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Introdução
A Fundação Abrinq, criada em 1990, é uma organização sem fins lucrativos e tem a missão de promover a defesa dos
direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Sua meta é o reconhecimento de todas as crianças e
adolescentes como sujeitos de suas próprias histórias, e que têm o direito de viver com dignidade, respeito e liberdade,
com saúde, alimentação adequada, educação de qualidade, acesso a esportes, lazer, cultura e à profissionalização.

Desde 2010, a
Fundação Abrinq é
representante da Save
the Children no Brasil
e, com essa parceria, foi
capaz de aumentar seu
impacto na proteção
dos direitos das crianças
e dos adolescentes do
país, aprendendo com as
melhores práticas globais
e com a possibilidade
de acesso a recursos
internacionais.
O Programa Criança com
Todos os Seus Direitos
é uma iniciativa da
Fundação Abrinq – Save
the Children, cofinanciado
pela União Europeia, e
realizado pela Associação
Civil de Articulação para
Cidadania (Acari), Centro
Dom Helder Câmara de
Estudos e Ação Social
(Cendhec), Centro
de Cultura Luiz Freire
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(CCLF), Centro Nordestino
de Medicina Popular
(CNMP), Campanha
Latino-Americana pelo
Direito à Educação,
Campanha Nacional
pelo Direito à Educação
e International Child
Development Programme.
Ele surge em resposta
às precárias condições
de sobrevivência e
desenvolvimento das crianças
de 0 a 5 anos, na Região do
Semiárido brasileiro e nos
Altiplanos do Peru.
Em 2013 lançamos os
primeiros três volumes da
Coleção Criança com Todos os
seus Direitos em conjunto com
os parceiros do Programa. Os
primeiros cadernos temáticos
tiveram a intenção de reforçar
e incentivar a implementação
de hábitos alimentares mais
saudáveis, para melhorar
a saúde e a qualidade de

vida das crianças de 0
a 5 anos, bem como de
suas famílias. Visou ainda
contribuir com a proteção
integral das crianças, através
de informações e dicas que
ajudarão a prevenir situações
de violência, e refletir sobre
a educação das crianças de
0 a 5 anos, principalmente
a educação oferecida pelos
espaços institucionais da
Educação Infantil: as Creches
e Pré-Escolas.
Os novos volumes
apresentados agora trazem
a voz da criança pequena
sertaneja com seus
desejos e necessidades, a
sistematização do projeto
CAQi (Custo Aluno Qualidade
Inicial) da Educação
Infantil do Semiárido e
um olhar sobre a situação
da mortalidade materna
e infantil nos municípios
trabalhados pelo Programa.

Apresentação
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é um dos parceiros da
Fundação Abrinq - Save the Children na realização do Programa Criança com
Todos os Seus Direitos. No âmbito desta iniciativa, a Campanha desenvolveu o
projeto CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial) da Educação Infantil do Semiárido
que nos seus três anos e meio de duração ficou conhecido como o CAQi da
Educação Infantil no Sertão. Os principais resultados deste projeto estão
apresentados nesta publicação.
Este volume apresentará a metodologia desenvolvida no projeto e uma síntese
dos conteúdos abordados durante sua execução. O objetivo é compartilhar as
aprendizagens e os resultados do processo, primeiramente, com aqueles que
participaram diretamente das atividades do projeto nos 35 municípios envolvidos
e, adicionalmente, com todos os atores da região do Semiárido brasileiro que se
interessam pela Educação Infantil como um dos direitos básicos indispensáveis da
criança pequena.
No Programa Criança com Todos os Seus Direitos há uma compreensão comum
que, no contexto da primeira infância e na perspectiva da doutrina da proteção
integral, a Educação Infantil desempenha papel fundamental na aprendizagem,
na socialização e no cuidado das crianças de 0 a 5 anos de idade. Entende-se ainda
que esse atendimento seja interdisciplinar e integrado, articulado à oferta de
outros serviços públicos que promovam o desenvolvimento infantil com vistas à
qualidade de vida na primeira infância.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por sua vez, defende que
para garantir uma educação pública de qualidade para todos é necessário
financiamento público adequado. Lançado em 2007 após um processo de mais de
quatro anos de elaboração coletiva, o CAQi é uma proposta de financiamento para
a Educação Básica. Tem como referência o custo mínimo essencial por aluno, para
que o Estado possa promover uma educação pública ancorada em parâmetros
mínimos de qualidade para as crianças, adolescentes, jovens e adultos do país.
O Projeto alinha-se à noção de educação como direito humano, ou seja, pressupõe
a igualdade de condições de acesso e de dignidade, conforme determinam
vários pontos da Constituição Federal, dos quais destacamos o Inciso I do Artigo
206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola”. Consequentemente,
sua proposta também está alinhada com a doutrina da proteção integral, pois
permite que os diversos fatores necessários para garantir desenvolvimento infantil
adequado às crianças pequenas (e que tem no sistema educacional e na escola
um parceiro fundamental) sejam considerados no planejamento das políticas de
educação, garantindo os direitos fundamentais dessas crianças.
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O CAQi tem se constituído ainda como uma ferramenta técnica e política para o debate
dos recursos para a educação pública. Enfatiza que a qualidade na educação é um
conceito que considera os contextos diversos e se concretiza por meio dos insumos e
do investimento financeiro necessários para que essa qualidade seja uma realidade nas
Creches e escolas. Além de definir parâmetros nacionais de qualidade, prevê mecanismos
para a adaptação da estrutura das escolas, para diferentes contextos e demandas.
O projeto tem chamado a atenção de educadores, pesquisadores, ativistas e gestores no
Brasil e no exterior. Estudos semelhantes ao CAQi vêm sendo desenvolvidos em vários
países da América Latina e na Índia. Em maio de 2010, o Conselho Nacional de Educação
tornou pública a Resolução Nº 8/2010, recomendando formalmente que o CAQi seja
utilizado como referência nacional para o financiamento da educação pública no país.
No ano de celebração dos seus 15 anos de existência, a Campanha Nacional pelo Direito
à Educação conquistou uma das maiores vitórias em sua trajetória de incidência para
a implementação do Custo Aluno-Qualidade: a sua incorporação no texto do Plano
Nacional de Educação 2014-2024. Agora, o CAQi e o CAQ figuram na Lei 13.005 de 25
de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Essa conquista é fruto
do trabalho coletivo no âmbito no movimento “PNE pra Valer!”, criado e liderado pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que atuou incansavelmente durante os
quatro anos de tramitação do PL 8.035/2010, do Plano, para que fosse aprovado um texto
que refletisse as necessidades e demandas educacionais brasileiras.
O objetivo do CAQi da Educação Infantil do Sertão é fortalecer as políticas públicas de
Educação Infantil em municípios localizados na região do Semiárido brasileiro. Para
tanto, faz uso da formação de educadores e articulação de autoridades locais e de
instituições sociais que atuam na região no que se refere a elaboração, financiamento,
implementação, monitoramento e avaliação das políticas de Educação Infantil. A
participação no Programa Crianças com Todos os Seus Direitos foi uma oportunidade
para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação experimentar o CAQi como
metodologia de incidência política e mobilização social pela educação numa região
específica do Brasil, fazendo as conexões entre macropolíticas e a realidade local.
Metodologia
A equipe da Campanha Nacional pelo Direito à Educação procurou aplicar na região
a metodologia utilizada para elaborar o CAQi, promovendo a participação efetiva
dos sujeitos e o envolvimento de diferentes atores (governamentais, profissionais
da educação e suas instituições representativas, organizações e movimentos sociais,
pesquisadores, estudantes e familiares), o conhecimento da realidade da região, o
debate, e a mobilização política.
“Essa foi a primeira formação em que a gente pôde realmente falar e ser escutado...”
Participante não identificada
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As atividades principais
do projeto envolveram
a realização de reuniões,
seminários e oficinas, visando
promover o debate de
questões centrais da proposta
do CAQi: os conceitos de
qualidade na Educação
Infantil; os parâmetros
mínimos de qualidade
nas escolas no contexto
do Semiárido brasileiro;
os insumos necessários e
os respectivos custos; e os
financiamentos públicos
necessários para que essa
qualidade esteja expressa na
realidade das Creches e
Pré-Escolas da região e de
todo o país.
O processo educativo buscou
também promover a apropriação desses conceitos, a partir do conhecimento da
realidade, dos dados levantados pelo grupo e das visitas às unidades de Educação
Infantil de seus municípios ou dos vizinhos. Os conceitos e temas trabalhados nas
oficinas eram posteriormente retomados no que chamamos de “lições de casa”:
cada grupo de participantes por município devia realizar pesquisas na sua rede de
educação, para a elaboração de um panorama da situação do atendimento, que seria
debatido localmente nas visitas de acompanhamento e utilizado nas etapas das
oficinas subsequentes. Por exemplo: com relação ao acesso (número de matrículas
e de crianças atendidas e fora da Creche/escola), inclusão (número de escolas
com acessibilidade, de matrículas para crianças com deficiência), e situação dos
profissionais (número de professores, formação e situação salarial, piso e carreira).
“Esses encontros foram momentos ricos. Primeiro pela integração da região, porque
nós tivemos a oportunidade de conviver com outras realidades. A gente de Juazeiro, na
Bahia, pôde estar com o município de Petrolina, em Pernambuco, que é nosso vizinho.
Também foram importantes os momentos em que a gente parou para fazer cálculos,
ou seja, a questão dos insumos. Ainda me marcaram muito as visitas às unidades de
Educação Infantil, pois a gente discutia nos encontros e depois ia in loco conhecer
as realidades, tanto em Petrolina como em Juazeiro. Foram experiências ricas pra mim
enquanto profissional.”
Miranery Amorim Souza, gerente Ed. Infantil,
Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Juazeiro/BA
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Foi ainda oferecida uma bibliografia, com textos, DVD e CDs, com compartilhamento de
materiais diversos de outros parceiros, a exemplo dos Indicadores de Qualidade (Indiq)
na Educação Infantil, da Ação Educativa e Ministério da Educação e Cultura (MEC) (que
trataremos depois), ou do Pralapracá do Instituto C&A, ou do Avisalá, entre outros.
“A gente fez um diagnóstico na escola para ver as necessidades dos professores. Usamos
os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil como base para realizar o trabalho.
Foi um incentivo para o professor, hoje ele é outro; a concepção que eles têm hoje sobre
os direitos na Educação Infantil é outra. Uma das coisas que eles não valorizavam, na
época, eram os 216 <dias letivos>1, eles eram muito presos aos 180. Achavam que 216
era complementar, e hoje eles garantem 216 dias letivos por ano na Educação Infantil[...].
O salário do professor de Educação Infantil antes era inferior ao do Fundamental, e hoje
ele tem um salário igualitário. Então teve a valorização do professor. Teve também a
implantação do piso2, isso já contempla nas políticas públicas.”
Joana Vanda de Lima Santos, coordenadora Municipal da Secretaria de Educação,
Parnamirim/PE
Em paralelo realizaram-se mobilizações locais articuladas a uma agenda nacional de
medidas: a principal estratégia de mobilização foi a participação na Semana de Ação
Mundial (SAM). A SAM é realizada anualmente no mês de abril, com coalizões nacionais no
mundo todo. É uma iniciativa da Campanha Global pela Educação (CGE)3, que tem como
objetivo pressionar governos e lideranças mundiais a cumprir as metas internacionais
de educação assumidas nas Conferências Mundiais de Educação. No Brasil, a SAM é
coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE), que conclama sua
rede com ações locais em temas específicos a cada ano: em 2010 o tema foi Financiamento
da Educação Pública de Qualidade; em 2011, Diferenças Sim, Desigualdades Não; em 2012,
Educação Infantil; e em 2013, Valorização dos Profissionais de Educação.
Outra ação de articulação e mobilização foi a participação de representantes da região
em diversos encontros nacionais da CNDE: II Encontro dos Comitês Nordestinos da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em Fortaleza (CE), nos dias 28 e 29 de
novembro de 2010 (seis representantes da região); 8º Encontro Nacional da Campanha, 15
a 17 de agosto de 2011, em Brasília (duas representantes da região); Oficina de Consulta
1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios da Constituição.
Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até
a promulgação da mais recente, a Lei nº 9.394 promulgada em 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu o princípio do direito universal à
educação para todos. A LDB de 1996 trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da Educação Infantil (Creches e
Pré-Escolas) como primeira etapa da Educação Básica.
2 Em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei n° 11.738, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da Educação Básica, regulamentando a disposição constitucional nº 7, de 26 de abril de 2012 do Ministério da Educação. Os novos
critérios de complementação do piso salarial foram aprovados pela Comissão Intergovernamental para Financiamento da Educação de
Qualidade, composta pelos membros do MEC, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime). Essa resolução trata do uso de parcela dos recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da Educação Básica pública.
No dia 27/2/2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação
Básica passou a ter validade a partir de 27 de abril de 2011.
Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=382&id=12253&option=com_content>.
3 Fonte: <www.campaignforeducation.org>.
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Ampliada da iniciativa Fora da Escola
não Pode, desenvolvida desde 2010
pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef ) e Campanha Nacional
pelo Direito à Educação no Brasil, 18
de agosto de 2011, em Brasília (uma
representante da região); 9º Encontro
Nacional da Campanha, 19 a 21 de
agosto de 2013, em Brasília (uma
representante da região); Oficina Fora
da Escola não Pode, 22 de agosto de
2013, em Brasília (uma representante da
região).
Esses encontros em geral são momentos
de formação política dos atores que
constituem a base social da CNDE em
todo o Brasil e de fortalecimento dos
comitês regionais. O investimento para
garantir a presença de representantes
da região se fez com a intenção de
fomentar a criação de um ou mais
comitês da CNDE no Sertão. Outras
mobilizações, sobretudo virtuais,
estão relacionadas ao processo de
acompanhamento do Plano Nacional
de Educação (PNE) no Congresso e às
Conferências de Educação.
“Eu acho que tudo foi importante no
<Projeto> CAQi. Mas o que mais me
marcou foi a questão da luta pela
educação de qualidade, que é um dos
objetivos do CAQi. Uma Educação
Infantil como primeira etapa, como
‘primeira prioridade’, mas nunca
chega a ter essa prioridade. Ainda
não chegou e isso me marcou muito.”
Marilene Soares de Souza Silva,
Creche Alzirinha, Bodocó/PE

