRA INFÂNCIA
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2. Diversidade étnica, cultural, de gênero e geográfica como traço 
constitutivo da sociedade e, por inclusão, da infância no município.

Esse princípio assegura o respeito à criança na sua identidade pessoal 
e coletiva e na sua relação com o grupo ao qual pertence. Assegura, 
também, a atenção à sua singularidade e particularidade naquilo que lhe 
é próprio e pessoal, que a distingue dos demais e que a faz pertencer a 
um grupo que, por sua vez, o diferencia de outros.

O leque de realidades individuais e sociais diversas abre o olhar para a 
existência de várias infâncias em nosso município. Espera-se que ele 
traga à visibilidade das infâncias, usando esse PLANO MUNICIPAL PELA 
PRIMEIRA INFÂNCIA para contribuir com o aprimoramento das políticas 
públicas voltadas às infâncias no município de Juquitiba.

3. Integridade da criança

No atual estágio do conhecimento sobre a criança e o processo de 
desenvolvimento na primeira infância, impõe-se superar a visão 
fragmentada, vigente na forma de organizar setorialmente a ação 
governamental, de formular e implementar as políticas públicas e usual na 
prática cotidiana de grande parte dos que exercem uma profissão voltada 
ao atendimento da criança. Um esforço de aproximação progressiva das 
várias secretarias, programas e projetos, dentro de um mesmo setor e de 
diferentes órgãos setoriais, convergindo para uma percepção abrangente 
da criança, é o caminho mais curto para chegar à compreensão integral 
dessa pessoa cuja aprendizagem e cujo desenvolvimento ocorrem de 
forma global, interconectada e complementar.
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Uma visão holística, integrada, senão imediatamente do “todo”, pelo 
menos progressivamente mais abrangente, vai nos ajudar a ver as inter-
relações ou intersecções que foram artificialmente afastadas como 
campos específicos de atividades profissionais distintas. São exemplos 
de articulações e integrações já presentes nas políticas: criança, família 
e comunidade; criança e meio ambiente; educação infantil e cultura; mas, 
é muito maior o número de temas tratados como coisas independentes 
e que poderiam ganhar em eficiência e eficácia se chegassem à criança 
como ações integradas. 

4. Inclusão de toda criança em todas as circunstâncias

Para que a sociedade brasileira seja uma sociedade inclusiva, todas as 
crianças devem participar como sujeitos de pleno direito, exercer e ver 
cumpridos todos os direitos da infância.

Uma sociedade inclusiva abraça todos e cada um dos indivíduos, nas 
suas expressões próprias, segundo as quais cada um em si mesmo é 
diferente dos demais; abarca todos e cada um dos grupos étnico-raciais, 
sociais e culturais; manifesta zelo pela igualdade fundamental e pela 
equidade social; entende e promove a especificidade dos direitos da 
infância; respeita e valoriza a diversidade como riqueza e patrimônio da 
nação brasileira. O princípio da inclusão age no interior do Plano Municipal 
pela Primeira Infância, atento aos valores socioeconômicos e culturais, 
dos laços familiares, das condições dignas de moradia, da alimentação 
saudável, da saúde e do bem-estar, do cuidado e da educação familiar, 
da educação infantil, da segurança e proteção, das condições adequadas 
de acessibilidade, de acompanhamento especializado, do brincar como 
ocupação própria, intensa, livre e exuberante da infância, enfim, do 
ambiente heurístico que promove o desenvolvimento mais amplo possível 
de suas potencialidades.
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5. Integração das visões científica, ética, política, estética e humanista 
da criança

Os parâmetros das ciências e a visão humanista devem articular-se 
nas ações dirigidas à criança. Assim, pediatria, pedagogia, psicologia, 
antropologia e sociologia da infância, direito, neurociências e outros 
campos científicos, de um lado, e, de outro, valores, princípios éticos e 
estéticos, políticos e econômicos, o projeto de vida de cada ser humano, 
o sentido da vida, o respeito à Terra e sua complexa rede de interligações 
constitutivas da vida precisam entender-se como complementares da 
visão holística da primeira infância e das crianças concretas.

A contribuição das ciências é imprescindível e inestimável, mas, sem o 
calor do humanismo, se torna asséptica e fria. O esforço do olhar humanista 
sem o aporte das ciências fica restrito à boa vontade é importante, mas 
sempre precária, experiência factual. Daí porque é crucial a formação 
no campo das ciências, no âmbito dos valores pessoais e sociais e no 
compromisso político dos profissionais que têm a criança como meta ou 
que executam ações que afetam a sua vida.

6. Articulação das ações

Esse princípio diz respeito a três âmbitos: 

a. das ações dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios);

b. dos setores da administração pública (educação, saúde, assistência 
social, cultura, justiça, meio ambiente, proteção contra violências e 
esporte);  

c. da relação entre o governo e sociedade.



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-203288

Coerente com esse princípio, este Plano contempla, de forma articulada, 
as políticas, os planos e os programas gerais e setoriais existentes que 
se referem à primeira infância e os complementa, quer nas ações, quer no 
horizonte temporal de cada um.

De acordo com o mesmo princípio, propõe que sejam elaborados, em 
coerência com o Plano, articulando políticas, planos e programas dos 
diferentes setores. Esse princípio tem três benefícios:

a. evita duplicidade
b. racionaliza a utilização dos recursos públicos e evita desperdícios; 

e
c. aumenta a eficiência e a eficácia do esforço governamental para 

atender aos direitos da criança.