Creche
“Eu tive a oportunidade de participar
de um Encontro em Brasília, em que
fui representando o Sertão. Mantive
contato com pessoas do Brasil inteiro,
com o movimento interfóruns...”
Miranery Amorim Souza, gerente
Educação Infantil, Seduc, Juazeiro/BA
Consideramos como acertada a
metodologia da proposta, organizada
em oficinas intercaladas por visitas de
acompanhamento técnico. As oficinas
se configuraram como espaço de
compartilhamento de informações e
conhecimentos e de reflexão coletiva. Já
as visitas cumpriram seus objetivos de
manter o sentimento de pertencimento
dos participantes em um processo
contínuo e coerente, e garantir
acompanhamento e orientação na
execução das tarefas “para casa”, como eles
mesmos denominaram.
Uma atividade muito apreciada foram
as visitas a centros de Educação infantil
de Juazeiro e Petrolina, como parte da
programação da primeira oficina. Com um
roteiro de observação em mãos, elaborado
coletivamente, os participantes puderam
observar os espaços com um olhar mais
crítico, e fizeram o registro por escrito, com
fotos e pequenos vídeos. A proposição
dessas tarefas mostrou-se importante no
sentido de os participantes se sentirem
responsáveis por seu processo formativo
e de se manterem ativos no estudo que
desenvolveremos ao longo dos quatro
anos. No mais, tudo isso condiz com
nossa proposta de formação coletiva, em
que se pressupõe participação ativa de
todos os sujeitos envolvidos e não apenas
transmissão de conhecimentos.
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Quanto às oficinas especificamente, podemos destacar que se
constituíram em espaços de compartilhamento de materiais, informações
e conhecimentos. Os participantes valorizaram muito os materiais
distribuídos. Cabe mencionar que houve um esforço por parte da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação em circular não somente
materiais próprios, como também aqueles produzidos por outros parceiros
de sua rede. Também permitiram que os participantes dos diversos
municípios compartilhassem ideias sobre pontos comuns e incomuns da
situação e das políticas da Educação Infantil em seus locais. Embora muitos
municípios sejam bastante próximos geograficamente, notamos que há
pouca interlocução regional entre eles.
Percebemos ainda que a intensidade das discussões aumentou de uma
oficina para outra, com mais pessoas falando, se posicionando, interagindo
ativamente dos debates, o que demonstra que a metodologia vem
funcionando em termos de deixar os participantes à vontade e fazê-los
se sentirem sujeitos capazes de enunciação. Um deles destacou que, ao
receberem o convite para a segunda oficina, todos fizeram de tudo para
participar, “pois dos cursos que já fizemos, esse espaço é o único que nos
valoriza e nos respeita, nos dá voz ativa e leva em conta o que a gente fala”.
Por outro lado, algo referido como negativo nas fichas foram a sobrecarga
de informações e o pouco tempo para discussão e aprofundamento: “Ao
invés de serem dois dias, dependendo da quantidade de informações que
serão abordadas, gostaria que fosse em três, tornando assim o encontro
um pouco menos cansativo”. “O excesso de informações foi um dos pontos
negativos. Para quem está começando, fica um pouco ‘atordoado’, é
muito cansativo.”
Apesar de ter aumentado o número e a diversidade de participantes nas
oficinas, observamos como um desafio a construção de laços entre esses
diversos segmentos, mesmo no âmbito de cada município: “Na região não
é muito comum espaços de discussões, principalmente sobre educação.
Convém destacar a quantidade de informações e, principalmente, as
vivências trocadas neste espaço”, registrou um participante na ficha de
avaliação. Percebemos que quase não mantêm diálogo entre si, requisito
fundamental quando se trata de somar esforços e harmonizar políticas e
serviços para garantir os direitos da infância.
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1

Identidade e Conceito

Neste capítulo, apresentaremos conteúdos discutidos desde as primeiras oficinas do Projeto
e retomados durante toda sua duração. Trata-se de conceitos básicos que, em nossa opinião,
devem inspirar quaisquer ações e propostas para a área da educação na primeira infância.
Assim, explicitaremos as concepções de criança, de primeira infância e de Educação Infantil com
as quais trabalhamos ao longo do Projeto.

Criança e infância4
Desde que nascem, as crianças são sujeitos de direitos, singulares, seres sociais e históricos,
produtores de cultura. A criança não é apenas um corpo que precisa de cuidados, tampouco
uma mente vazia que precisa ser preenchida. Não é um adulto em miniatura, mas um ser
humano em crescimento e em desenvolvimento e que precisa ter os seus direitos garantidos
e respeitados.
A ambivalência da infância – presente e futuro – exige que cuidemos dela agora, pelo valor
de sua vida presente, e, simultaneamente, mantenhamos o olhar na perspectiva do seu
desenvolvimento rumo à plenificação e seu projeto de existência.5
Em que pese ser a criança prenúncio e preparação da vida adulta – e esse sentido de
crescimento exerça fascínio, fundamente esperanças e arregimente investimentos na
primeira infância –, é necessário ver também na criança um valor em si mesmo. A infância
constitui uma etapa da vida com sentido e conteúdo próprios. Adultos inteligentes, criativos,
empreendedores, com ampla flexibilidade mental, são antes consequência que objetivos da
ação nos primeiros anos de vida. Por isso, não olhamos para as crianças na perspectiva do
adulto que desejamos que sejam, mas como cidadãs, sujeitos de direitos enquanto crianças.
Entendê-la como pessoa em desenvolvimento implica conferir plenitude ao momento da
infância por ela ter sentido em si mesma e, adicionalmente, nessa mesma dinâmica, situá-la
num processo de formação cuja meta é o sempre mais adiante.

4 Os textos destes itens sintetizam ideias e conceitos presentes em materiais produzidos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
decorrentes de seus vários projetos e ações, e pela Fundação Abrinq – Save the Children, no âmbito do Programa Criança com Todos os Seus
Direitos, algumas vezes reproduzindo trechos inteiros desses materiais, cujas referências completas constam nas Referências Bibliográficas. Assim,
optamos por especificar ao longo do texto apenas referências retiradas de materiais produzidos por terceiros.
5 Este parágrafo e o próximo foram retirados do documento de sistematização da primeira fase do Programa e, por sua vez, reproduzem ideias e/ou
trechos do Plano Nacional pela Primeira Infância, também indicado nas Referências.
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Primeira infância6
A primeira infância é um período essencial
para a realização dos direitos da criança.
O Programa Criança com Todos os Seus
Direitos caracteriza a primeira infância como
a fase que vai do 0 aos 5 anos de idade.
Durante esse tempo:
• As crianças passam pelo período mais
rápido de crescimento e mudança
em todo seu ciclo vital, em termos de
amadurecimento do corpo e do sistema
nervoso, de crescente mobilidade, de
capacidade de comunicação, e de rápidas
mudanças de interesses e comportamentos.
• As crianças pequenas criam fortes vínculos emocionais com seus pais e outros
cuidadores, dos quais buscam cuidado, atenção, orientação e proteção, de forma que
respeitem sua individualidade e capacidades cada vez maiores.
• As crianças pequenas estabelecem relações importantes com outras crianças,
de sua idade, menores e maiores. Por meio dessas relações, aprendem a negociar
e a coordenar atividades comuns, a resolver conflitos, a respeitar acordos e a
responsabilizar-se por outras crianças.
• As crianças pequenas captam ativamente as dimensões físicas, sociais e culturais do
mundo em que vivem, aprendendo progressivamente a partir de suas atividades e
de suas interações com outras pessoas, crianças ou adultos.
• Os primeiros anos das crianças pequenas são a base de sua saúde física e mental, de
sua segurança emocional, de sua identidade cultural e pessoal e do desenvolvimento
de suas atitudes.
• As experiências das crianças pequenas em termos de crescimento e
desenvolvimento variam de acordo com sua natureza individual, sexo, condições de
vida, organização familiar, estruturas de atenção e sistemas educativos.
• As experiências das crianças pequenas em termos de crescimento e
desenvolvimento são fortemente influenciadas por crenças culturais a respeito de
suas necessidades e do cuidado de que precisam, bem como da função ativa que
desempenhem na família e na comunidade.

6 Todo este trecho também foi retirado do documento de sistematização da primeira fase do Programa e, por sua vez, reproduz o Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fundación Bernard van Leer. Guía a la Observación
General nº 7: “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”. 2007, p. 41-42. Fonte:<www.bernardvanleer.org>.
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O conceito de
qualidade
Qualidade em
educação é um
conceito dinâmico
e complexo, que
depende de
circunstâncias
históricas, políticas,
sociais e culturais.
Assim, cada
comunidade,
município, Estado
ou país pode
definir, de tempos
em tempos, o que
considera qualidade
na educação, levando
em conta um
conjunto de aspectos
ou condições que
garantam essa
qualidade. Isso
significa que o
conceito de qualidade
muda ao longo do
tempo e de acordo
com as circunstâncias.

Do conceito à materialização da qualidade
Para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a
qualidade na educação pode ser garantida, basicamente,
pela conjunção de três fatores principais:
• Gestão democrática, avaliação participativa e controle
social das escolas, redes e sistemas de ensino, em todos
os níveis (do município à União) e em todas as etapas e
modalidades da educação, como um princípio.
• Valorização dos profissionais da educação, a partir de
um piso nacional salarial justo, política de carreira atrativa
e compatível com as responsabilidades da profissão,
formação inicial e continuada qualificada (pressuposto
fundamental da qualidade).
• Financiamento público adequado, capaz de
universalizar um padrão de qualidade na educação
pública (pressuposto que garante os demais).
O que caracteriza ou materializa esses três conjuntos
de condições? Obviamente, sua concretização exige
investimentos financeiros, ou seja, a garantia do direito
à educação pública de qualidade para todos tem um
custo. Por isso, conforme apresentado na Introdução, a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação criou o CAQi
(Custo Aluno Qualidade Inicial), a partir do padrão
mínimo de qualidade, conforme consta na Constituição
Federal (Art. 206, VII e Art. 211, Parágrafo 1º) e LDBEN (Art.
3º e Art. 4º). Assim sendo, o CAQi aponta quanto deve ser
investido anualmente por criança ou aluno de cada etapa
da Educação Básica, considerando fatores como número de
criança/aluno por turma, estrutura física da Creche/escola,
equipamentos e instalações, materiais didáticos e recursos
pedagógicos, formação e remuneração dos profissionais
etc. Ou seja, materializa a discussão sobre qualidade na
educação com indicação dos insumos materiais e humanos
necessários para garantir tal qualidade, avançando para o
cálculo de seu custo.
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A Educação Infantil de qualidade
É preciso chamar a atenção para um ponto fundamental: ainda que
o conceito de qualidade seja dinâmico, respeito à diversidade ou às
circunstâncias não significa aceitar condições adversas que podem afetar os
direitos básicos da criança ou mesmo trazer riscos a seu desenvolvimento.
Segundo, qualidade e acesso são inseparáveis no direito à educação. Desse
modo, a educação de qualidade tem relação estreita com a garantia de
acesso de todas as crianças à Creche e à Pré-Escola, ou seja, uma instituição
de Educação Infantil de qualidade para poucos ou uma sem qualidade para
muitos não garante o direito à educação das crianças no país.
A Educação Infantil de qualidade é um direito para as crianças no presente e:
• Considera a concepção de criança como sujeito histórico, social, produtor
de cultura, ativo e criativo; responde às exigências contemporâneas de
aprendizagem e respeita o direito das crianças e dos profissionais de se
desenvolverem como seres humanos; respeita o modo como as crianças
aprendem e a diversidade das infâncias; integra cuidado, aprendizagem,
interações e brincadeiras como elementos inseparáveis da educação nesta
faixa etária; envolve a participação das equipes das Creches e Pré-Escolas, das
crianças, das famílias e das comunidades; e exige profissionais habilitados e
valorizados e infraestrutura adequada.
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Verificando a qualidade – indicadores
Como cada um dos aspectos mencionados anteriormente pode
ser verificado? Para que esse conjunto de aspectos torne-se mais
claro e objetivo, e também para avaliar se a educação oferecida
é boa, é preciso definir os indicadores de qualidade. Indicadores
são sinais concretos sobre determinada realidade. Por exemplo,
quando queremos saber se uma pessoa está doente, usamos vários
indicadores ou sinais: febre, dor, desânimo. E na educação, que
indicadores podemos utilizar?
No livreto Indicadores da Qualidade na Educação Infantil7, os
indicadores foram organizados em sete dimensões: planejamento
institucional; multiplicidade de experiências e linguagens;
interações, promoção da saúde; espaços, materiais e mobiliários;
formação e condições de trabalho das professoras e demais
profissionais; cooperação e troca com as famílias; e participação
na rede de proteção social. O material traz orientações sobre como
fazer uma ampla avaliação da instituição de Educação Infantil,
identificando seus pontos fortes e fracos. São perguntas e respostas
que sinalizam o que está bem e o que precisa ser melhorado.
Esse instrumento, já aplicado com muito sucesso em diversas
instituições, foi um dos materiais de apoio utilizado em nosso
Projeto. Várias equipes das Secretarias Municipais de Educação dos
municípios participantes aplicaram os Indicadores.

7 A publicação Indicadores da Qualidade na Educação Infantil foi produzida pela ONG Ação Educativa, em parceria com o Ministério
da Educação e com a contribuição de várias organizações. Sua primeira versão foi lançada em 2009. Disponível em: <portal.mec.gov.br/
dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf>; <http://www.acaoeducativa.org.br/indicadores/downloads.htm>.
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2

Situação do Atendimento da Educação
Infantil no Semiárido de Pernambuco

Situação da Educação Infantil nos municípios participantes do CAQi Sertão
Este capítulo traça um panorama da situação do atendimento educacional para crianças de
0 a 5 anos no Semiárido de Pernambuco, partindo de dados levantados por parceiros, pela
equipe do Programa Criança com Todos os Seus Direitos ou mesmo pelas participantes do
projeto CAQi da Educação Infantil do Sertão como tarefa das chamadas “lições de casa”.
O Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2010) apresenta
o Estado de Pernambuco com uma população de 536.068 crianças de 0 a 3 anos e 284.514
de 4 e 5 anos, o que dá um total de 820.582 crianças na fase da primeira infância. Desse total,
segundo o Censo Escolar MEC/Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep 2011), 64.506
estão matriculadas8 em Creches (12,03% da faixa de 0 a 3), enquanto a matrícula em
Pré-Escolas é de 242.621, ou seja, 85,28% das crianças de 4 e 5 anos. As matrículas estão
distribuídas entre as redes públicas municipais, as privadas e uma pequena participação da
rede estadual, que atende à população das áreas indígenas e do território de Fernando de
Noronha (veja a Tabela 1). Considerando a meta estabelecida pelo PNE em tramitação no
Congresso Nacional, de 50% na Creche e 100% na Pré-Escola até 2020, há um grande desafio
para garantir o direito à educação às crianças de 0 a 5 anos no Estado.
Tabela 1 – Acesso à Educação Infantil em Pernambuco
População
0 a 3 anos
2010
536.068

Matrícula População População Matrícula
População
População
0 a 3 anos atendida em 4 e 5 anos Pré- Escola atendida em 0 a 5 anos
Creche (%)
Pré- Escola (%)
64.506
12,03
284.514 242.621
85,28
820.582

Matrícula População
Creche e atendida EI
Pré- Escola
(%)
307.127
37,43

Fonte: Secretaria da Criança e da Juventude de PE, com base no Censo Escolar MEC/Inep 2011.

O Panorama do Atendimento na Educação Infantil, realizado pela Secretaria Estadual da
Criança e da Juventude, com base no Censo Escolar de 2011, aponta um baixo atendimento
nas Creches em Pernambuco, mas um percentual bem maior na Pré-Escola, próximo à
universalização.