7. Sinergia das ações

Ações articuladas se complementam e, assim, alcançam maior 
eficiência e eficácia se realizadas no mesmo espaço e tempo, de forma 
integrada. Ganha-se tempo, gasta-se menos e se alcançam resultados 
mais consistentes. Não se trata de transformar a creche num centro 
de saúde ou de atribuir a uma unidade básica de saúde as funções 
de um estabelecimento de educação infantil, mas de encontrar as 
complementariedades de serviços e as possibilidades de expansão das 
ações em cada um dos lugares em que as crianças são atendidas – 
em casa, na creche ou na pré-escola, no centro de saúde, nos centros 
de assistência social, no hospital, no consultório médico, nos espaços 
institucionalizados do brincar. 
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8. Prioridade absoluta dos direitos da criança

O princípio consagrado pela Constituição Federal, no seu art. 227, 
regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, 
e pelo Marco Legal da Primeira Infância, no art. 3º da Lei nº 13.257, de 2016, 
tem que ser posto em prática e levado às suas últimas consequências, por 
mais revolucionárias e inusitadas que pareçam. As ações e os recursos 
financeiros, nos três níveis da administração pública, devem ser decididos 
segundo a primazia absoluta dos direitos da criança e do adolescente. A 
coragem de cumprir a prioridade absoluta criará um novo panorama da 
infância e adolescência neste País, de mais justiça e equidade, menos 
desigualdade e violência, mais respeito e cuidado a todas as crianças, de 
níveis mais elevados de aprendizagem e desenvolvimento.

9. Prioridade, com destinação privilegiada de recursos, aos programas e 
às ações para as crianças socialmente mais vulneráveis.

O Estado tem o dever de proteger e oferecer meios de promoção a todas 
as crianças. Todas as crianças têm todos os direitos afirmados na 
Convenção dos Direitos da Criança, na Constituição Federal, no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, no Marco Legal da Primeira Infância e nas 
leis setoriais; no entanto, sendo os meios atuais insuficientes para atender 
a todas simultaneamente, o Estado tem a responsabilidade política e o 
dever moral de voltar-se, em primeiro lugar, àquelas que, sem a atenção 
pública, estão ou estariam privadas de direitos fundamentais. A ordem 
da atenção às crianças é inversa à ordem das condições econômicas 
das famílias. O princípio da equidade, no Estado Democrático, atribui-
lhe a tarefa de assegurar aos mais necessitados as condições que lhes 
possibilitem ser iguais aos mais aquinhoados no acesso e usufruto dos 
bens sociais, econômicos, tecnológicos e culturais. A equidade é uma 
condição para que a igualdade, como princípio universal, possa tornar-se 
igualdade real.
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10. Deveres da família, da sociedade e do Estado

A família é a primeira instituição de cuidado e educação de seus filhos. 
Ela tem um papel fundamental na primeira infância. A lei brasileira sobre 
a educação (a LDB) reconhece esse papel ao caracterizar a educação 
infantil como complementar à ação da família e da comunidade. Mas 
a sociedade também é responsável por suas crianças. O primeiro nível 
dessa responsabilidade está no respeito aos direitos da criança. Nenhuma 
pessoa, organização ou empresa pode desrespeitar qualquer direito nem 
se omitir diante de situações que ofendam os direitos da criança. Além 
disso, por meio de suas organizações sociais representativas, culturais, 
religiosas, comunitárias, ela tem: 

a. o direito de participar da formulação de políticas voltadas para as 
crianças;

b. o direito de participar de conselhos paritários com o governo em 
assuntos inerentes aos direitos da criança; 

c. o dever de zelar pelas suas crianças, com projetos e ações de apoio 
às políticas públicas e de atendimento direto às crianças e às suas 
famílias; 

d. a possibilidade de criar, apoiar e participar de redes de proteção e 
cuidado às crianças nas comunidades; e 

e. a possibilidade de promover e participar de campanhas e ações 
que visem a aprofundar a consciência social sobre o significado da 
primeira infância.
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A diretriz que embasa o PMPI/Juquitiba diz respeito à priorização das 
crianças em situação de vulnerabilidade e está fixada tanto na legislação 
nacional (Marco Legal da Primeira Infância - Lei n° 13.257/16 – art. 14, § 
2°; Lei Estadual Lei nº 17.347, de 12 de março de 2021). O objetivo maior de 
priorizar quem mais precisa é a redução da desigualdade no Município de 
Juquitiba. O primeiro desafio derivado dessa diretriz é definir como lidar 
com as diferenças de cada território da cidade. Conforme o diagnóstico 
territorial da primeira infância elaborado pela Fundação Maria Cicília Souto 
Vidigal e analisado pelos técnicos no Município é necessário realizar o 
princípio da equidade com ações de cidadania como: acesso de todas 
as crianças de 0 a 5 anos na escola, permanência de todos na trajetória 
escolar e qualidade de aprendizagem com igualdade de condições para 
todos os alunos e todas as escolas.

Estatísticas, descrições globais de problemas, comparações, taxas 
e índices são construções técnicas, porém abstratas, que ajudam na 
definição das intervenções mais urgentes e adequadas no planejamento 
de médio e longo prazo para alcançar objetivos de justiça e equidade 
social, mas elas são frias e estão distantes da vida concreta das crianças, 
de suas famílias e do seu contexto comunitário e social. Elas escondem 
a dimensão subjetiva das negações e das frustrações, assim como das 
aspirações e das alegrias no cotidiano de suas existências.

É preciso “olhar através” dos dados quantitativos para dimensionar seu 
alcance para cada criança a quem eles se referem.

8. DIRETRIZES DA POLÍTICA DA  
PRIMEIRA INFÂNCIA – MARCO LEGAL
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Quando se diminui a taxa de mortalidade infantil, não se 
muda apenas um número, mas se salva a vida de crianças; 
quando se expande o atendimento em creches e pré-
escolas de qualidade, não se está somente alcançando a 
meta de um plano de educação, mas incluindo crianças 
na trajetória educacional, ampliando seu universo de 
conhecimento e de relações, assegurando-lhes uma base 
sólida de aprendizagem ao longo da vida; quando se 
fortalecem ou se restabelecem os vínculos afetivos de uma 
criança com seus pais, responsáveis ou cuidadores, se dá à 
criança novamente a chance de constituir-se como sujeito, 
seguro e confiante. Essa verdade, que está na esfera da 
lógica e, também, na dos sentimentos, vale para cada um 
dos direitos da criança.