8 Estudo realizado pela Secretaria da Criança e da Juventude do Estado (setembro de 2012) que trata do panorama da Educação Infantil no Estado de
Pernambuco, baseado no Censo Populacional IBGE/2010 e no Censo Escolar MEC/Inep 2011, com seus respectivos recortes entre as idades, atendimento
escolar, as regiões administrativas e os 184 municípios, além de Fernando de Noronha.
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De maneira geral, essa situação é acompanhada nos municípios do Semiárido de Pernambuco
e da Bahia onde o Programa Criança com Todos os Seus Direitos (PCTD) (35 municípios)
atua, conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Acesso à Educação Infantil nos municípios do PCTD
Município
AFRÂNIO
ARARIPINA
BELÉM DE SÃO FRANCISCO
BETÂNIA
BODOCÓ
CABROBÓ
CALUMBI
CARNAUBEIRA DA PENHA
CEDRO
DORMENTES
EXU
FLORES
FLORESTA
GRANITO
IPUBI
ITACURUBA
LAGOA GRANDE
MIRANDIBA
OROCÓ
OURICURI
PARNAMIRIM
PETROLINA
SALGUEIRO
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
SANTA FILOMENA
SANTA MARIA DA BOA VISTA
SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SERRA TALHADA
SERRITA
MOREILÂNDIA
TERRA NOVA
TRINDADE
TRIUNFO
VERDEJANTE
JUAZEIRO
SENHOR DO BONFIM

População 0 a 3 anos

População 4 e 5 anos

População

Frequenta escola (%)

População

Frequenta escola (%)

1.196
6.033
1.631
818
2.634
2.448
336
1.035
776
1.231
2.422
1.306
2.380
442
2.159
359
1.697
1.025
997
5.111
1.530
21.327
4.138
982
841
968
3.161
2.163
5.312
1.323
736
609
2.123
819
604
14.103
4.631

6,2%
12,8%
30,0%
18,3%
20,2%
18,9%
7,9%
24,2%
20,6%
15,2%
9,5%
15,9%
22,5%
28,3%
6,4%
47,5%
8,7%
15,3%
10,2%
8,1%
9,0%
14,4%
16,4%
17,7%
20,7%
12,2%
6,2%
2,2%
13,4%
19,0%
20,5%
11,5%
14,6%
27,4%
31,3%
22,9%
24,7%

710
2.787
741
468
1.340
1.227
209
528
371
643
1.072
863
1.147
299
1.552
182
1.041
621
481
2.285
722
10.557
1.945
540
321
516
1.724
1.186
2.717
688
468
378
1.073
469
355
7.170
2.498

80,7%
87,0%
87,1%
79,4%
66,4%
94,0%
72,4%
85,8%
90,5%
78,4%
68,2%
76,6%
76,8%
87,9%
65,8%
86,9%
69,7%
73,1%
79,1%
60,5%
69,0%
76,2%
78,7%
83,2%
84,2%
68,6%
68,7%
75,6%
74,6%
80,7%
94,3%
89,8%
76,0%
87,8%
84,3%
83,4%
94,4%

Fonte: Elaborado por Thiago Alves (FACE - Faculdade de Administração - Ciências Contábeis e Econômicas/UFG – Faculdade Federal de Goiás)
a partir dos microdados do Censo Escolar 2012. Os dados relativos à população foram obtidos nos microdados no Censo Populacional/IBGE.
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Do total de 35 municípios do Programa Criança com Todos os Seus Direitos,
em nove deles menos de 10% da população de 0 a 3 anos se encontrava
matriculada em 2012: São José do Belmonte (2,2%), Afrânio e Santa Maria
da Boa Vista (6,2% cada), Ipubi (6,4%), Calumbi (7,9%), Ouricuri (8,1%), Lagoa
Grande (8,7%), Parnamirim (9%) e Exu (9,5%). Em 13 municípios mais de 20% da
população de 0 a 3 anos está matriculada em Creches: Belém de São Francisco
(30,0%), Bodocó (20,2%), Carnaubeira da Penha (24,2%), Cedro (20,6%), Floresta
(22,5%), Granito (28,3%), Itacuruba (47,5%), Santa Cruz da Baixa Verde (20,7%),
Moreilândia (20,5%), Triunfo (27,4%), Verdejante (31,3%), Juazeiro (22,9%),
Senhor do Bonfim (24,7%).
Quando analisamos o atendimento na Pré-Escola, é preocupante que 20
municípios não cheguem a atender nem 80% das crianças de 4 e 5 anos, pois,
a partir de 2016, será obrigatório o atendimento dessa faixa etária, o que vai
demandar outro grande esforço municipal. São eles: Betânia, Bodocó, Calumbi,
Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Ipubi, Lagoa Grande, Mirandiba, Orocó, Ouricuri,
Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São
José do Belmonte, Serra Talhada e Trindade.
De maneira geral, observa-se que os municípios tem um grande desafio de
ampliar o acesso à Educação Infantil na região, tanto na Creche quanto na
Pré-Escola.
Aos desafios do acesso somam-se outros, que tratam das condições do
atendimento na Educação Infantil. Durante o período do Programa Criança
com Todos os Seus Direitos, realizou-se o relatório Análise da Situação dos
Direitos das Crianças do Semiárido9 que apresenta dados dessas condições. A
seguir alguns desses dados atualizados são exibidos.
Com relação aos professores na Educação Infantil, nos 35 municípios onde
o Programa atua, 56,7% tinham formação no ensino superior; em seis
municípios, menos de 20% dos professores têm nível superior: Carnaubeira
da Penha, Calumbi, Itacuruba, Mirandiba, Orocó e Santa Cruz. No entanto,
em oito municípios mais de 80% dos professores já alcançaram a formação
superior: Cedro, Dormentes, Petrolina, Salgueiro, São José do Belmonte, Serrita,
Moreilândia e Terra Nova, comprovando resultados de investimentos pessoais e
das redes nessa formação.

9 Fundação Abrinq – Save the Children. Análise da Situação dos Direitos das Crianças do Semiárido, 2011.
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Nos 35 municípios do Programa, das 1.244 escolas públicas informadas no
Censo Escolar de 2012, alguns aspectos da infraestrutura impactam direta e
indiretamente na saúde das crianças e na qualidade da merenda oferecida
nesses estabelecimentos:
• Ligação à rede de água e esgoto apenas em 188 unidades, ou seja, 84,89%
das escolas não possuem esse serviço básico. Além disso, em cinco municípios,
nenhuma escola de Educação Infantil está ligada à rede de água e esgoto (Afrânio,
Exu, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena e Moreilândia).
• Sanitários presentes em apenas 938 unidades ou 75,4% do total, sendo que
24,6% das escolas não possuem banheiros em suas dependências.
• Coleta periódica de lixo existe em apenas 344 unidades ou 27,65%, deixando de
fora 72,35% das escolas.
• Água filtrada é ofertada em 1.211 unidades de Educação Infantil ou 90,11%.
• Cozinha entre suas dependências em 1.154 unidades escolares ou 92,77%.
Em termos de infraestrutura para atividades diretamente com as crianças, os
dados também são muito preocupantes. De forma geral apenas 7,64% das escolas
oferecem biblioteca para seus alunos, e o índice é menor quanto aos espaços
amplos dedicados às crianças, seja para atividades esportivas, seja para o lazer:
apenas 4,42% das escolas têm parques infantis e apenas 4,10% têm quadras
esportivas. A Tabela 3 sintetiza a situação da infraestrutura das instituições de
Educação Infantil da região.

Tabela 3 – Infraestrutura (%)
Municípios
Municípios
do PCTD

Não têm água
filtrada

Não têm
cozinha

Sem banheiro
dentro do prédio

Sem ligação à
rede pública de água e esgoto

Sem coleta
periódica de lixo

9,89

7,23

24,6

84,89

72,35
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3

MARCO LEGAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Neste capítulo sintetizamos o que foi trabalhado nas oficinas sobre a organização
da política do direito à Educação Infantil. Ou seja, as leis e normas que tratam de
garantir o direito das crianças e suas famílias e que definem as responsabilidades
dos entes federados e orientam para a organização do atendimento na primeira
etapa da Educação Básica.

Breve histórico do marco legal
Nos anos de 1930 as mulheres empregadas que tinham filhos passaram a ter
direito à Creche nas empresas em que trabalhavam, direito que foi reforçado pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada por decreto em 1° maio de
1943, mas desrespeitado por muitas empresas. Na década de 1970, durante o
governo militar, o ensino para crianças de menos de 6 anos, então chamado de
“Pré-Escolar”, foi incentivado por diversos programas sociais, com o objetivo de
suprir carências de crianças mais pobres. Na antiga Legião Brasileira de Assistência
(LBA) criou-se o Projeto Casulo para atender crianças de famílias de baixa renda, com
programas de baixo custo em todo o país. Surgiram diversas unidades de Creches
em várias cidades, mantidas pela política de Assistência Social e muitas ainda estão
em funcionamento. Simultaneamente algumas empresas mantiveram Creches, mas
sempre em número muito aquém da demanda, que só cresceu com a progressiva
presença feminina no mercado de trabalho no país.

Leis e normas atuais
Desde então muita coisa mudou e a legislação atual afirma a Educação Infantil como
um direito da criança e de sua família e um dever do Estado. Um conjunto de leis
regulamenta a organização da política para a garantia desse direito. A Constituição
Federal de 1988 define a Educação Infantil como direito universal, e o Inciso VI de
seu Artigo 30 trata da organização da política de Educação Infantil, determinando
que compete aos municípios “manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental”.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente10 (ECA, Lei nº 8.069/1990) também
reafirma o direito das crianças e famílias e o dever do Estado:
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta
irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência
à escola.
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional define a Educação Infantil
como a primeira etapa da Educação Básica, abrangendo o atendimento à faixa
etária de 0 a 5 anos, sendo em Creches de 0 a 3 anos e em Pré-Escolas de 4 e 5 anos.
A Emenda Constitucional Nº 59/2009 determina que a matrícula na Pré-Escola
será obrigatória a partir de 2016. Caso os responsáveis legais não matriculem as
crianças de 4 e 5 anos na Pré-Escola e os administradores públicos não garantam
vagas de qualidade para todos, poderão sofrer punição. Em 2006, criou-se um
fundo de financiamento para toda a Educação Básica, o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, (Fundeb), incluindo a Educação Infantil11 e buscando ampliar e qualificar
a oferta de vagas pelas prefeituras.12

10 Fonte: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>.
11 Além da Educação Infantil, foram incluídas no Fundeb as demais etapas e modalidades da Educação Básica: educação de jovens e adultos
(Ensino Fundamental e Ensino Médio); Ensino Médio, Regular e Profissionalizante; Educação Especial, Educação no Campo e Educação Indígena.
12 O Fundeb tornou-se operacional somente a partir de 2007, por força da Medida Provisória (MP) n. 339/2006, posteriormente convertida
na Lei n. 11.494/2007. As Creches não estavam incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de criação do Fundeb que o Poder
Executivo Federal apresentou ao Congresso Nacional em junho de 2005. Diante dessa e de outras também graves limitações da proposta do
governo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação criou e coordenou o movimento Fundeb pra Valer!, que reuniu diversos movimentos,
organizações, fundações, parlamentares, conselhos de direitos, entre outros, e conseguiu melhorar expressivamente o texto da emenda que
criou o Fundo. Por sua bem-sucedida experiência de incidência política na criação do Fundeb, a Campanha recebeu o prêmio Darcy Ribeiro do
Congresso Nacional em outubro de 2007.
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Existem também algumas normas e diretrizes que orientam como o atendimento deve
ser prestado. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs,
1998) do MEC e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010)
do Conselho Nacional de Educação (CNE) dão diretrizes operacionais e curriculares
para a organização do atendimento educacional para crianças de 0 a 5 anos. Tais
materiais reúnem princípios, fundamentos e procedimentos para orientar os sistemas
e as unidades públicas e privadas. Mostram também uma estrutura curricular que se
fundamenta no planejamento de atividades durante um período. Acentuam que:
• As Creches e Pré-Escolas
possuem um caráter
institucional e educacional,
diferente das práticas
domésticas ou de caráter
assistencialista de alguns
programas sociais.
• As Creches e Pré-Escolas
devem organizar um
currículo definido e
planejado, para “articular
as experiências e os
saberes das crianças com
os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, científico e
tecnológico”13, que destaque
a necessidade de diálogo
entre a escola e a família e
reconheça a especificidade
do contexto de cada criança
no seu desenvolvimento.
• Creches e Pré-Escolas como
unidades educacionais,
públicas ou privadas, que
educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade,
necessitam de profissionais com formação específica, a habilitação para o magistério
superior ou médio.
Em 2006 o MEC lançou os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de
Educação Infantil, a partir de um processo de escuta com especialistas, que orienta
gestores sobre necessidades em termos de espaços, medidas e usos dos ambientes
nas unidades educacionais para crianças de 0 a 3 anos.
13 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. Fonte:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859>.
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A ABNT NBR 905014 regula a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos, orienta também a respeito da adequação dos ambientes
para uso de crianças com deficiência, sobretudo em termos de acessibilidade: rampa
de acesso na entrada do estabelecimento e nos ambientes internos; largura dos
corredores e portas; e banheiros adaptados para cadeirantes etc.

O papel dos Conselhos Municipais de Educação
Cabe aos Conselhos Municipais de Educação elaborar as normas que regulamentam
e credenciam as unidades de Educação Infantil em seus municípios, conforme
as diretrizes e referenciais curriculares nacionais, para garantir um padrão de
funcionamento desta primeira etapa da Educação Básica. O que foi observado nos
municípios participantes do Projeto é que a maioria dos conselhos não elaborou essa
legislação regulamentadora, e as unidades funcionam em condições as mais variadas
e muitas vezes precárias. Observou-se também que há ainda muito controle dos
gestores municipais sobre os conselhos e seus conselheiros e pouca autonomia para
realizar o controle cidadão da educação.
Em alguns dos municípios participantes, existem políticas de cuidado e educação
na primeira infância que convivem com uma concepção ligada à assistência social,
o que se confirma na existência de projetos sociais paralelos voltados para crianças
mais pobres. É o caso de Petrolina, onde o projeto Nova Semente, implementado pela
Prefeitura, criou e mantém Creches nas comunidades em que não existem escolas e
com muitas famílias mais vulneráveis. Esse modelo convive, na Secretaria Municipal de
Educação (SME), com outras unidades de Educação Infantil nos moldes educacionais.
Durante uma das oficinas do Projeto, foi proposta uma mesa para debater os limites
e possibilidades do controle social sobre os recursos da educação. Para tanto,
reuniram-se representantes dos Conselhos de Educação e do Fundeb dos municípios
da região de Petrolina. Nas falas de conselheiros e representantes do Sindicato dos
Professores, fica claro que muitos programas e projetos ainda não são debatidos no
âmbito do conselho, mesmo recebendo recursos do Fundeb para sua manutenção.
O que demonstra que a equação novos programas X qualidade X cumprimentos
das diretrizes X nº de profissionais por criança X controle social sobre os recursos da
educação ainda está distante de ser resolvida.

14 A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB–40), pela Comissão de Edificações e Meio
(CE–40:001.01). Esta Norma substitui a ABNT NBR 9050:1994. Para a Norma na íntegra, acesse: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
finaltemp/abnt_nbr9050_2004_acessibilidade.pdf
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O Plano Nacional de Educação (PNE)15
O PNE é uma lei que determina metas para a educação brasileira
para os próximos dez anos, assim como as estratégias para
alcançá-las e os recursos necessários para cumpri-las. Exigido
pelo Artigo 214 da Constituição Federal de 1988, o PNE é uma
política de Estado, não um programa de governo, e envolve todos
os entes federados: as metas do PNE devem ser cumpridas em
regime de colaboração por todos os entes federados – a União,
representada pelo Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios. É o PNE que determina diretrizes para os planos
estaduais, distrital e municipais, incluindo todas as modalidades
e etapas da educação. Ou seja, desde a Educação Infantil,
passando pelo Ensino Fundamental e Médio até a Educação
Superior (graduação e pós-graduação), o PNE e os demais planos
educacionais devem, a partir de um diagnóstico do ponto em que
se encontram, dizer onde se quer chegar em dez anos e como.
O novo PNE - LEI Nº 13.005, de 25 junho de 2014 - traz como meta
1: 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% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o
final de sua vigência.

15 Parte do trecho explicativo sobre o PNE foi retirado do folder PNE pra Valer!, produzido e distribuído pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação.
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4

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Neste capítulo procuramos
sintetizar conteúdos trabalhados
nas oficinas, que trataram
do tema do financiamento
da Educação Infantil: o que é
definido na legislação brasileira;
de onde vêm os recursos; em que
são gastos; as responsabilidades
dos entes federados; o Fundeb,
seus avanços e desafios; e as
dificuldades dos municípios em
busca de mais recursos para
ampliar as matrículas e garantir a
qualidade no atendimento.

Recursos disponíveis e
arrecadados por ente federado

18%
25%

57%

União
Estados e DF
Municípios

Fonte: CDES, 2010.

Vinculação obrigatória
Para garantir o direito à educação, a Constituição Federal define, no Artigo 212, a origem
dos recursos e a destinação obrigatória para cada ente federado: a União deve aplicar 18%,
os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de
impostos, inclusive as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Define
ainda que a Educação Infantil é responsabilidade prioritária dos municípios, além do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), priorizando o público de 0 a 14 anos;
para os Estados, a prioridade é a oferta de Ensino Médio e Ensino Fundamental mais a EJA,
atendendo um público de 6 a 17 anos; para a União, a prioridade é a Educação Superior,
além das escolas técnicas e profissionalizantes federais, com foco num público adulto e
jovem. A Lei define ainda que a Educação Básica pública terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida de parte do salário dos
trabalhadores e empresas da indústria, que será distribuída nas respectivas redes públicas
de ensino, proporcionalmente ao número de alunos matriculados.

27

O Fundeb
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
do Magistério (Fundeb) foi criado em 2007 para assegurar o financiamento da
Educação Básica, inclusive da Educação Infantil. O Fundeb é um conjunto de fundos,
em cada Estado, constituído com a participação de recursos dos Estados e seus
municípios, que contribuem com 20% da arrecadação dos impostos estaduais e do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e com 20% da arrecadação dos impostos
municipais e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), respectivamente. Nos
municípios os recursos do Fundeb são destinados à e Educação Infantil e à Educação
Fundamental (regular, no campo, especial e EJA), enquanto os Estados podem usar
desses recursos para a Educação Fundamental e o Ensino Médio (regular, no campo,
indígena, especial e supletivo). Os recursos do Fundeb são redistribuídos nas redes
educacionais públicas, conforme o número de alunos informado no Censo Escolar do
ano anterior.
Todo ano é definido16 um valor mínimo anual por aluno, baseado numa estimativa
média entre o acumulado da arrecadação dos impostos nos Estados, dividido pelo
número de alunos matriculados nas redes públicas de educação. Em cada Estado, as
redes municipais e estaduais recebem, anualmente, um montante de recursos relativo
a cada aluno matriculado, ou seja, quanto mais se arrecada na região ou quanto maior
é o número de alunos matriculados, maior é o acumulado naquela rede.
Também é definido anualmente um fator de correção entre as etapas e modalidades
e este fator corresponde a um percentual do valor referencial, que é o da Educação
Fundamental e das Séries Iniciais (veja a Tabela 4).
Foi dado destaque nas oficinas à importância do Censo Escolar e das informações
sobre a Educação Infantil: muitos municípios não informam corretamente o número
de crianças matriculadas, ou mesmo confundem o que é Creche e o que é Pré-Escola.
Nos locais em que ainda existe uma concepção assistencialista, a Creche é “onde as
crianças ficam o dia inteiro”.

16 Por uma comissão, formada por representantes do MEC, dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação e dos
trabalhadores em educação, que se reúne antes do início de cada ano letivo.
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Tabela 4 - Valores do Fundeb em Pernambuco
Fundeb
Ensino
Fundamental

Custo Aluno
Ano 201017

Fator de
correção

Custo Aluno
Ano 201118

Fator de
correção

Custo Aluno
Ano 201219

Fator de
correção

Custo Aluno
Ano 201320

Fator de
correção

1.415,97

1

1.729,33

1

2.096,68

1

2.221,73

1

1.557,57

1,1

2.075,19

1,2

2.725,69

1,3

2.888,25

1,3

1.132,78

0,8

1.383,46

0,8

1.677,35

0,8

1.777,38

0,8

1.769,96

1,25

2.248,13

1,3

2.725,69

1,3

2.888,25

1,3

1.415,97

1

1.729,33

1

2 .096,68

1

2.221,73

1

Séries Iniciais
Creche em
Tempo
Integral
Creche em
Tempo
Parcial
Pré-Escola
em Tempo
Integral
Pré-Escola
em Tempo
Parcial

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/MEC.

A União contribui com uma complementação do Fundeb nos fundos estaduais dos
Estados que não atingirem o valor do custo por aluno ao ano definido para cada etapa e
modalidade. Essa contribuição deve corresponder, no mínimo, a 10% da soma do fundo
de todos os Estados. Aí reside um conflito entre a União e os Estados e municípios: quanto
maior o custo-aluno-ano, maior a complementação da União. Esse tem sido um dos
problemas da Educação Infantil: o custo-aluno-ano da Creche nas redes21 tem sido sempre
maior do que o valor-aluno-ano do Fundeb. Se o custo-aluno da Creche aumentasse, maior
seria a complementação da União, e as redes municipais receberiam mais recursos.
Desafios do Fundeb
Desde a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização do Magistério (Fundef )22 em 1996, que visava estabelecer certo padrão de
qualidade na Educação Fundamental, o modelo de fundos não foi suficiente para mudar

17 Portaria Interministerial nº 1227, de 31 de dezembro de 2009.
18 Portaria Interministerial nº 477, de 28 de abril de 2011.
19 Portaria interministerial nº 1.809, de 28 de dezembro de 2011.
20 Portaria Interministerial nº 04, de 7 de maio de 2013. 23 Relatório Undime, informações complementares nas Referências Bibliográficas.
Fonte: < http://undime.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Relat%C3%B3rio-pesquisa-Perfil-dos-Gastos-Educacionais- Undime.pdf>.
21 Relatório Undime, informações complementares nas Referências Bibliográficas. Fonte: < http://undime.org.br/wp-content/uploads/2012/02/
Relat%C3%B3rio-pesquisa-Perfil-dos-Gastos-Educacionais- Undime.pdf>.
22 O Fundef foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do
mesmo ano e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. Entrou em vigor em nível nacional em 1º de janeiro de 1998 e expirou em 28 de fevereiro de
2007, data em que passou a vigorar o Fundeb.
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a desigualdade entre as diversas redes estaduais e municipais, permanecendo
como um retrato da desigualdade socioeconômica entre as regiões: os Estados
mais pobres arrecadam menos e têm um financiamento menor que se reflete nas
condições de funcionamento de suas escolas.
• No Fundeb, como no Fundef, permanece o fato de que as responsabilidades
entre os entes federados estão distribuídas de maneira inversa à capacidade de
arrecadação de recursos entre eles: a União, ente que mais arrecada (cerca de 60%
de toda a arrecadação nacional) é quem menos contribui para o financiamento da
Educação Básica, e a complementação da União ao Fundeb é de apenas 10% do
total do fundo nos Estados.
• O controle social dos recursos: os conselhos do Fundeb, a quem cabe acompanhar
os orçamentos e as prestações de contas e o financiamento da Educação Básica
nos Estados e municípios, tem muitos problemas para realizar este papel devido à
falta de transparência na condução da gestão municipal, que muitas vezes impõe
dificuldades de acesso aos números e documentos contábeis.
“É uma coisa que a gente precisa afinar, precisa compreender e que como professora
a gente não tem acesso. Eu fui diretora de Ensino, mas não tive muito acesso a essas
informações, ou seja, informação financeira e cálculo. Refletir sobre os recursos da
educação eu realmente comecei com o <projeto> CAQi em 2010.”
Maria de Fátima Monteiro, diretora de Ensino, Salgueiro/PE

Outros recursos
Existem outros programas que repassam dinheiro da União para os Estados e
municípios, para ações suplementares como de alimentação e assistência à saúde,
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros meios
orçamentários. Entre eles destacam-se o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (Pnate), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Brasil
Carinhoso.
O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) objetiva ampliar o atendimento
das crianças de 0 a 5 anos financiando a construção de centros de Educação Infantil.
Os municípios presentes nas oficinas relataram as dificuldades tanto para acessar
informação sobre esse programa ou elaborar projetos e, tendo sido aprovados, de
executá-los e ainda a necessidade de complementação com recursos municipais.
Em Salgueiro, por exemplo, a construção do Centro Municipal de Educação Infantil
(Cmei) do Proinfância exigiu uma contrapartida do município equivalente à quantia
financiada pelo MEC.
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O financiamento no novo PNE: CAQi agora é lei
A meta 20 do PNE trata de quanto dinheiro será necessário para que o plano seja
cumprido. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
mostram que, em 2009, o Brasil investiu cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB)
em educação pública. Segundo o MEC, para que o novo PNE seja cumprido, seriam
necessários aproximadamente 7% do PIB, mas a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação (CNDE) refez os cálculos e, com base no CAQi, concluiu que o Brasil precisa
investir cerca de 10% do PIB. A diferença entre as contas é simples: o MEC só calculou a
expansão do ensino, enquanto a CNDE considerou que o Brasil precisa, além de incluir
quem está fora da escola, ao menos, universalizar um padrão mínimo de qualidade nos
próximos dez anos.
Outro problema do PNE é que o texto não determina as responsabilidades financeiras
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios no que diz respeito
aos investimentos que cada um deverá fazer para o Brasil universalizar a educação
pública de qualidade. Não adianta definir metas e prazos, se não for estabelecida a
responsabilidade de quem paga a conta.
Os municípios terminam sendo os entes federados que mais dificuldades enfrentam
para garantir o investimento em educação, uma vez que ficam com a menor parte
da arrecadação total do país. Pudemos observar grande dificuldade financeira dos
municípios engajados no projeto com a redução do Fundo de Participação dos Estados
do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que
repercutem muito nas despesas municipais.
“Dos 185 municípios que formam o Estado de Pernambuco, apenas 25 estão cumprindo
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E são exatamente esses municípios que não
têm PCCR [Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração], que não pagam e não respeitam
o piso [salarial nacional dos professores], que não fazem concurso, que contratam,
digamos assim, estagiários... Aqueles que têm PCCR, aqueles que investem, aqueles que
respeitam o piso, como é o nosso caso, estão agora com muita dificuldade.”
Maria de Fátima Monteiro, diretora de Ensino, Salgueiro/PE
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5

INSUMOS DA QUALIDADE23

“Quando você conhece realmente, vai saber até onde pode investir melhor, os gastos
mesmo, o pessoal. São coisas que a gente precisa saber para melhor direcionar os
recursos... E aí, justamente, entra na qualidade do ensino, na qualidade da Educação
Infantil, os espaços que têm que ter nas escolas, quais os investimentos que têm que ser
feitos e tudo isso se reporta para a qualidade na educação.”
Elizabeth Gonçalves dos Santos Oliveira, Secretaria Municipal de Educação de
Petrolina (SMEP), Petrolina/PE

Neste capítulo, trataremos do cerne da proposta do CAQi: os insumos materiais e recursos
humanos mínimos considerados no cálculo de custo por aluno ao ano. É importante
relembrar que o objetivo desta publicação não é “repetir” o que já dizem os outros textos
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação a respeito do CAQi, mas relatar como isso
foi discutido no âmbito do projeto CAQi da Educação Infantil do Sertão. Assim, muitas
informações sobre o CAQi serão colocadas na forma de anexos ou remetidas para
outras produções da Campanha, privilegiando, neste texto, o relato das discussões feitas
no projeto.
O capítulo foi dividido em dois itens, conforme a lógica de cálculo do CAQi:
1) investimento inicial, que são os custos de implantação de uma Pré-Escola ou Creche;
2) manutenção ou os custos com salários, materiais de consumo, reposição de materiais,
projetos etc.) que garantem a existência e a continuidade da instituição de Educação
Infantil. No item 2, criamos um subitem específico para os recursos humanos porque
representam cerca de 80% do cálculo total do CAQi. De modo geral, os gastos com
recursos humanos atingem esse percentual em qualquer projeto de escola. Essa é uma
característica da garantia do direito à educação: não se faz educação sem recursos
humanos. E não se faz educação de qualidade sem profissionais devidamente valorizados,
o que supõe formação inicial e continuada adequadas, boas condições de trabalho na
escola, salário e plano de carreira compatível com as responsabilidades do ofício.

23 A elaboração deste capítulo baseou-se nas duas publicações do CAQi produzidas pela Campanha. São elas: Custo Aluno
Qualidade Inicial: rumo à educação pública de qualidade no Brasil, de 2007; e Educação Pública de Qualidade: quanto custa esse
direito?, de 2010. Muitas vezes, utilizamos trechos inteiros dessas duas publicações, mas optamos por não fazer a referência precisa
de cada um deles, por serem elaborações da própria Campanha.
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Investimento inicial ou custos de implantação
Na formulação do CAQi, optou-se por separar os custos de implantação (aquisição de
terreno, construção do prédio, compra de equipamentos e material permanente) dos
custos de manutenção, ou seja, dos investimentos necessários para assegurar que
sejam mantidas e constantemente aperfeiçoadas as condições para a oferta do ensino
de qualidade.
Como se sabe, o custo de implantação é incorporado de uma única vez pela
administração pública; já os de manutenção acontecem ano após ano enquanto a
Creche ou escola estiver em funcionamento.
Ao longo do desenvolvimento da proposta de CAQi, verificou-se que os custos de
construção de novas escolas e Creches com condições de oferta de um ensino de
qualidade, assim como as reformas das unidades existentes para alcançar esse padrão,
corresponderiam ao “ano zero” do CAQi. Isso porque tão ou mais caro que construir
uma escola é manter o seu funcionamento e conservá-la com qualidade. Por exemplo,
a implantação de uma Pré-Escola que atenda 240 crianças custa cerca de R$ 832
mil (prédio e equipamentos). Para manter essa mesma escola, no padrão do CAQi,
gasta-se cerca de R$ 562 mil por ano. Isso mostra que a despesa de maior impacto no
orçamento não é a construção da escola, feita apenas uma vez, mas sua conservação e
atualização ano após ano.