Essa forma de ver os objetivos e os resultados de uma 
política, de um programa e de uma ação caracteriza uma 
atitude humana, solidária e corresponsável de adultos frente 
às crianças e abre uma nova visão à ação governamental em 
relação à infância brasileira: não se trabalha por números, 
mas por pessoas.

Diretrizes políticas 

1. Atenção à prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
no Plano Plurianual (PPA) e no Orçamento, para atender o que os direitos 
da criança (e do adolescente) requerem. A determinação constitucional 
e a opção política de situar a criança (como também o adolescente) 
no topo das prioridades do município acarretam a obrigação de incluir 
e manter, na LDO e no PPA, as determinações para que os orçamentos 
anuais assegurem os meios financeiros para que essa prioridade seja 
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efetivada na prática. As crianças estão nos nossos corações, nas leis, 
nos discursos e até nas políticas sociais, mas se não estiverem nos 
orçamentos, suas vozes ecoarão no vazio e os esforços dos gestores, 
dos profissionais e de quem mais se engaja no atendimento das crianças 
serão minguados. Portanto, atendendo à essa necessidade, o PMPI já faz 
parte das diretrizes orçamentárias e do Plano de Governo do município 
de Juquitiba.

2. Articulação e complementação do Plano Municipal pela Primeira 
Infância. O município de Juquitiba elabora agora o seu Plano adequado 
à sua realidade local, tendo o Nacional e o Plano Estadual como fonte de 
referência. Dessa maneira, todos estarão articulados e se complementando 
no mapa do País.

3. Manutenção de uma perspectiva de longo prazo. É preciso persistir por 
vários anos nos objetivos e nas metas para garantir condições dignas 
de vida e promotoras do desenvolvimento pleno a todas as crianças 
brasileiras. São muitas as crianças, são muitos os problemas e só a 
continuidade por vários anos, em busca dos objetivos, poderá mudar o 
quadro de agruras em que grande parte das crianças está mergulhada na 
sociedade brasileira. 

4. Elaboração dos planos em conjunto: governo e sociedade, gerando 
corresponsabilidade do Município, da sociedade e das famílias. O PMPI 
resultou de um processo de cooperação entre a sociedade e o governo, 
desde a sua concepção até a redação final, inicialmente nos segmentos 
municipais que tratam da criança, em seguida em debate aberto a toda 
a sociedade, obedecendo o princípio que determina o art. 227, § 7º, 
combinado com o art. 204, inciso II, da Constituição Federal e os artigos 
4º, 7º e 12 da Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância). 
Daí advêm sua qualidade técnica e sua legitimidade social.
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5. Atribuição de prioridade para regiões, áreas geográficas ou 
localidades com maior necessidade. Em parceria com as secretarias e 
demais instituições municipais, o município deverá atender a todas as 
crianças. Por isso é tão importante o trabalho ser desenvolvido de forma 
intersetorial. Pela característica do próprio município, em extensão e 
população, considera-se que é possível definir com clareza as prioridades 
nas questões de fragilidade, sejam elas pontuais ou permanentes. De 
modo geral, o PMPI contém ações Inter setoriais que atendem as crianças 
de forma que faça valer a equidade.

6. Participação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Os órgãos que compõem esse sistema vêm exercendo um 
papel relevante, mais que isso, imprescindível na defesa e na garantia 
dos direitos de cada criança e da infância como faixa etária específica. 
Na medida em que cresce a articulação entre os setores do Poder 
Executivo com o Judiciário e com os Conselhos de Direito da Criança e do 
Adolescente e com o Conselho Tutelar, aumentam a eficiência e eficácia 
das ações.

Diretrizes técnicas

1. Integralidade do Plano, abrangendo todos os direitos da criança no 
contexto familiar, comunitário e institucional.

2. Multissetorialidade das ações, com o cuidado para que, na base de 
sua aplicação, junto às crianças, sejam realizadas de forma integrada.

3. Valorização dos processos que geram atitudes de defesa, de proteção 
e de promoção da criança.
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4. Qualificação dos profissionais que atuam diretamente com as crianças 
ou cuja atividade tem alguma relação com a qualidade de vida das 
crianças de até sei anos. O lema é “cuidar de quem cuida”.

5. Reconhecimento de que a forma como se olha, se escuta e se atende a 
criança expressa o valor que se dá a ela, o respeito que se tem por ela, a 
solidariedade e o compromisso que se assume com ela; reconhecimento, 
também, de que a criança capta a mensagem desses sentimentos e 
valores pela maneira com que é tratada pelos adultos.

6. Foco nos resultados. São necessárias insistência e persistência para 
se alcançarem   os objetivos e as metas do PMPI.

7. Transparência, disponibilidade e divulgação dos dados coletados no 
acompanhamento e na avaliação do PMPI. 

Esses dados servirão de indicadores para o controle social da execução 
do Plano. Divulgar os avanços que vão sendo obtidos contribuirá para o 
Plano ser visto como instrumento de transformação das condições de 
vida e de desenvolvimento das crianças e do País e para que a sociedade 
mantenha o interesse por ele, acompanhamento da sua execução e 
contribuindo para aprimorar a sua implementação.

8. Escuta qualificada da criança como sujeito capaz e participante, 
acolhimento de suas mensagens e resposta a ela sobre a sua participação. 
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Os Objetivos deste PMPI acompanham o Plano Estadual de São Paulo 
que optou por implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
do Milênio conforme quadro abaixo:

Principais ODES - Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável do Milênio (1,2,3,4,5,6,8,10,11 e 16) 

ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares;

ODS 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria 
da nutrição, e promover a agricultura sustentável;

ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades;

9. OBJETIVOS CONFORME OS ODES 
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ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas;

ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do 
saneamento para todos;

ODS 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos;

ODS 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis;

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvi-
mento sustentável, proporcionar o acesso à Justiça para todos e cons-
truir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
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Meta 1

Gerir de forma integrada 70% os serviços, benefícios e programas vol-
tados à primeira infância até 2032 reduzindo a pobreza e ampliando os 
empregos no município;

Estratégias: 

a. Elaborar protocolo de atendimento de forma intersetorial para 
atendimento da primeira infância.

b. Ampliar os serviços municipais de atendimento da primeira infância.
c. Criar facilitador de atendimento às crianças com maus tratos e/ou 

saúde debilitada.