Tabela 5 - Estimativa de custo de uma Creche
Crianças

130

Classes:

10

Total de professores:
Número de salas em espaço interno
Alunos/classe:
Jornada das criança (40 horas)
Jornada semanal do professor:

20
10
13
10
40

3 x 10(menos que 2 anos) + 3 x 12(menos que 3 anos)+4 x16
(3 anos)
Prof. C/ Normal
17

Prof. C/ Normal
17

(50 horas/semana)
(26 horas com os alunos)
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Tabela 6 – Descrição do prédio da Creche
Descrição do prédio
Áreas internas
Salas de Direção/Equipe
Salas de professores
Salas de leitura/biblioteca
Berçário
Refeitório
Lactário
Copa/cozinha
Quadra coberta
Parque infantil
Banheiros de funcionários/professores
Banheiros de crianças abaixo de 4 anos com trocador e chuveiros
Sala de depósito
Salas de TV/vídeo
Total (m²)
Total (R$ de 2008)
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Quantidade
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
3
1
915
918.614

m²/item
30
20
15
45
30
45
20
15
200
10
10
10
15
30

Tabela 7 – Equipamentos e materiais permanentes de uma Creche
Equipamentos e material permanente
Esportes e brincadeira
Colchonetes
Conjunto de brinquedos para parquinho
Triciclos
Cozinha
Freezer 305 L
Geladeira 270 L
Fogão comum lactário
Fogão industrial
Liquidificador industrial
Botijão de gás 13 Kg
Espremedor de frutas industrial
Coleções e materiais bibliográficos
Enciclopédias
Dicionário Houaiss ou Aurélio
Outros dicionários
Literatura infantil
Apoio pedagógico
Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Retroprojetor
Tela pra projeção
Televisor 20”
Suporte para vídeo e TV
DVD
Máquina fotográfica
Aparelho com CD e rádio
Processamento de dados
Computador para Administração/docentes
Impressora laser
Copiadora multifuncional
Guilhotina
Mobiliário em geral
Cadeirões com cinto de segurança
Cadeiras
Mesinha confeccionada em plástico resistente, tampo com várias opções de encaixe com objetos de
formas e cores variadas, dimensões aproximadas: 42 cm
Mesinha redonda de plástico rígido, colorido
Arquivo de ação 4 gavetas
Armário de madeira com 2 portas
Mesa de leitura
Mesa de reunião sala de professores
Armário 2 portas para Secretaria
Mesas para refeitório
Mesa para impressora
Mesa para computador
Estantes para biblioteca
Berços e colchão
Banheira com suporte
Quadro para sala
Quadro-mural
Poltrona para amamentar
Aparelhos em geral
Bebedouro elétrico
Ventilador de parede
Máquina de lavar
Secadora
Telefone
Lixeira
Custo total estimado

Quantidade
20
1
10
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1.300
200
1
1
10
10
10
1
15
4
1
1
1
30
80
10
33
10
10
1
1
1
1
2
4
4
30
2
10
1
5
2
10
1
1
1
22
129.898
35

Tabela 8 – CAQi Creche
Insumos
Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total/Ano (R$) Custo Aluno/Ano (R$) (%) Total
Custos no âmbito da escola
Pessoal (professor)
Professor c/Superior (40 horas)
3
2.025
80.980
623
10,4%
Professor c/Normal (40 horas)
17
1.350
305.924
2.353
39,3%
Subtotal		
386.903
2.976
49,7%
Pessoal (outros)
Direção
1
2.633
35.091
270
4,5%
Secretaria
1
945
12.597
97
1,6%
Manutenção e infraestrutura
2
945
25.194
194
3,2%
Coord. Pedagógico
1
2.430
32.392
249
4,2%
Aux. Biblioteconomia
0
1.350
0
0
0,0%
Subtotal		
105.274
810
13,5%
Bens e serviços
Água/luz/fone/mês
12
1.820
21.840
168
2,8%
Material de limpeza/mês
12
390
4.680
36
0,6%
Material didático/aluno
130
100
13.000
100
1,7%
Projetos de ações pedag./aluno
130
100
13.000
100
1,7%
Material de escritório/mês
12
195
2.340
18
0,3%
Conservação predial/ano
1
18.372
18.372
141
2,4%
Manutenção e reposição
Equipamento/mês
12
520
6.240
48
0,8%
Subtotal		
79.472
611
10,2%
Alimentação
Funcionários
2
945
25.194
194
3,2%
Alimentos (5 refeições/dia)/aluno
130
1
26.000
200
3,3%
Subtotal		
51.194
394
6,6%
Custos na administração central
Formação profissional
27
500
13.500
104
1,7%
Encargos sociais (20% do pessoal)		
103.474
796
13,3%
Administração e Supervisão (5%)		
38.938
300
5,0%
Subtotal		
155.912
1.199
20,0%
Total Pessoal + Encargos			
83,7%
Total MDE 			
5.597
Total Geral 		
778.755
5.990
100,0%
(% ) do PIB per capita
39,3%
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Tabela 9 – Estimativa de custo de uma Pré-Escola
Alunos
Classes
Total de professores
Número de salas de aula
Alunos/classe
Jornada do aluno (horas/dia)
Jornada semanal do professor

240
12
Prof. C/Normal
12
6
20
5
40

Prof. C/Superior

(25 horas/semana)
(26 horas com os alunos)

Tabela 10 – Descrição do prédio da Pré-Escola
Descrição do prédio
Salas de aula com mais de 20 m²
Salas de Direção/Equipe
Salas de professores
Salas de leitura/biblioteca/computação
Refeitório
Copa/cozinha
Quadra coberta
Parque infantil
Banheiros de funcionários/professores
Banheiros de alunos
Sala de depósito
Salas de TV/vídeo
Total (m²)
Total (IBGE)

Quantidade
6
2
1
1
1
1
1
1
2
6
3
1
705
707784,75

m²/item
30
20
15
45
45
15
200
10
10
10
15
30
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Tabela 11 – Equipamentos e materiais permanentes de uma Pré-Escola
Equipamentos e material permanente
Esportes e brincadeira
Colchonetes (para educação física)
Conjunto de brinquedos para parquinho
Cozinha
Freezer 305 L
Geladeira 270 L
Fogão industrial
Liquidificador industrial
Botijão de gás 13 Kg
Espremedor de frutas industrial
Coleções e materiais bibliográficos
Enciclopédias
Dicionário Houaiss ou Aurélio
Outros dicionários
Literatura infantil
Apoio pedagógico+A119
Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Retroprojetor
Tela pra projeção
Televisor 20”
Suporte para vídeo e TV
DVD
Máquina fotográfica
Aparelho com CD e rádio
Processamento de dados
Computador para Administração/docentes
Impressora jato de tinta
Impressora laser
Copiadora multifuncional
Guilhotina
Mobiliário em geral
Carteiras
Cadeiras
Mesa escrivaninha
Arquivo de ação 4 gavetas
Armário de madeira com 2 portas
Mesa para computador
Mesa de leitura
Mesa de reunião sala de professores
Armário 2 portas para Secretaria
Mesas para refeitório
Mesa para impressora
Estantes para biblioteca
Quadro para sala de aula
Quadro mural
Aparelhos em geral
Bebedouro elétrico
Ventilador de parede
Máquina de lavar
Secadora
Telefone
Lixeira
Custo total estimado
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Quantidade
25
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2.640
100
1
1
6
6
6
1
6
5
1
1
1
1
132
132
6
6
6
5
1
1
1
1
2
9
6
1
2
6
1
1
1
22
R$ 124.168,80

Tabela 12 – CAQi Pré-Escola
Insumos
Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total/Ano (R$) Custo Aluno/Ano (R$)
Custos no âmbito da escola
Pessoal (professor)
Professor c/Normal (40 horas)
6
1.000
79.980
333
Professor c/Superior (40 horas)
6
1.500
119.970
500
Subtotal		
199.950
833
35,6%
Pessoal (outros)
Direção
1
2.633
35.091
146
Secretaria
1
1.350
17.996
75
Manutenção e infraestrutura
3
945
37.791
157
Coord. Pedagógico
1
2.430
32.392
135
Subtotal		
123.269
514
22,0%
Bens e serviços
Água/luz/fone
12
960
11.520
48
Material de limpeza
12
240
2.880
12
Material didático
240
100
24.000
100
Projetos de ações pedag.
240
100
24.000
100
Material de escritório
12
240
2.880
12
Conservação predial
1
14.156
14.156
59
Manutenção e reposição
Equipamento/mês
12
960
11.520
48
Subtotal		
90.956
379
16,2%
Alimentação
Funcionários
2
945
25.194
105
Alimentos (1 refeição/dia)
240
0,3
14.400
60
Subtotal		
39.594
165
7,1%
Custos na administração central
Formação profissional
20
500
10.000
42
Encargos sociais (20% do pessoal)			
69.683
290
Administração e Supervisão (5%)			
28.076
117
Subtotal			
107.759
449
Total pessoal + encargos					
Total MDE				
2.175
Total geral				
2.340
(%) do PIB per capita					

(%) Total

14,2%
21,4%

6,2%
3,2%
6,7%
5,8%

2,1%
0,5%
4,3%
4,3%
0,5%
2,5%
2,1%

4,5%
2,6%

1,8%
12,4%
5,0%
19,2%
78,5%

15,4%
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Custos de manutenção
Em seus Artigos 70
e 71, a LDB define,
respectivamente, o
que pode e o que não
pode ser considerado
despesas de manutenção
e desenvolvimento do
ensino. Seguindo as
determinações legais
e a lógica que rege o
financiamento da Educação
Básica, o CAQi listou e
precificou um conjunto
de itens relacionados
à manutenção e ao
desenvolvimento da escola.
Assim, foi elaborada
tabela de referência com
os custos desses bens e
serviços, de acordo com
as especificidades de
cada etapa da Educação
Básica. Na “montagem” de
cada unidade educativa,
os valores unitários dessa
tabela de referência
foram usados conforme
o tamanho da unidade, o
número de crianças/alunos
por turma, o número de
profissionais etc.
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Mão na massa e nos números - 1
Nas oficinas do projeto CAQi da Educação
Infantil do Sertão, para discutir os custos de
uma Creche ou Pré-Escola, os participantes
foram convidados a analisar as Tabelas
6 (Descrição do prédio da Creche), 7
(Equipamentos e materiais permanentes
de uma Creche), 10 (Descrição do prédio da
Pré-Escola) e 11 (Equipamentos e materiais
permanentes de uma Pré-Escola). Depois,
foram estimulados a responder às seguintes
perguntas: Essa estrutura, esses equipamentos
e materiais atendem às necessidades da
Educação Infantil na região? O que deveria ser
diferente? Por quê?
A manipulação das tabelas e a discussão em
torno de seus componentes geraram uma série
de reflexões sobre quanto as especificidades
geográficas e culturais/regionais não têm sido
consideradas na instalação de equipamentos
públicos. O CAQi pode ser uma poderosa
ferramenta de gestão e planejamento, como
também de controle social. Por exemplo:
é sabido que o Sertão enfrenta uma dura
realidade, que é a falta de água potável
durante boa parte do ano, o que encarece
o fornecimento desse bem público. Embora
seja essa a realidade, não dá para imaginar
um equipamento de Educação Infantil de
qualidade funcionando adequadamente
sem água. Uma prática corrente é a compra
de água transportada por carros-pipa. Outro
ponto levantado foram as altas temperaturas
da região, que exigem projetos arquitetônicos
e materiais de construção diferenciados e
adaptados para aquela realidade. No que
diz respeito à planilha de equipamentos e
materiais permanentes, ponderou-se que o
item “secadora de roupas” é desnecessário,
diante das altas temperaturas e do clima seco
da região.

No Sertão pode ser assim...
A Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (Resab)24
recebeu o convite para participar de uma das oficinas
do CAQi. Na ocasião, foi representada pelo professor
Josemar da Silva Martins (Pinzón), que falou dos
desafios de convivência com o Semiárido e a educação.
Ele sugeriu e deu exemplos de projetos arquitetônicos
de equipamentos escolares no Sertão que devem prever
respiradouros para circulação de ar, como também a
utilização de materiais de construção adequados ao
clima da região e áreas arborizadas dentro e no entorno
das escolas.
“Todos os encontros foram muito proveitosos, muito
importantes. Quando a gente reunia também o grupo
pra construir as tabelas, pra saber o Custo. Pra saber
o Custo Aluno Qualidade e coisas que até eu nem
compreendia né, do custo de uma creche. E foi muito
bom quando aquele professor...ai meu pai, esqueci
o nome dele agora. Ele é do PNE, veio junto com
Iracema... Marcelino... Ele trouxe muitas informações
que a gente desconhecia de fato. Porque, até então, a
gente não sabia como coordenar a parte pedagógica
de uma creche. Não sabíamos o custo de funcionário,
de água, luz, telefone. Então foi muito importante pra
saber quanto custa realmente um espaço desse.”
Elizabeth Gonçalves dos Santos Oliveira, SMEP,
Petrolina/PE
“Outra coisa que não esqueci foi o fato de
aprendermos a calcular, aí uma coisa puxa a outra.
Dentro disso, descobri o que era gasto e o que era
investimento, e a como diferenciar essas duas
coisas. Vemos que não estamos gastando, estamos
investindo. Investindo, porque não vai ser rápido
o retorno, mas com certeza é o melhor retorno, é o
investimento na educação.”
Maria de Fátima Monteiro, diretora de Ensino,
Salgueiro/PE
24 A Resab é uma articulação que envolve entidades governamentais, organizações e
movimentos sociais com objetivo de fortalecer e expandir o debate sobre a proposta de
educação para a “convivência no Semiárido”. Tem sede em Juazeiro/BA.
Fonte: <http://educacaonosemiarido.blogspot.com.br/>.

Profissionais da
Educação Infantil
Conforme já explicado,
as despesas com salários
dos profissionais da
escola se encaixam no
item de manutenção
e desenvolvimento do
ensino. Para além do
salário, a proposta do
CAQi considera que o
conjunto de condições
de trabalho não só
do professor, mas dos
outros educadores, tem
influência direta sobre a
qualidade da educação
oferecida. Assim, no
cálculo de custos foram
considerados itens ou
aspectos como formação
inicial e continuada
dos profissionais;
remuneração e carreira;
número de crianças
por professor ou
tamanho das turmas;
necessidade de
diferentes profissionais
(professores,
direção, merendeira,
coordenação
pedagógica etc.).
Ao longo do Projeto,
nas várias atividades
em que discutimos a
questão da valorização
dos profissionais da
educação, o debate
sempre se mostrou
bastante difícil,
sobretudo ao tratarmos
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de questões como remuneração e plano de carreira. Por um lado, porque os valores e os
planos de carreira são diferentes em cada município, mas também porque faltam sindicatos
municipais mais atuantes e autônomos para apresentar e lutar por suas propostas. O
Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Pernambuco (Sintepe) esteve presente em
quase todas as atividades, mas não representa os educadores da Educação Infantil e demais
profissionais desses municípios. Percebeu-se também que algumas educadoras queriam
falar sobre o assunto, mas ficavam receosas com a presença de pessoas da
gestão municipal.

Tabela 13 – Plano Referencial de Cargos e Salários
Cargo/Função
		
Professor nível médio (Normal)
		
Adicional rural (+ 30%)
		
Professor nível superior
		
Adicional rural (+ 30%)
		
Coordenador (+ 20%)
Diretor (+ 30%)
Técnico com formação em nível médio
Trabalhador com formação em nível fundamental
Bibliotecário (nível superior)
Auxiliar de biblioteconomia (nível médio)

Jornada
(Em horas)

Inicial

30
40
30
40
30
40
30
40
40
40
40
40
40
40

1.013
1.350
975
1.755
1.519
2.025
1.974
2.633
2.430
2.633
1.350
945
2.025
1.350

Salário (Em R$ 1,00)
Médio
1.519
2.025
1.463
2.633
2.278
3.038
2.962
3.949
3.645
3.949
2.025
1.418
3.038
2.025

Final
2.025
2.700
1.950
3.510
3.038
4.050
3.949
5.265
4.860
5.265
2.700
1.890
4.050
2.700

Observação: Os valores dos salários estão a preços de novembro de 2008				
Cenários de atualização: Ponto de partida: R$ 300 em 1º de julho de 1994 conforme consta no acordo nacional pela valorização do magistério
Cenário-referência, atualizado para 1º/7/2009 (média INPC-IBGE e ICV-DIEESE)
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Mão na massa e nos
números - 2
A possibilidade de “colocar a mão
na massa”, com os participantes
manipulando as planilhas do
CAQi em uma das oficinas,
permitiu-lhes perceberem a lógica
da metodologia do Projeto e
como a proposta concretiza as
conexões entre políticas públicas
e cotidiano da educação. Por
exemplo: ao manipularem as
planilhas, perceberam que a
tabela referencial de cargos e
salários do CAQi serve para todos
os profissionais em atuação nas
unidades escolares da Educação
Básica, sem diferenciar em qual
etapa o profissional atua, mas
com remunerações diferenciais
em função do nível de formação,
jornada, tempo de carreira e
adicional de função. Na Educação
Infantil, só isso já é uma revolução,
uma vez que os profissionais
que atuam nessa etapa são
historicamente sub-remunerados
em comparação com os que
atuam nas etapas posteriores
da Educação Básica. Puderam
perceber, então, que um dos
princípios do CAQi, a isonomia
da valorização do corpo docente,
é um direito dos profissionais da
Educação Infantil que contribui
para a sua qualidade.