Meta 2

Garantir, até a vigência deste plano, em 100% o acesso de todas as crian-
ças do município que estão na faixa de vulnerabilidade com alimentação 
saudável.

Estratégias:

a. Estudo detalhado do cardápio escolar
b. Identificar crianças com baixo peso na caderneta de saúde e 

encaminhá-las para os órgãos de saúde dessa competência.
c. Acompanhamento do peso e medida das crianças regularmente

10. METAS E ESTRATÉGIAS DESTE PMPI 
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Meta 3

Reduzir, durante a vigência deste plano, em 100% a taxa de mortalidade 
materna e acabar com as mortes evitáveis dos recém-nascidos dimi-
nuindo as doenças e realizando atendimentos psicossociais e reabilita-
ção para todos que necessitam.

Estratégias:

a. Busca ativa de gestantes que deixam de comparecer às consultas 
agendadas.

b. Encaminhamento para o CRAS dos casos que necessitem de apoio.
c. Garantir as consultas no pós parto e incentivar o aleitamento 

materno.

Meta 4

Garantir em 100% qualidade e equidade na Educação Infantil durante a 
vigência deste plano de forma gradual (anualmente);
  
Estratégias:

a. Elaborar os parâmetros de qualidade e equidade conforme diretrizes 
do Ministério da Educação

b. Implementar, monitorar e avaliar a aplicabilidade em porcentagem.

Meta 5 

Consolidar um modelo de Formação Continuada para todos os profissio-
nais que atendem a Primeira infância
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Estratégias:

a. Realizar anualmente uma formação intersetorial de todos os 
profissionais que atuam com essa faixa etária.

b. Avaliar anualmente os serviços ofertados pela Prefeitura para a 
população na primeira infância.

Meta 6

Ampliar os espaços lúdicos e acessíveis com diversos jogos e brincadei-
ras para garantir o direito de brincar das crianças nos espaços públicos.

Estratégias:

a. Realizar levantamento de espaços públicos nos bairros para a 
pintura de jogos e brincadeiras infantis

Meta 7

Garantir a universalização da matrícula dos alunos com deficiências e 
atender em 100% as crianças de AEE de forma intersetorial.

Estratégias:

a. Garantir vaga no ensino regular e no AEE – Atendimento Educacional 
Especializado às crianças com deficiência

b. Garantir acompanhamento mensal com fonoaudiólogo e psicólogo 
a todas as crianças com necessidade.
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Meta 8 

Ampliar a participação das famílias nas ações intersetoriais
Estratégias:

a. Realizar eventos e/ou palestras para as famílias em situação de 
vulnerabilidade de forma intersetorial

b. Criar uma Comissão Intersetorial de acompanhamento das ações 
com famílias vulneráveis com representante da saúde, educação e 
social

c. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio de 
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.

Meta 9

Ampliar o Programa Saúde na Escola com palestras, orientações capaci-
tação para os pais

Estratégias:

a. Elaborar calendário de ações da saúde nas escolas de educação 
infantil 

b. Realizar testes visuais nas crianças com sintomas 
c. Realizar palestras/ orientações voltadas à saúde bucal das crianças 

nas escolas.
d. Realizar palestras para os pais e profissionais sobre primeiros 

socorros
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Várias ações são mantidas e desenvolvidas no município de Juquitiba, 
das quais destacamos:

Nº PARCERIA AÇÃO

1

Secretaria Municipal de  
Educação e Cultura

Termo de colaboração na Educação 
Infantil com a Associação Promocional 
Santo Antônio de Juquitiba (APROJ) 
e Associação Beneficente Lar do 
Caminho.

2

Secretaria  Municipal de Educação 
e Cultura,  Secretaria  Municipal de 

Assistência Social e Conselho Tutelar Semana Municipal de Prevenção e 
de Combate a Violência Doméstica, 
ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

3

Secretaria  Municipal de Educação 
e Cultura,  Secretaria  Municipal de 

Esporte e Turismo e o Sesc  
Campo Limpo

Realização de diversas atividades 
de recreação com o público escolar, 
dentre elas: movimento, expressão 
corporal, atividades coordenativas, 
envolvendo o desafio, a diversão, a 
construção coletiva e a convivência.

4

Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura, Secretaria Municipal de 

Higiene e Saúde Integração e articulação permanente 
da educação e da saúde, proporcio-
nando melhoria da qualidade de vida 
da população de Juquitiba.

5

Secretaria Municipal de  
Educação e Cultura e Setor de  

Alimentação Escolar Acompanhamento de Nutricionista 
nas ações de educação alimentar e 
nutricional às crianças da educação 
básica pública.

11. AÇÕES E CAMPANHAS QUE  
EXISTEM NO MUNICÍPIO VOLTADOS  
À INFÂNCIA
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São sempre realizadas como ações conjuntas de políticas públicas 
destinadas a resolver um grande problema social, são sempre inclusivas 
e equitativas. São ações integradas que supõem um novo paradigma 
para terminar com a fragmentação de ações e atender demandas da 
sociedade com urgência. 

Na política da Primeira Infância o método para o sucesso e realizar as 
ações abaixo de modo articulado e cooperativo (educação, saúde e 
social). 

1. Semana do Bebê; 

2. Brincar na Rotina Diária;

3. Programa de Saúde na Escola;

4. Alimentação Saudável;

5. Projeto Literário;

6. Projeto Meio Ambiente.

OBS: Para cada ação intersetorial o município deverá elaborar um plano 
de ação. Os recursos para este Plano de Ação deveram estar previstos no 
PPA municipal

12. AÇÕES INTERSETORIAIS A SEREM 
DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032104

As ações finalísticas do Plano Municipal pela Primeira Infância de 
Juquitiba - SP, representam processos que organizam as estratégias 
utilizados anualmente no atendimento das crianças da Primeira Infância 
de forma intersetorial para garantir o direito das crianças.