6

Conclusões

“Então a gente levantou a demanda que
tínhamos na rede e aí percebemos um
número grande de crianças fora da escola,
fora da Creche. Isso também foi instigado
pelos encontros de que participamos.
Conseguimos fazer um planejamento
macro para pensar em políticas para esse
atendimento. E realmente conseguimos,
mandamos um projeto para Brasília e
conseguimos aquisição de crédito do
Proinfância. O município de Juazeiro
conseguiu 18 creches. É uma questão até
histórica! Então os encontros do CAQi nos
ajudaram muito nessa questão de pensar,
não só pensar na ampliação da matrícula,
mas também pensar na questão da
qualidade.”
Miranery Amorim Souza, gerente
Educação Infantil, Seduc, Juazeiro/BA
“Petrolina hoje tem outro olhar para a
Educação Infantil. A cada dia, estamos
galgando qualidade e ampliando o acesso
das crianças a Creches e Pré-Escolas.”
Elizabeth Gonçalves dos Santos Oliveira,
SMEP, Petrolina/PE
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As atividades desenvolvidas ao longo dos três anos e meio do projeto CAQi da
Educação Infantil do Sertão mostram a necessidade de um trabalho de formação
política mais constante e duradouro nos municípios, de modo que se possa garantir
as bases para continuidade ou desdobramento de ações de proposição, análise
e controle social de políticas públicas de educação para além da existência do
Projeto/Programa. A incursão do Programa e do Projeto enfrenta enorme desafio
de articulação política e mobilização social em um contexto onde ainda predomina
a cultura política do coronelismo, destacando-se a fragilidade dos Conselhos
de Educação e organizações sociais, como os Sindicatos de Professores, que
têm dificuldade de garantir a continuidade na formação e atuação política de
seus membros.
Em vários momentos durante o período de desenvolvimento do projeto,
enfrentamos dificuldades para a execução das atividades, dadas pela instabilidade
política de alguns municípios, com mudanças de gestores nos vários escalões e
consequentes mudanças no desenvolvimento das ações. Nos períodos eleitorais,
participantes das atividades do projeto que pertenciam às equipes municipais
mostravam-se inseguros quanto à continuidade de seu trabalho e atuação na
gestão educacional, e muitos não sabiam se poderiam voltar nos encontros
subsequentes do projeto. Muitos de fato não voltavam, pois haviam sido afastados
de seus cargos quando novos gestores assumiram os governos municipais ou
mesmo quando houve reeleição.
Para a execução do projeto isso representou por várias vezes a necessidade de
“dar um passo para trás”, no sentido de retomar os conteúdos desenvolvidos
anteriormente, de modo que novos participantes pudessem compartilhar
minimamente os processos e informações já vivenciados. No entanto, o principal
prejuízo certamente não se impõe ao projeto, mas à consolidação de um Estado
forte e independente e, consequentemente, aos sujeitos de direitos das políticas
públicas, ao terem serviços interrompidos ou precarizados. É comum que ocorram
muitos gastos no período anterior às eleições e, em seguida, contenção de gastos
até a conclusão do mandato.
A constatação concreta é que as mudanças de gestão afetam negativamente as
políticas educacionais e para a primeira infância, demonstrando que o Brasil precisa
urgentemente superar a predominância de programas de governo sobre políticas
de Estado.
“É preciso estabelecer parâmetros de políticas que os gestores tenham o dever de
respeitar e cumprir (políticas de Estado x políticas de governo). Considero que
enfrentar a questão da descontinuidade é uma prioridade. Ainda temos a noção de
que ‘no bairro tal, as escolas são do vereador X’. Precisamos amadurecer e sair dessa
‘adolescência política’. Temos que radicalizar em direção ao amadurecimento da
democracia e da participação.”
Josemar da Silva Martins (o Pinzón)
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Ficou bastante explícita a dificuldade dos participantes em acompanhar o
debate mais amplo sobre a situação e a conjuntura das políticas educacionais
no Brasil. Falta repertório para que possam se interessar por algo que
aparentemente “não lhes diz respeito”. Nesse sentido, o Projeto fez um
esforço para facilitar aos participantes a percepção de que as decisões e
ações de políticas nacionais influenciam diretamente as políticas locais e
mesmo o cotidiano da Educação Infantil nos municípios.
Outro ponto explicitado ao longo do processo foi o desconhecimento, por
parte das redes públicas, sobre a situação e as necessidades da Educação
Infantil no campo, apesar de alguns municípios possuírem a maior parte
de suas unidades em áreas rurais. Disso decorrem problemas estruturais
na oferta de educação para essa fase: falta de equipamentos de Educação
Infantil no campo, inadequação física dos equipamentos existentes às
necessidades do campo, crianças de Educação Infantil (na faixa etária entre
3 e 5 anos) integrando turmas multisseriadas do Ensino Fundamental,
problemas com transporte escolar, inadequação curricular da Educação
Infantil quando ofertada no campo, entre outros. É preciso levar em conta
ainda as consequências do agravamento da estiagem, que atingiu a região
nos anos de 2011 a 2013, considerada a maior dos últimos 50 anos.
O fenômeno provocou situação de emergência em quase todos os
municípios pernambucanos e problemas no abastecimento de água não só
nas escolas, além de prejuízos econômicos em larga escala, o que também
afeta a qualidade e os recursos para a educação. Esse diagnóstico alerta para
a necessidade premente de que o poder público e a sociedade civil da região
discutam mais profundamente a situação das crianças nas áreas rurais, como
também que desenvolvam propostas concretas para o enfrentamento dos
problemas identificados.
O Projeto constata, ainda, que o acesso reduzido e precário à Creche e à
Pré-Escola coloca a região do Semiárido longe de garantir às crianças
pequenas um padrão mínimo de qualidade na Educação Infantil. O custo por
aluno ao ano do Fundeb atual tem sido insuficiente para construir e manter
um padrão de qualidade, embora vários avanços possam ser registrados
em diferentes municípios. Tais avanços, no entanto, precisam ser elevados à
condição de políticas públicas de Estado, com garantia de sua permanência
e constante avaliação e controle social por parte da sociedade. Exemplos
que vão na contramão desse desejado patamar são a implementação de
alternativas precárias, como o projeto Nova Semente (veja o capítulo 3) e a
falta de transparência no uso dos recursos públicos.
Por outro lado, é preciso destacar que a realização do Projeto testemunhou
potencial e disposição, por parte dos atores envolvidos, de efetivamente
transformar para melhor a realidade da Educação Infantil na região. O
primeiro sinal desse compromisso foi o crescente interesse pelos temas
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desenvolvidos pelo Projeto e no engajamento em suas ações. Podemos destacar como
resultados positivos:
• Ampliação do debate sobre o direito à Educação Infantil pública e de qualidade e a
política nacional de financiamento.
• Ampliação da rede de articulação de profissionais de educação e outros atores da área
como parceiros da Campanha e do Programa Criança com Todos os Seus Direitos.
• Fortalecimento das relações da Campanha e do Programa com lideranças locais de
entidades nacionais, como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e a União dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme).
• Grande interesse de prefeitos de outros Estados do Nordeste em relação ao CAQi, bem
como questionamentos sobre como outros municípios poderão participar do Programa
Criança com Todos os Seus Direitos e do projeto CAQi. Convém lembrar que o tema
do CAQi chama a atenção, pois a necessidade de mais recursos para educação e de
uma maior participação e repasse da União tem sido uma grande demanda nacional
dos prefeitos.
• Ampla e criativa participação de vários dos 35 municípios nas quatro edições da
Semana de Ação Mundial (SAM), desenvolvida pela Campanha, de 2010 a 2013.
• Aplicação bem-sucedida dos Indicadores da qualidade na Educação Infantil em vários
municípios, como tarefa do Projeto, comprovando que é plenamente realizável a
experiência de autoavaliação participativa das instituições e redes de Educação Infantil.
Fato que reforça a importância da avaliação contínua e, a partir dela, a identificação das
mudanças que podem ser feitas no curto prazo pelas próprias Creches e escolas, bem
como aquelas que são de longo prazo e demandam recursos, exigindo a sensibilização
dos gestores e dirigentes municipais para serem executadas.
• Possibilidade de troca de informações e experiências entre os vários segmentos que
compõem o campo da educação (professores e outros profissionais da Educação Básica,
professores universitários, coordenadores e outros gestores, conselheiros, sindicalistas,
educadores de organizações sociais) e também entre os vários municípios, o que amplia o
repertório profissional e político dos participantes.
Por fim, o Projeto contribuiu para reforçar a tese da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação e de seus diversos parceiros de que o financiamento para a educação deve
estar pautado pela necessidade de melhorar a educação pública no país, sendo para
isso urgente a definição e a implementação de um padrão mínimo nacional de
qualidade inicial.
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Anexos

As Oficinas

Participantes e palestrantes das Oficinas e Seminários

Oficina Petrolina/PE – Indicadores de
Qualidade na Educação Infantil (2010)
Participantes
Denis Dantas Saraiva (Acari - Petrolina);
Elizabeth Gonçalves dos S. Oliveira
(Coordenadora Petrolina); Gisélia Lopes
da Silva Leite (Professora - Salgueiro); José
de Arimetéia Amorim Cunha (Professor –
Petrolina/Juazeiro); Maria Araújo Santana
(Gerente Petrolina); Maria Auxiliadora
de Mairins (Conselho Tutelar - Petrolina);
Maria Ester de Araújo Gonzaga (Direção
- Petrolina); Maria Fátima Monteiro Lima
(Diretora de Ensino - Salgueiro); Maria
Ressureição S. Barbosa (Direção - Juazeiro);
Maria Simone Nascimento dos Santos
(Coord. Ed. Infantil - Salgueiro); Sérgio Murilo
de S. Cavalcanti (Acari - Petrolina).
Oficina Petrolina/PE – Equidade e Insumos
na Qualidade da Educação Infantil (2010)
Participantes
Adeilda A. dos Santos Barbosa Gonçalves
(SMEP - Petrolina); Antonia Irismar de Souza
(Sintepe - Petrolina); Aurivania G. A. Pedreira
(SMEP - Petrolina); Auzeni Rodrigues dos
Santos (Escola Municipal Sto. Antônio Petrolina); César Augusto da Silva (Conselho
Municipal de Ed. - Petrolina); Cleusa Pereira
do Nascimento (Assessora Gov. Estado PE
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- Salgueiro); Djanilde de Sá Freire (Cemam Petrolina); Elizabete Gonçalves Oliveira (SMEP
- Petrolina); José de Arimatéia Amorim Cunha
(Secretaria de Ed. e Sind. Servidores Públicos Petrolina); Maria das Graças Bento (FACHUSC
- Salgueiro); Maria Fátima Monteiro Lima
(Conselho Municipal Ed. - Salgueiro); Maria
Ressureição S. Barbosa (Fundação Abrinq –
Save the Children - Juazeiro); Maria Simone
Nascimento (Seduc - Salgueiro); Miranery
Amorim Souza (Gerente Ed. Infantil Seduc Juazeiro).
Oficina Petrolina/PE – Financiamento
para uma Educação de Qualidade –
metodologia de cálculo do CAQi (2010)
Palestrantes
Iracema Nascimento (Campanha Nacional
pelo Direito à Educação); José Marcelino
Rezende Pinto (Campanha Nacional pelo
Direito à Educação); Elizabete Ramos
(Campanha Nacional pelo Direito à
Educação).
Participantes
Adeilda Alexsandra dos Santos Barbosa
Gonçalves (SMEP - Petrolina); Antônia Irismar
de Souza (Sintepe - Petrolina); Antônia
Vieira da Silva (Mãe Coruja Pernambucana
- Parnamirim); Aurivania Gomes Araújo
Pedreira (SMEP - Petrolina); Auzemina Pereira
Galvão Modesto (Creche Alzirinha - Bodocó);

Déborah A. Barros Leal (Secretaria de
Ed. Santa Maria da Boa Vista); Douglas
Souza (Fundação Abrinq – Save the
Children - Petrolina); Elizabeth Gonçalves
dos Santos Oliveira (SMEP - Petrolina);
Francisca Marta Freire Bium (Secretaria
de Educação - Parnamirim); Gisélia
Lopes da Silva Leite (Sind. Professores
- Salgueiro); Joana Vanda de Lima
(Secretaria de Ed. - Parnamirim); José de
Arimatéia Amorim Cunha (Secretaria de
Ed. e Sind. Servidores Públicos - Petrolina);
Judite Reinalda Barbosa dos Santos
(Pastoral da Criança - Petrolina); Laudeci
Antunes de Lima (Assoc. de Mulheres
Rendeiras - Petrolina); Luana Pereira
Rodrigues (Sedis - Juazeiro); Luciária
Freires Bezerra Silva (Unitins - Petrolina);
Luís Augusto Carvalho de Santana
(Conselho Municipal de Ed. - Petrolina);
Marcia Alves de Oliveira (Assoc. das
Mulheres Rendeiras - Petrolina); Maria
das Graças Bento Gonçalves e Oliveira
(FACHUSC - Salgueiro); Maria de Fátima
da Silva (Cmei Nova Descoberta Petrolina); Maria Elni Cardoso Lins
(Coord. Educação Infantil -Cabrobó);
Maria Ester Gonzaga (Projeto Vida Petrolina); Maria Fátima Monteiro Lima
(Conselho Municipal de Ed. - Salgueiro);
Maria Itatiara Alencar Sampaio (Escola
Casa da Criança Orlani S. Lustosa Parnamirim); Maria Simone Nascimento
dos Santos (Seduc - Salgueiro); Maria
Vera Lúcia Souza Noronha (Secretaria de
Ed. - Sta. Maria da Boa Vista); Marilene
Soares Souza Silva (Creche Alzirinha
- Bodocó); Maryann dos Santos T. de
Santana (Cras - Petrolina); Miranery
Amorim Souza (Gerente Ed. Infantil Seducs - Juazeiro); Odir Alves (Pastoral do
Idoso - Petrolina); Queila Maria de Jesus
(Cedis - Juazeiro).