As ações selecionadas já estarão organizadas de maneira que sejam 
monitoradas pela Comissão de Acompanhamento deste plano, sendo 
uma ferramenta presente na elaboração do planejamento anual de 
cada setor, educação, saúde e assistência social, onde definirão datas 
e responsabilidades para o ano seguinte de forma intersetorial. Ao final 
de cada ano deverá ser elaborado um relatório contendo dados das 
atividades realizadas, justificativa das ações não realizadas e possíveis 
alterações no desenvolvimento das estratégias, visto que o plano de ação 
deve ser um documento vivo, que se adequa conforme a necessidade.

1ª Ação Finalística - Criança com Saúde: 

Garantir:

1. Assistência à mulher no pré natal, parto e puerpério.

2. Registro de nascimento em todas as maternidades públicas 

3. Integralidade do cuidado de crianças de 0 a 6 anos. 

4. Equidade em saúde para a primeira infância. 

5. Aleitamento materno e alimentação adequada

13. ELABORAÇÃO DAS AÇÕES 
FINALÍSTICAS
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Estratégias:

• Realizar no mínimo 6 consultas de pré natal.
• Realizar ao menos 7 consultas no primeiro ano de vida.
• Realizar ao menos uma ação pactuada no Programa Saúde na 

Escola na Rede Municipal

Monitoramento e Avaliação: Anual 

Fonte de informação: E-sus / E-gestorab

Indicador: Número de atendimentos anualmente

2ª Ação Finalística – Educação Infantil:

É a primeira etapa da Educação Básica com prioridade para atender 
crianças de 0 a 3 anos em creches e de 4 a 5 anos em pré-escolas. É 
importante implementar os parâmetros de qualidade da Educação 
Infantil. capacitar os profissionais para atender bem as crianças desta 
faixa etária e desenvolver a Educação Integral nos próximos 10 anos 
mudando a realidade Municipal.

Estratégias:

• Assegurar a igualdade, o acesso, a permanência e a qualidade do 
atendimento na educação infantil.

• Distribuir anualmente nas unidades escolares brinquedos, jogos e 
livros apropriados para cada faixa etária em quantidade suficiente 
para o número de crianças matriculadas, incluindo matrizes 
africanas e indígenas.

• Troca da nomenclatura de Creche e pré-escola para Centro de 
Educação Infantil (CEI).
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Monitoramento e Avaliação: Anualmente através de planilhas de 
monitoramento do PPP e de entrega de materiais.

Fonte de informação: Plano Municipal de Educação, Diretrizes da 
Educação Infantil e projeto Político Pedagógico.

Indicador: Cronograma de atividades na escola. Projeto Político 
Pedagógico.

3ª Ação Finalística - Evitando acidentes na primeira 
infância:

As medidas mais efetivas para o controle de acidentes na infância in-
cluem um conjunto de estratégias que consideram as crianças em seu 
contexto habitual e visam prevenir novos eventos, reduzir a gravidade 
das lesões e diminuir as deficiências decorrentes dessas injúrias.

Estratégia:

• Capacitar pais, lideranças comunitárias e todos envolvidos no 
processo educativo de crianças na Primeira Infância em prevenção 
de acidentes na infância.

Monitoramento e Avaliação: Formulário de avaliação - Anual

Fontes de informação: Escola, família e Comunidade – CENPEC, Plano 
Municipal pela Primeira Infância

Indicador de Resultado: Gráfico da Secretaria Municipal de Higiene e 
Saúde.
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4ª Ação Finalística – A família e a comunidade da 
criança:

O PMPI caracteriza a comunidade e as famílias de maneira intersetorial, 
como base de apoio para o desenvolvimento integral das crianças, pois é 
nas famílias que acontecem os relacionamentos afetivos, a autoconfian-
ça, a empatia e todas as habilidades das relações humanas. As famílias 
devem estar integradas no desenvolvimento da Educação Infantil, forta-
lecendo vínculos.

Estratégia:

• Acompanhar o desenvolvimento infantil desde o ingresso na creche
• Aderir ao Programa Criança Feliz.

Monitoramento e Avaliação: Formulário de avaliação, registro fotográfico  
e termo de visita da supervisão de ensino - Anual

Fontes de informação: Escola, família e Comunidade – CENPEC, Plano 
Municipal pela Primeira Infância

Indicador de Resultado: Ata de reunião de pais, lista de presença
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5ª Ação Finalística: Incentivando o hábito de leitura 
em crianças e familiares

Estimular a leitura desde a infância é a principal ferramenta para o de-
senvolvimento intelectual de uma criança. Desenvolver esse hábito é im-
portante, pois ele auxilia no aprendizado escolar e na integração com 
outras crianças. As experiências vividas pelas crianças influenciam no 
seu desenvolvimento e é no ambiente familiar que essa experiência se 
solidifica.

Estratégia:

• Desenvolver projetos literários com literatura infantil envolvendo os 
familiares

Monitoramento e Avaliação: Formulário de Avaliação, Registro Fotográfi-
co e Termo de Visita da Supervisão de Ensino.

Fontes de informação: Contar Histórias com Arte e Ensinar Brincando. 
Para a Educação Infantil, A arte de cantar e contar histórias, A Contação 
de Histórias.

Indicador de Resultado: Plano de Ensino, Rotina Semanal e Termo de Vi-
sita.
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6ª Ação Finalística: Do direito de brincar ao brinquedo 
de todas as crianças

Brincar é o principal veículo para o desenvolvimento infantil. Quando as 
crianças brincam, elas estão desenvolvendo habilidades em todas as 
áreas do desenvolvimento: cognitivas, físicas, de comunicação e sociais/ 
emocionais. Através da brincadeira, elas reforçam essas habilidades de 
uma forma única.

Estratégia:

• Assegurar o lúdico no processo de ensino e aprendizagem das 
crianças na Educação Infantil

Monitoramento e Avaliação: Plano de Ação, Termo de Visita da Coorde-
nação Pedagógica.

Fontes de informação: Base Nacional Comum Curricular

Indicador de Resultado: Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino, 
Rotina Semanal do Professor

7ª Ação Finalística: A criança e o espaço. A cidade e 
o meio ambiente

Importantíssima esta ação finalística pois a cidade deve valorizar os es-
paços coletivos e se comprometer com os direitos das crianças, com um 
planejamento adequado de acessibilidade e equidade. O meio ambiente 
deve estar presente no currículo, no estudo da carta da terra e da mata 
Atlântica.
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Estratégia:

• Demonstrar na prática, a relevância da contribuição de cada um na 
conservação do meio ambiente.

Monitoramento e Avaliação: Formulário de Avaliação, Registro Fotográfi-
co e Termo de Visita da Coordenação Pedagógica.

Fontes de informação: A importância do hábito de reciclagem. Os tipos 
de lixo produzidos; Construção e uso de brinquedos de material recicla-
do. Aprender e se divertir enquanto brinca com sucata.

Indicador de Resultado: Rotina Semanal, Plano de Ensino, Feira de Artes 
e registro fotográfico.

8ª Ação Finalística: Atendendo à Diversidade

Esse princípio abre o olhar para as várias infâncias que existem em nos-
so País. E é às múltiplas formas de ser criança que as políticas devem ser 
sensíveis. Segundo o Plano Nacional pela Primeira Infância, assegurar 
o direito à diferença implica o respeito às personalidades e aos projetos 
individuais da existência, bem como a consideração e valorização dos 
diferentes saberes e culturas.

Estratégia:

• Cumprir as leis de inclusão de alunos com deficiência, garantindo 
a formação para os professores que trabalham com inclusão de 
crianças com deficiência na turma.
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Monitoramento e Avaliação: Pautas das Formações realizadas, listas de 
presença e avaliação de cada encontro.

Fontes de informação: Conforme Leis Vigentes e Lei Brasileira de Inclusão

Indicador de Resultado: Rotina Semanal, Relatório individual do aluno, 
Plano de Ensino Individual.

9ª Ação Finalística: Controlando a exposição precoce 
aos meios de comunicação 

O uso precoce e excessivo da tecnologia é um fenômeno recente no 
cenário da infância, entretanto especialistas em Primeira Infância já 
começam a identificar  impactos e repercussões sobre a dinâmica 
familiar, desenvolvimento, comportamento e aprendizado infantil.

Estratégia:

• Planejar a rotina escolar para redução do uso de telas

Monitoramento e Avaliação: Termo de visita da Coordenação Pedagógica 
Escolar e Termo de Orientação Pedagógica 

Fontes de informação: Pesquisas atuais realizadas, Indicações da 
Sociedade Brasileira de Pediatria

Indicador de Resultado: Rotina Semanal do Professor e Cronograma de 
atividades da Escola
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10ª Ação Finalística: A criança – sujeito de Direitos

Estratégia:

• Aumentar a participação dos responsáveis pelas  crianças na 
elaboração de políticas públicas

Monitoramento e Avaliação: Tabulação da pesquisa do Projeto Político 
Pedagógico, Monitoramento do Plano Municipal Pela Primeira Infância. 

Fontes de informação: Plano Municipal pela Primeira Infância

Indicador de Resultado: Pesquisa do Projeto Político Pedagógico, Moni-
toramento do Plano Municipal Pela Primeira Infância
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A EDUCAÇÃO E A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA 
AS VIOLÊNCIAS

A educação e a proteção de crianças e adolescentes contra as violências
A escola é o ambiente onde crianças e adolescentes têm a possibilidade 
de desenvolver laços de confiança para se abrir e buscar ajuda.

É também o local em que passam mais tempo, tanto em número de horas 
diárias, quanto ao longo dos anos.

Por tudo isso, toda a comunidade escolar tem uma grande responsabilidade 
de zelar pelo bem-estar de cada estudante, inclusive ao identificar um 
caso confirmado ou uma suspeita de violência, antes, durante ou após o 
processo de denúncia.

14. SERVIÇOS E PROTOCOLOS DE 
ATENDIMENTO PARA INFÂNCIA NO 
MUNICÍPIO 
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Serviços de Atendimento para Infância no Município

• Prefeitura de Juquitiba – Rua Jorge Victor Vieira, 63 – Centro - 
Juquitiba;

• Secretaria Municipal de Educação e Cultura -  Rua Eduardo Roberto 
Daher, 47 – Centro – Juquitiba/SP; 

• Conselho Tutelar - Av. Tancredo de Almeida Neves, 136 - Centro, 
Juquitiba - SP, 06950-000, Brasil;

• CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
de Juquitiba – Avenida Juscelino K.de Oliveira, 633 – CSU – Centro 
– Juquitiba – SP

• CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - Rua Antônio 
Soares Godinho – 10, Barnabés

• Delegacia de Polícia Civil – Rua Florentino Antônio de Moraes, 140 - 
Juquitiba, SP - CEP: 06950-000;

• Polícia Militar - 25º BPM/2º CIA de Juquitiba - Rua Padur Abes, 119 
– Centro - Juquitiba, SP;

• Hospital – Rua José Antônio Nunes, 90 - Centro - Juquitiba, SP
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Os serviços de Saúde de Juquitiba

Nome Endereço Telefone/Fax
USF BARNABÉS I, II e III: Rua Antonio Soares Godinho, 

nº 04, Distrito dos Barnabés, 
Juquitiba, SP.

Tel.: (11) 4684-8136

USF CENTRO: Avenida Tancredo de Almeida 
Neves, nº 252, Centro, 
Juquitiba, SP

Tel.: (11) 4682-1363

USF CONCEIÇÃO: Rua Antonio Pereira Branco, 
75 – Bairro Conceição, 
Juquitiba, SP.

Tel.: (11)  4682-1023

USF PADEIROS: Estrada Marta Maria de 
Jesus, nº 826, Padeiros, 
Juquitiba, SP.