Oficina Petrolina/PE – O Custo da
Educação Infantil de Qualidade no
Campo (2011)
Palestrantes
Daniel Cara (Campanha Nacional pelo
Direito à Educação); Iracema Nascimento
(Campanha Nacional pelo Direito à
Educação); Elizabete Ramos (Consultora da
Campanha Nacional pelo Direito
à Educação).
Participantes
Antônia Vieira da Silva (Mãe Coruja
Pernambucana - Parnamirim); Carla Lorena
Pesqueira (Selo Unicef - Juazeiro); Douglas
Souza (Fundação Abrinq -Save the Children
- Petrolina); Ednelsa Maria N. Sobral (Nova
Semente - Petrolina); Eliana Ferreira da Silva
(Creche Maria de Joana de Jesus - Bodocó);
Elizabeth Gonçalves dos Santos Oliveira
(SMEP - Petrolina); Elza Ferraz (Fundação
Abrinq - Save the Children - Petrolina);
Francisca Marta Freire Bium (Secretaria de
Educação - Parnamirim); Gilmara Lacerda
dos Reis (SMEP - Petrolina); Gisélia Lopes
da Silva Leite (Simsensal - Salgueiro);
Irismar Souza (Sintepe - Petrolina); Luciária
F. B. Silva (Cras - Petrolina); Maria Araújo
(SMEP - Petrolina); Maria Auxiliadora
Mairins (Conselho Tutelar - Salgueiro);
Maria das Graças Bento Gonçalves e
Oliveira (FACHUSC - Salgueiro); Maria Elni
Cardoso Lins (Coord. Educação Infantil
- Cabrobó); Maria Rodrigues dos Santos
(SMEP - Petrolina); Marilene Soares Souza
Silva (Coord. Creche Alzirinha - Bodocó);
Marinalva Angelim de Oliveira (Conselheira
CMDA - Cabrobó); Maryann dos Santos
T. de Santana (Cras - Petrolina); Miranery
Amorim Souza (Gerente Ed. Infantil - Seduc
- Juazeiro-BA); Odir Alves (Pastoral do Idoso
- Petrolina); Poliana Maria Lima de Castro
(Nova Semente - Petrolina); Queila Maria
de Jesus Silva (Programa Prefeito Amigo
da Criança - Juazeiro-BA); Taciane Passos
(Formadora Ed. Infantil - Juazeiro-BA).
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Oficina Petrolina/PE – O CAQi:
ferramenta de gestão pública e
de controle social, financiando a
educação que queremos (2011)
Participantes
Antônia Vieira da Silva (Mãe Coruja
Pernambucana - Parnamirim); Carla
Lorena Pesqueira (Selo Unicef Juazeiro); Douglas Souza (Fundação
Abrinq - Save the Children - Petrolina);
Ednelsa Maria N. Sobral (Nova Semente
- Petrolina); Eliana Ferreira da Silva
(Creche Maria de Joana de Jesus Bodocó); Elizabeth Gonçalves dos
Santos Oliveira (SMEP - Petrolina); Elza
Ferraz (Fundação Abrinq - Save the
Children - Petrolina); Francisca Marta
Freire Bium (Secretaria de Educação Parnamirim); Gilmara Lacerda dos Reis
(SMEP - Petrolina); Gisélia Lopes da Silva
Leite (Simsensal - Salgueiro); Irismar
Souza (Sintepe - Petrolina); Luciária F.
B. Silva (Cras - Petrolina); Maria Araújo
(SMEP - Petrolina); Maria Auxiliadora
Mairins (Conselho Tutelar - Salgueiro);
Maria das Graças Bento Gonçalves e
Oliveira (FACHUSC - Salgueiro); Maria
Elni Cardoso Lins (Coord. Educação
Infantil - Cabrobó); Maria Rodrigues
dos Santos (SMEP - Petrolina); Marilene
Soares Souza Silva (Coord. Creche
Alzinha - Bodocó); Marinalva Angelim
de Oliveira (Conselheira CMDA Cabrobó); Maryann dos Santos T. de
Santana (Cras - Petrolina); Miranery
Amorim Souza (Gerente Ed. Infantil Seduc - Juazeiro); Odir Alves (Pastoral
do Idoso - Petrolina); Poliana Maria
Lima de Castro (Nova Semente Petrolina); Queila Maria de Jesus Silva
(Programa Prefeito Amigo da Criança
- Juazeiro); Taciane Passos (Formadora
Ed. Infantil - Juazeiro).
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Seminário Arcoverde/PE – Educação Infantil
Indígena de Qualidade: quanto custa esse
direito? (2012)
Palestrantes
Adriana Rodrigues (Professora - Truká); Eliene
Amorim (UFPE); Heloísa Cavalcante (UFPE);
Polyanna (Fundação Abrinq - Save the Children);
Rogério Barata (Centro de Cultura Luiz Freire);
Selma da Conceição (Professora - Truká); Sônia
dos Santos (Professora - Truká).
Participantes
Adriana Maria dos Santos (Truká - Cabrobó); Alex
Sandro Pedro Ferraz (Pankararu - Tacaratu); Aline
Nadiane dos Santos (Pankararu - Petrolândia);
Ana Cleide dos Anjos Gomes (Truká - Cabrobó);
Ana Nery (CCLF – Olinda); Andresa Jadine dos
Santos (Pankararu); Antonia Ancelmo dos
Santos (Truká - Cabrobó); Aryanne Vasconcelos
(Cendhec - Recife); Claudenilde Pereira (Fulni-ô
– Águas Belas); Cenira Gomes dos Santos
(Pankararu - Petrolândia); Cleidimar Barbosa
(Feipe - Recife); Clemilda Maria da Silva (Atikum
- Carnaubeira); Cristina Alves F. de Carvalho
(Xukuru - Pesqueira); Daiana Alves dos Santos
(Kambiwá - Ibimirim); Daiane de Souza Araújo
(Pankaiwká - Jatobá); Dalverice Dalvanira Valdeci
de Jesus (Pankararu - Canaubeira); Damiana
Gomes da Silva (Kapinawá - Tupanatinga);
Dercy Antonia da C. Maciel (Truká - Cabrobó);
Edilene Bezerra Pajeú (Truká - Cabrobó); Edinaide
Maria do Nascimento (Pankararu - Tacaratu);
Edneuma Oliveira de Sá (Atikim - Carnaubeira);
Eliane Maria Gonzaga (Truká - Cabrobó);
Elisângela Elena Rosa (Pankará - Carnaubeira);
Fabiana Maria Xavier (Pankararu - Tacaratu);
Fabilene Lopes da Silva (Pipipã - Floresta);
Francisca Maria da Silva (Pankaiwá – Jatobá);
Heloísa Cavalcante (UFPE - Arcoverde); Inalda
Marques de Sá (Fulni-ô – Águas Belas); Janeana
Maria da Silva (Pankararu - Jatobá); Janice
Júlia da Conceição (Fulni-ô – Águas Belas); José
da Cruz dos Santos (Pankararu - Jatobá); José

Francisco do Nascimento Silva (Pipipã - Floresta);
Kaline Olímpia de Moura Bastos (Pankará Carnaubeira); Laís Messias dos Santos (Xukuru
- Pesqueira); Lindalva Tereza Pereira da Silva
(Kapinawá - Buique); Lucinea Santos da Silva
(Xukuru - Pesqueira); Marcileide Fernandes da
Silva (Pankararu - Tacaratu); Maria da Conceição
Paiva de Santana (CNMP - Olinda); Maria das
Dores da Cruz Delfino (Truká - Cabrobó); Maria
das Dores Silva (Truká - Cabrobó); Maria das
Montanhas Neto Frazão (Xukuru - Pesqueira);
Maria Elisia dos Santos (Atikum - Carnaubeira);
Maria Elizângela do Nascimento (Pankararu
- Tacaratu); Maria Evilma da Silva (Kapinawá
- Buique); Maria Francisca da Silva (Pankaiwka
- Jatobá); Maria José dos Santos (Pankararu
- Tacaratu); Maria Lúcia do Nascimento
(Kapinawá - Buique); Maria Luciene da Silva
(Kambiwá - Inajá); Maria Luciete Lopes (Pankará
– Cidade da Penha); Maria Nazaré dos Santos
(Pankararu - Jatobá); Maria Rosilândia Farias
(Kambiwá - Ibimirim); Maria Sirlene dos
Santos Silva (Pankararu - Petrolândia); Maria
Solange da Silva (Pankararu – Cidade da Penha);
Maria Sonia dos Santos (Truká - Cabrobó);
Maria Wanderlandia da Silva (Kambiwá - Inajá);
Marleide Maria da Silva (Atikum – Cidade da
Penha); Pablo Weliton de N. Oliveira (Pankararu
- Tacaratu); Patrícia Freire (CCLF - Olinda); Paula
Francisca de Souza Santos (Fulni-ô – Águas
Belas); Paulo Alves Laurentino (Pipipã - Floresta);
Poliana Maria de Barros (Pankararu - Jatobá);
Polyanna Santiago Magalhães (Coor. Programa
- Recife); Rita de Cássia dos Santos (Pankararu
- Jatobá); Rogério Barata (CCLF - Olinda);
Romana Maria Bezerra Lima (Kambiwá Ibimirim); Ronalda Adriana da Silva (Pipipã Floresta); Rosineide Marina da Silva (Atikum
- Carnaubeira); Sebastiana Nunes Bezerra
(Kapinawá - Ibimirim); Sirlene Maria dos Santos
Silva (Pankararu – Petrolândia); Silvanir Santos
dos Anjos (Truká - Cabrobó); Valderlânea Ferreira
Barros (Fulni-ô – Águas Belas).

Oficina Serra Talhada/PE –
Indicadores de Qualidade na
Educação Infantil (2012)
Participantes
Abilene Christiane C. Batista
(Secretaria de Educação - Calumbi);
Adeilza Pereira Lima Mourato
(Seduc – Serra Talhada); Advânia
Ferreira Teles Rodrigues (Esc. Maria
Antunes Nogueira – Serra Talhada);
Ana Crisitina da Silva Siqueira
(Esc. João Vitorino da Silva – Serra
Talhada); Antonia Vieira da Silva
(Programa Mãe Coruja - Parnamirin);
Arlete Jane de Almeida Alves
(Creche Abigail Rocha Cantarelli
- Itacuruba); Carlinda Gomes de
Oliveira (Secretaria de Educação
– Serra Talhada); Cicera Alves de
Lima (Calumbi); Cleide da Silva
(Belém do São Francisco); Cleidiana
Cristina Teles Silva (Programa
Mãe Coruja - Calumbi); Clisenalda
de Holanda Lima (Creche Anita
Ferreira Vilarim – Serra Talhada);
Cristiane Gomes Ribeiro (Secretaria
Municipal de Educação - Betânia);
Cristiane Keila da Silva (Programa
Mãe Coruja - Calumbi); Décima
Pollyana P. Gomes de Sá (Esc. José
Rufino Alves – Serra Talhada);
Deleide Maria Soares Duarte (Creche
Sagrada Família – Serra Talhada);
Edna Maria Lira dos Anjos (Secretaria
de Educação – São José do Egito);
Fabiana Nunes Campos L. Siqueira
(Secretaria Municipal de Educação –
São José do Egito); Francisca de Assis
Gonçalves Silva (Creche São João
Batista – Serra Talhada); Francisca
Lucélia Ulisses Bacurau (Creche
José Pinto Saraiva - Exu); Francisca
Marta Freire Bium (Secretaria de
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Educação - Parnamirim); Gemina Antonia de
Oliveira Dias (Secretaria de Educação – Belém de
São Francisco); Giselda Gomes da Silva (Programa
Mãe Coruja – Serra Talhada); Hildete Celsa Dias
(Secretaria Municipal de Educação – Belém do
São Francisco); Iolanda do Nascimento Teixeira
Santos (Secretaria de Educação - Itacuruba);
Ivaneide Maria da Silva (Esc. Nossa Senhora
da Penha – Serra Talhada); Joselayne Dayse de
Souza Santos (Creche Brás Magalhães – Serra
Talhada); Josicleide Alves de S.C. Leite (Secretaria
de Educação - Cedro); Laura Mônica R. de Sena
(Secretaria Municipal de Educação – São José
do Egito); Lineide Umbelina Freire (Esc. Prefeito
Manoel M. Silva - Itacuruba); Luciana Barros
Rodrigues de Lima (Calumbi); Luzia Aparecida de
Moraes (Esc. José Rufino Alves – Serra Talhada);
Maria Anita de Souza Gomes (Serra Talhada);
Maria Aparecida da Silva Batista (Creche
Imaculada Conceição – Serra Talhada); Maria das
Dores da Silva (Esc. Julio Bernardo - Carnaubeira);
Maria das Dôres da Vieira (Esc. Sebastião Andrade
Oliveira - Calumbi); Maria de Fátima Alcântara
de Siqueira (Creche Anita Ferreira Vilarim – Serra
Telhada); Maria de Lourdes Barbosa (Esc. Tabelião
Antônio Alves de Sousa – Serra Talhada); Maria
do Patrocinio C. B. Cabral (Secretaria Municipal
de Educação – Belém do São Francisco); Maria
Janete Pereira (Esc. Leopoldina Antônio Santana
– Serra Talhada); Maria Selma S. de Albuquerque
(Creche José Pinto Saraiva - Exu); Maricélia Alves
dos Santos (Creche Imaculada Conceição – Serra
Talhada); Marlene Soares de Sousa (Esc. Joaquim
Estevão – Serra Talhada); Patricia Miguel da
Silva (Creche Sagrada Família – Serra Talhada);
Patricia Rejane S. Cavalcanti (Esc. Pedro
Cavalcanti – Serra Talhada); Paula Pereira de
Lemos (Esc. Martin Luther King Júnior – Serra
Talhada); Rejane Pereira dos Santos (Esc. José
Xavier de Moraes – Serra Talhada); Silvia Alves
de Almeida Nascimento (Secretaria Educação
– Serra Talhada); Tatiane Duarte Lima (Esc.
Antônio Medeiros – Serra Talhada); Vanderlúcia
de Magalhães Lima Ferraz (Creche Imaculada
Conceição – Serra Talhada).
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Oficina Serra Talhada/PE - Insumos na
Qualidade da Educação Infantil (2012)
Participantes
Abilene Christiane C. Batista (Secretaria
de Educação - Calumbi); Advânia
Ferreira Teles Rodrigues (Esc. Maria
Antunes Nogueira – Serra Talhada);
Ana Lúcia Rodrigues dos Santos
(Secretaria de Educação – Serra
Talhada); Andréa de A. M. Barbosa
(Secretaria de Educação - Arcoverde);
Bianca de L. P. S. de Sá Leal (Secretaria
de Educação e Cultura - Carnaueira);
Cicera Alves de Lima (Calumbi); Cleide
da Silva (Belém do São Francisco);
Cleidiana Cristina Teles Silva (Programa
Mãe Coruja - Calumbi); Clisenalda de
Holanda Lima (Creche Anita Ferreira
Vilarim – Serra Talhada); Creuza Maria
da Silva Caldas (Betânia); Creuza
Perreira da Silva Conrado (Creche
Anita Ferreira Vilarim – Serra Talhada);
Cristiane Keila da Silva (Programa Mãe
Coruja - Calumbi); Décima Pollyana
P. Gomes de Sá (Esc. José Rufino Alves
– Serra Talhada); Deleide Maria Soares
Duarte (Creche Sagrada Família –
Serra Talhada); Eduégina Carlos Silva
Duarte (Creche Anita Ferreira Vilarim
– Serra Talhada); Edvane Alves
Santana (Secretaria de Educação
- Calumbi); Flávia Maria de Souza
(Creche Anita Ferreira Vilarim – Serra
Talhada); Francisca de Assis Gonçalves
Silva (Creche São João Batista – Serra
Talhada); Gemina Antonia de Oliveira
(Secretaria Municipal de Educação
– Belém de São Francisco); Hildete
Celsa Dias (Secretaria Municipal de
Educação – Belém de São Francisco);
Iolanda de Souza Xavier (Esc. Irmã
Elizabeth– Serra Talhada); Ivaneide
Maria da Silva (Esc. Nossa Senhora
da Penha – Serra Talhada); Jair Elias

dos Santos (Esc. Methódio de Godoy Lima
– Serra Talhada); Joselayne Dayse de Souza
Santos (Esc. Brás Magalhães – Serra Talhada);
Ledivoneide Pereira da Silva (Creche Anita
Ferreira Vilarim – Serra Talhada); Luciana
Barros Rodrigues de Lima (Programa Mãe
Coruja - Calumbi); Luzia Aparecida de Moraes
(Esc. José Rufino Alves – Serra Talhada);
Margarida Maria Diniz (Pastoral da Criança –
Mirandiba); Maria Aparecida da Silva Batista
(Esc. Anita Ferreira Vilarim – Serra Tralhada);
Maria das Dores da Silva (Esc. Julio Bernardo
- Carnaubeira); Maria das Dôres da Vieira
(Esc. Sebastião A. Oliveira – Serra Talhada);
Maria de Fátima Alcântara de Siqueira (Creche
Anita Ferreira Vilarim – Serra Talhada); Maria
de Fatima Alves de Lima (Secretaria Municipal
de Educação - Calumbi); Maria de Fátima da S.
G. Aquino (Secretaria Municipal de Educação Carnaubeira); Maria do Patrocinio C. B. Cabral
(Secretaria Municipal de Educação – Belém
do São Francisco); Maria Elidiângela da S.
Costa (Serrita); Maria Goretti de Souza Leal
(Esc. Irnero Ignacio – Serra Talhada); Maria
Ozenir de Moura (Creche Antônia Martins da
Conceição Araújo - Betânia); Maricélia Alves
dos Santos (Creche Imaculada Conceição –
Serra Talhada); Patricia Miguel da Silva (Creche
Sagrada Família – Serra Talhada); Patricia
da Silva Mariano (Secretaria Municipal de
Educação – Afogados de Ingazeira); Paula
Pereira de Lemos (Esc. Martin Luther King
Júnior – Serra Talhada); Rejane Aparecida
Ferreira (Secretaria Municipal de Educação
– Afogados da Ingazeira); Selma Dantas
Ferraz de Aguiar (Arcoverde); Severina
Moura Sobrinha (Creche Antonia Martins
da Conceição Araújo - Betânia); Silvia Alves
de Almeida Nascimento (Creche Imaculada
Conceição – Serra Talhada); Suely Lopes
David (Serrita); Vanderlúcia de Magalhães
Lima Ferraz (Creche Imaculada Conceição –
Serra Talhada); Vaneide Alves da Costa (Esc.
Monsenhor Luiz Lampaia - Triunfo).