Tel.: (11) 4682-1007

USF JUSTINO: Avenida 31 de Março, nº 
1389, Justino, Juquitiba, SP.

Tel.: (11) 4682-1373

USF JARDIM DAS 
PALMEIRAS:

Rua Jasmin, nº 323, Jardim 
das Palmeiras, Juquitiba, SP.

Tel.: (11) 4683-1999

USF PALMEIRAS: Rua Inácio Pinto nº 29, 
Palmeiras, Juquitiba, SP.

Tel.: (11) 4683-1992

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Juquitiba – Site: http://juquitiba.sp.gov.br/saude/
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Os serviços de Educação Infantil de Juquitiba

Nome Endereço Telefone Dep.  
Administrativa

Modalidade de 
Ensino

ESCOLA 
MUNICIPAL 
PAULINO 
BUENO

Estrada das 
Pereiras, 09

11 4684-1415 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
RECANTO DAS 
CAIPUNAS

Rua Amélia C. 
F. Guimarães , 
3500  

11 4682-0029 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
TEREZA TOGNO 
COMOLATTI

Fazenda Sama 
s/n

11 4682-8177 Municipal Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
TERRA NOVA

Rua Antônio 
Soares 
Godinho, 35

11 4684-1462 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
JARDIM DAS 
PALMEIRAS

Rua das 
Orquídeas, 95

11 4681-1074 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

CRECHE 
MUNICIPAL 
MATA 
ATLANTICA 

Rua Jorge 
Victor Vieira, 
80

11 4681-4128 Municipal Educação 
Infantil

ESCOLA 
MUNICIPAL 
MANACÁS DOS 
SOARES

Rua Gregório 
Pires Oliveira, 
50

11 4681-4528 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
FRUTO DA 
TERRA

Rua Armando 
Sales de 
Oliveira, 200

11 4681-2090 Municipal Educação 
Infantil

ESCOLA 
MUNICIPAL 
FONTE DAS 
AGUAS 
CLARAS

Rua Antônio 
Oliveira 
Camargo, 50

11 4683-1700 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental
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ESCOLA 
MUNICIPAL 
ALTAMIRO 
PINTO DE 
MORAES

Estrada SP 57, 
7000

11 4683-2406 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

ESCOLA 
MUNICIPAL 
JAYME ALÍPIO 
DE BARROS

Estrada das 
Laranjeiras s/n

11 4683-2060 Municipal Educação 
Infantil 
e Ensino 
Fundamental

CRECHE 
MUNICIPAL 
MARIA 
CRISTINA 
BRESSALI 
CHAMA

Rua Antônio 
Soares 
Godinho, 31

11 4684-1666 Municipal Educação 
Infantil

COLEGIO ARCO 
IRIS

Av. Nossa 
Senhora 
Aparecida, 165

11 4682-2078 Privada Educação 
Infantil

CENTRO 
EDUCACIONAL 
SEMENTE DO 
AMANHA

Rua Brigadeiro 
Jose Vicente 
Faria Lima, 102

11 4681-2025 Privada Educação 
Infantil

ASSOCIACAO 
PROMOCIONAL 
SANTO 
ANTONIO DE 
JUQUITIBA

Av. Juscelino 
K. de Oliveira, 
112

11 4681-4561 Privada Educação 
Infantil

CEI LAR DO 
CAMINHO

Av. 31 de 
Março, nº 
1622– Bairro 
dos Justinos

11 4681-3389 Privada Educação 
Infantil

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Juquitiba – Site: http://juquitiba.sp.gov.br/educacao/
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Desenhos

1. O que mais gosta na escola? 

E. M. RECANTO DAS CAIPUNAS E. M. JAIME ALIPIO DE BARROS E. M. FONTE DAS ÁGUAS CLARAS

E. M. JAIME ALIPIO  
DE BARROS

E. M. MANACÁS DOS SOARES

15. ESCUTA DAS CRIANÇAS  
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Desenhos

2. O que mais gosta na cidade de Juquitiba?

E. M. JARDIM DAS PALMEIRAS E. M. RECANTO DAS CAIPUNAS 

E. M. JAIME ALIPIO DE BARROS E. M. JARDIM DAS PALMEIRAS

E. M. FONTE DAS ÁGUAS CLARAS E. M. MANACÁS DOS SOARES
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3. O que mais gosta na sua casa?

E. M. FRUTO DA TERRA E. M. BARRA MANSA

E. M. MANACÁS DOS SOARES E. M. TERRA NOVA
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4. O que menos gosta na escola?

E. M. FRUTO DA TERRA E. M. TERRA NOVA

E. M. TERRA NOVA E. M. FONTE DAS ÁGUAS CLARAS

E. M. JARDIM DAS PALMEIRAS E. M. MANACÁS DOS SOARES
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5. O que você menos gosta em Juquitiba?

E. M. FRUTO DA TERRA E. M. ALTAMIRO PINTO DE MORAES

E. M. MANACÁS DOS SOARES E. M. TERRA NOVA



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032124

6. O que menos gosta em casa?

E. M. BARRA MANSA E. M. BARRA MANSA

E. M. FONTE DAS ÁGUAS CLARAS E. M. ALTAMIRO PINTO DE MORAES

E. M. ALTAMIRO PINTO DE MORAES E. M. ALTAMIRO PINTO DE MORAES
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O monitoramento consiste na obtenção sistemática de informações a 
respeito do andamento do plano ou projeto, provendo as bases para a ação 
corretiva – tanto em aspectos substantivos ou de conteúdo (relativos 
a objetivos, resultados esperados e estratégias) como em aspectos 
operacionais (relativos a recursos e processos) –, e para o reforço de 
aspectos positivos, identificados durante a execução. O monitoramento 
está diretamente ligado à agenda do responsável pela coordenação do 
plano e a equipe de trabalho designada pela condução da execução das 
ações.