Seminário Serra Talhada/PE – Custos da
Educação Infantil de Qualidade e o Novo
Plano Nacional de Educação (2012)
Palestrantes
Gustavo Cesar Barros Amaral (Secretário
de Educação do município de Tabira e
vice-presidente da Regional Sertão do
Alto Pajeú – Undime); Helio Roberto
dos Santos (Secretário de Educação do
município de Belém de São Francisco
e vice-presidente da Regional Sertão
do Submédio São Francisco – Undime);
Israel Alves da Silveira (Secretário
Municipal de Educação de Serra Talhada);
Lenira Silveira (Secretaria da Criança e
da Juventude de Pernambuco); Miguel
Benjamim Minguilo Neto (Fundação Abrinq
– Save the Children); Paulo Rubem Santiago
(Deputado Federal PDT-PE).
Participantes
Adaura Maria do Socorro Xavier (Esc.
Municipal Santa Brígida – Serra Tralhada);
Adeilza Pereira Lima Mourato (Seduc –
Serra Talhada); Adriely dos Santos Melo
(Esc. Municipal Maria José de Sá Ferraz
– Serra Talhada); Advânia Ferreira Teles
Rodrigues (Esc. Municipal Teles Rodrigues
– Serra Talhada); Ana Crisitina da Silva
Siqueira (Esc. Municipal João V. da Silva
– Serra Talhada); Ana Lúcia Rodrigues
dos Santos (Secretaria de Educação –
Serra Talhada); Ana Maria Xavier de
Moraes (Secretaria de Educação – Serra
Talhada); Andréa de Andrade Monteiro
Barbosa (Esc. Municipal Antônio Costa
Leitão - Arcoverde); Antônia Vieira da Silva
(Programa Mãe Coruja - Parnamirin);
Arlete Jane de Almeida Alves (Creche
Abgail Rocha Cantarelli - Itacuruba);
Carlinda Gomes de Oliveira (Esc.
Municipal Florentino Lopes de Barros –
Serra Talhada); Carlos Antonio Sobral
do Nascimento (Secretaria de Educação
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– São José do Egito); Célia Rejane de
Souza Cipriano (Secretaria de Educação
– Serra Talhada); Cícera Alves de Lima
(Secretaria Municipal de Educação Calumbi); Cleide da Silva (Creches Paraíso
da Criança – Belém do S. Francisco);
Clisenalda de Holanda Lima (Creche
Municipal Anita Ferreira Vitarim – Serra
Talhada); Conceição Medeiros Bezerra
(Sec. Municipal de Educação - Cedro);
Creuza Pereira da Silva Conrado (Creche
Anita Ferreira Vilarein – Serra Talhada);
Cristiane Keila da Silva (Programa Mãe
Coruja - Calumbi); Décima Pollyana P.
Gomes de Sá (Esc. Municipal José Rufino
Alves – Serra Talhada); Deleide Maria
Soares Duarte (Creche Sagrada Família
– Serra Talhada); Dioneide Inacia de
Souza Oliveira (Esc. Maria José de Sá
Ferraz – Serra Talhada); Docelina Wania
de Oliveira Nunes Paz (Creche Anny
Karoline – Serra Talhada); Edna Maria
Lira dos Anjos (Sec. de Educação – São
José do Egito); Eliane Fernandes da
Gama Dourado (Secretaria Municipal
de Educação – Afogados da Ingazeira);
Fabiana Nunes Campos L. Siqueira (Sec.
Municipal de Educação – São José do
Egito); Flávia Maria de Souza (Creche
Anita Ferreira Vitarim); Flávia Mendes
Freire Ferreira (Creche São João Batista
– Serra Talhada); Francisca Alves Moisés
(Secretaria Municipal de Educação Cedro); Francisca de Assis Gonçalves
Silva (Creche São João Batista – Serra
Talhada); Francisca Lucélia Ulisses
Bacurau (Creche Municipal José Pinto
Saraiva - Exu); Francisca Marta Freire
Bium (Secretaria Municipal de Educação
- Parnamirin); Francisca Aparecida Leite
Vasconcelos (Sec. de Educação - Cedro);
Gilmara Pereira de Valões (Esc. Municipal
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Manoel Conrado de Lorena e Sá – Serra
Talhada); Giselda Gomes da Silva (Programa
Mãe Coruja – Serra Talhada); Hildete Celsa
Dias (Secretaria de Educação – Belém de São
Francisco); Iolanda do Nascimento Teixeira
Santos (Secretaria de Educação - Hacuruba);
Ivaneide Maria da Silva (Esc. Municipal Nossa
Senhora da Penha – Serra Talhada); Ivania
Rodrigues Siqueira (Sec. de Educação – Serra
Talhada); Ivanilda Vieira Berto (Esc. Tancredo
almeida Neves – Serra Talhada); Ivete Maria
Nunes Campos (Serra Talhada); Ivonete Maria
de Magalhães (Esc. Municipal Luiz Vicente
da Silva – Serra Talhada); Ivonilda Leite
Santos (Esc. Municipal Manoel Gomes – Serra
Talhada); Jane Caroline do Santos Melo (Esc.
Municipal Antônio Gaía – Serra Talhada);
Joicy Hara Mendes Leite (Sec. Municipal de
Educação - Cedro); José Adriano de Souza
(Esc. Municipal José Quental da Cruz - Cedro);
Joselayne Dayse de Souza Santos (Esc.
Municipal Brás Magalhães – Serra Talhada);
Katia Adriana de Lima Ferraz (PROFCEB
- Betânia); Laura Mônica R. de Sena (Sec.
Municipal de Educação – São José do Egito);
Ledivan Miranda de Araujo (Secretaria de
Educação - Cedro); Lineide Umbelina Freire
(Esc. Municipal Prefeito Manoel M. da Silva
- Itacuruba); Luciana Barros Rodrigues de
Lima (Programa Mãe Coruja - Calumbi); Luzia
Aparecida de Moraes (Esc. Municipal José
Rufino Alves – Serra Talhada); Maria Angelita
de Siqueira (Secretaria de Educação – Serra
Talhada); Maria Anita de Souza Gomes (Esc.
Municipal Antônio Medeiros – Serra Talhada);
Maria Aparecida da Silva Batista (Creche
Imaculada Conceição – Serra Talhada);
Maria Aparecida dos Santos Silva (Esc.
Municipal Nossa Senhora da Penha – Serra
Talhada); Maria Balbina Bezerra (Secretaria
de Educação - Cedro); Maria da Penha dos
Santos (Esc. Municipal Tancredo Neves –

Serra Talhada); Maria das Dores da Silva (Esc. Municipal Julio
Bernado - Carnaubeira); Maria das Dores da Vieira (Esc. Municipal
Sebastião Andrade Oliveira - Calumbi); Maria de Fátima Alcântara
de Siqueira (Creche Anita Ferreira Vilarim – Serra Talhada); Maria
de Fátima Alves Sedrim; Maria de Lourdes Barbosa (Secretaria de
Educação – Serra Talhada); Maria do Socorro Duarte Freires (Sest
– Serra Talhada); Maria Goretti de S. Leal (Serra Talhada); Maria
Goretti Gregorio de Brito (Creche Municipal Anita Ferreira Vilarim
– Serra Talhada); Maria Janete Pereira (Esc. Municipal Leopoldina
Antônio Santana – Serra Talhada); Maria José Nogueira de Carvalho
Santos (Creche São João Batista – Serra Talhada); Maria Selma
S. de Albuquerque (Creche Municipal José Pinto Saraiva - Exu);
Maricélia Alves dos Santos (Creche Imaculada Conceição – Serra
Talhada); Marineide Bernardo de Lima (Colégio Loureval Antônio
Simões - Calumbi); Marlene Carlos Bezerra (Cedro); Marlene Soares
de Souza (Esc. Municipal Joaquim Estevão – Serra Talhada); Nara
Ferreira A. de Oliveira (Creche São João Batista – Serra Talhada);
Patrícia da Silva Mariano (Sec. Municipal de Educação – Afogados
da Ingazeira); Patricia Miguel da Silva (Creche Sagrada Familia
– Serra Talhada); Patrícia Rejane S. Cavalcanti (Esc. Municipal
Pedro Cavalcante – Serra Talhada); Paula Pereira de Lemos (Esc.
Municipal Martin Luther King Júnior – Serra Talhada); Rejane
Aparecida Ferreira (Secretaria Municipal de Educação – Afogados
da Ingazeira); Rejane Pereira dos Santos (Esc. Municipal José Xavier
de Moraes – Serra Talhada); Silvia Alves de Almeida Nascimento
(Secretaria de Educação – Serra Talhada); Tatiane Maria
Duarte Lima (Esc. Municipal Antonio Medeiros – Serra Talhada);
Valmira Conceição Soares de Jesus (Creche Imaculada Conceição
– Serra Talhada); Vanderlúcia de Magalhães Lima Ferraz (Creche
Imaculada Conceição – Serra Talhada); Vanuza Alves de Oliveira
(Esc. Municipal Vicente Inácio de Oliveira – Serra Talhada); Zuleide
de Souza Alves (Creche Sagrada Família – Serra Talhada).
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Campanha Nacional pelo Direito à Educação
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação surgiu em 1999, impulsionada
por um conjunto de organizações da sociedade civil que participaria da Cúpula
Mundial de Educação em Dakar (Senegal), no ano seguinte. O objetivo era
somar diferentes forças políticas, priorizando ações de mobilização, pressão
política e comunicação. Hoje é considerada a articulação mais ampla e plural
no campo da Educação Básica no Brasil, constituindo-se como rede que articula
mais de 200 grupos e entidades em todo o país, incluindo movimentos sociais,
sindicatos, organizações não governamentais nacionais e internacionais,
fundações, grupos universitários, estudantis, juvenis e comunitários, além
de centenas de cidadãos que acreditam na construção de um país justo e
sustentável por meio da oferta de uma educação pública de qualidade.
Tem como missão atuar pela efetivação e ampliação dos direitos educacionais
para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a uma educação
pública, gratuita e de qualidade no Brasil. É gerida por uma equipe de
coordenação geral e dirigida por um Comitê Diretivo nacional. A Campanha
também possui 25 comitês regionais espalhados pelo país. Seu foco de
ação prioriza o aumento do financiamento e melhor utilização para a
Educação Básica pública; a valorização dos/das profissionais de educação; o
enfrentamento da exclusão escolar; e a ampliação e qualificação dos processos
participativos na gestão e na avaliação das políticas públicas educacionais.
É fundadora e foi membro do comitê diretivo da Campanha Latino-Americana
pelo Direito à Educação (Clade). Também participou da fundação da Campanha
Global pela Educação (CGE) e integrou sua direção até fevereiro de 2011. É
membro titular do Fórum Nacional de Educação, assim como integrou as
comissões organizadoras nacionais do Conselho Nacional de Entidades de Base
(Coneb, 2008) e da Conferência Nacional de Educação (Conae, 2010).
Em 2007, a Campanha recebeu do Congresso Nacional o prêmio Darcy Ribeiro,
por sua bem-sucedida atuação de incidência política no processo de criação do
Fundeb. Coordena o movimento PNE pra Valer!, com o objetivo de incidir sobre
a criação do novo Plano Nacional de Educação. Nesse âmbito, sua primeira e
significativa conquista foi a aprovação, em 26/6/2012, da meta que determina o
patamar de investimento em educação pública equivalente a 10% do PIB.
As estratégias de atuação da Campanha constituem a cultura institucional que
foi construída ao longo dos anos e que confere legitimidade às suas ações, bem
como o sentido de pertencimento ao processo e às ações por parte de todas as
organizações parceiras: Articulação institucional; Pressão sobre as autoridades;
Mobilização popular; Formação de atores políticos; Produção de conhecimento;
Comunicação social; e Justiciabilidade.
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Composição
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é gerida por um Comitê
Diretivo Nacional, composto por onze instituições, além de uma equipe
de Coordenação Geral, atualmente formada por dez profissionais.
Considerando sua abrangência nacional, a Campanha conta com 25
Comitês Regionais no país, os quais disseminam o debate nacional
nas suas regiões e trazem para a discussão das políticas nacionais
as especificidades e desafios regionais. Esses Comitês fazem parte
da estrutura de tomada de decisão política e são compostos por
instituições locais da Educação.
Comitê Diretivo Nacional
Ação Educativa
Actionaid Brasil
Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da
Educação (Fineduca)
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca/CE)
Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF/PE)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Fundação Abrinq - Save the Children
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib)
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme)

Comitês Regionais e Pró-Comitês
Alagoas; Amapá; Amazonas; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espírito
Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas
Gerais; Pará; Paraíba; Paraná; Pernambuco; Piauí; Roraima; Rio de
Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; São
Paulo; Sergipe.

57

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Aprovada pelas Nações Unidas em 30 de Novembro de 1959.

Todas as crianças têm direito
1 À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
2 A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
3 A um nome e a uma nacionalidade.
4 À alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe.
5 À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente.
6 Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.
7 À educação gratuita e ao lazer infantil.
8 A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes.
9 A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho.
10 A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e
justiça entre os povos.

Em 12 de Outubro de 1990, entrou em vigor o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
marco histórico na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil.
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Missão
Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças
e adolescentes.
Visão
Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de
suas crianças e adolescentes.
Valores
Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.
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Escritório São Paulo
Av. Santo Amaro, 1386 I 1º andar
Vila Nova Conceição I 04506-001 I São Paulo/SP
55 11 3848-8799

Escritório Pernambuco
Rua Ernesto Paula Santos, 1260 I 4º andar
Boa Viagem I 51021-330 I Recife/PE
55 81 3033-1282

/fundabrinq
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