A avaliação de um plano deve ser realizada periodicamente e oferecer 
informações e indicadores para um acompanhamento efetivo. São três os 
principais níveis de avaliação: avaliação de efeitos ou impactos, avaliação 
de produtos e resultados, e avaliação de estrutura e processo. Em todos 
os casos, são os indicadores que focalizam e orientam o processo de 
avaliação.

Quando se formula um plano e são selecionadas estratégias, o pressu-
posto é de que, se bem executadas, as ações gerarão “produtos” (bens 
concretos ou tangíveis) e “resultados” eficientes e eficazes. A ideia de 
eficiência está relacionada à relação entre o produto ou resultado obtido 
e os recursos empregados (notadamente, tempo e dinheiro). A ideia de 
eficácia está relacionada à adequação do produto ou resultado à situa-
ção para a qual foi previsto. Em relação à estrutura, o que se examina é, 
principalmente, a adequação da escolha da estratégia: as ações definidas 
precisam ser viáveis e oportunas, além de terem potencial para contri-
buir para o alcance dos objetivos ou obtenção dos resultados esperados.  

16. MONITORAR, ACOMPANHAR E 
AVALIAR O PMPI  



PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DE JUQUITIBA   |  2022-2032126

E no que diz respeito ao processo, o que se analisa é a forma de desen-
volvimento das ações: efetividade da coordenação e acompanhamento 
dos responsáveis, organização, qualidade dos relatórios das avaliações 
(prestação de contas), quantidade dos envolvidos, disponibilidade de 
recursos financeiros. Mesmo que uma ação previamente definida seja 
adequada, oportuna e viável, se mal realizada em nada contribuirá para o 
alcance dos objetivos ou da obtenção dos resultados esperados.

Fonte: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/LIVROS/plano-municipal-para-a-infancia-e-a-adolescencia.pdf

A Comissão Intersetorial do PMPI – Plano Municipal da Primeira Infân-
cia deverá se reunir a cada 6 (seis) meses para um monitoramento das 
ações finalísticas previstas neste plano e ao final de cada ano elaborar 
um relatório com a avaliação e necessidade de adequação das ações 
planejadas.
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I. Estudo dos Marcos Legais da Primeira Infância

MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

LEI Nº. 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decre-
to-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro 
de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012.

II. Política Estadual pela Primeira Infância de São Paulo

LEI Nº 17.347, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Institui a Política Estadual pela Primeira Infância de São Paulo
Resolução Nº 161 de 04 de dezembro De 2013

III. Resolução Nº 161, de 04 de dezembro de 2013

Estabelece os parâmetros para discussão, formulação 
e deliberação dos planos decenais dos direitos 
humanos da criança e do adolescente em âmbito 
estadual, distrital e municipal, em conformidade 
com os princípios e diretrizes da Política Nacional 
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano 
Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes.

17. ANEXOS
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IV. Resolução Nº 171, de 4 de dezembro de 2014

Estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos 
planos decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em 
âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princí-
pios e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano Nacional 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescente se altera os 
prazos dispostos na Resolução N.º 161, de 03 de dezembro de 2013.

V. Cronologia da Legislação do PMPI

• 1988 - Promulgação da Constituição Federal – art. 277: “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

• 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

• 1991 - Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda): Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.

• 2006 - Criação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
do Adolescente: Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), de 19 de abril de 2006.

• 2009 - 8ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente: 
Aprovação das diretrizes gerais do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente (PDDHCA), realizada em 
Brasília (DF), em dezembro de 2009. A Conferência foi precedida 
por 2.611 conferências municipais, 260 conferências regionais e 27 
conferências estaduais.
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• 2010 - Aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI): 
Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), de 14 de dezembro de 2010.

• 2011 - Aprovação das diretrizes do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos da Criança e do Adolescente (PDDHCA): Resolução 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), de 19 de abril de 2011.

• 2013 - Definição dos parâmetros para discussão, formulação e 
deliberação dos Planos Decenais dos Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente (PDDHCAs) nos âmbitos estadual, distrital e 
municipal: Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda) nº 161, de 4 de dezembro de 2013.

• 2016 - Promulgação do Marco Legal da Primeira Infância que dispõe 
sobre as políticas públicas para a primeira infância: Lei nº 13.257, de 
8 de março de 2016
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• Guia para orientar ações intersetoriais da Primeira Infância - Link: 
guia_acoes_intersetoriais_primeira_infancia.pdf

• Cenário da Infância e Adolescência do Brasil - Link: cenario-da-in-
fancia-e-adolescencia-no-brasil-2022_0.pdf (fadc.org.br)

• De olho no orçamento criança - Link: abrinq_poc.pdf (mppr.mp.br)
• Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 1ª edição 2022 – Link: 

cenario-da-infancia-e-adolescencia-no-brasil-2022_0.pdf
• Conselho tutelar – Guia para a ação passo a passo – Link: conselho-

-tutelar-guia-para-acao-passo-a-passo.pdf
• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Guia para 

Mobilização de Recursos – Link: FMDCA-mobilizacao-de-recursos.
pdf

• Plano Municipal para a Infância e a Adolescência – Manual de Orien-
tação Elaboração e Revisão do PMIA – Link: plano-municipal-para-
-a-infancia-e-a-adolescencia.pdf

• Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente Apoio 
à execução de suas funções – Link: CMDCA-apoio-a-execucao-de-
-suas-funcoes.pdf

• De olho no orçamento criança – Link: de-olho-no-orcamento-da-
-crianca.pdf

• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Guia para 
Gestão de Parcerias com Base no MROSC – Link: FMDCA-MROSC.
PDF.pdf

• Políticas Sociais para Infância e Adolescência Guia para a gestão pú-
blica – Link: politicas-sociais.pdf

• Conselho Tutelar - E o enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes – Link: conselho-tutelar-EAV.PDF.pdf

• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Guia para 
Ação Passo a Passo – Link: FMDCA-guia-para-acao-passo-a-pas-
so.pdf

• A importância da elaboração do plano da primeira infância no muni-
cípio – Link: material para palestra de sensibilização.pdf
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