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O QUE É A SEMANA DE AÇÃO MUNDIAL

A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação e desde 2003 
acontece simultaneamente em mais de 100 países como uma grande pressão internacional da socie-
dade civil sobre líderes e governos para que cumpram os tratados e as leis nacionais e internacionais 
no sentido de garantir educação pública, gratuita e de qualidade para todas e todos.

Para informações sobre a SAM em todo o mundo, visite o site da Campanha Global pela Educação, 
com textos em português, inglês, francês e espanhol: www.globalactionweek.org.

Para informações sobre a SAM na América Latina, visite o site da Clade (Campanha Latino-Americana 
pelo Direito à Educação), com textos em português, espanhol e inglês: www.campanaderechoedu-
cacion.org/sam2012/.

No Brasil, a Semana é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que produz e 
distribui materiais de apoio e realiza inúmeras atividades junto com diversos parceiros. 

Para a Campanha, a Semana é uma importante oportunidade de movimentar sua rede, debater te-
mas, produzir e compartilhar informações e conhecimentos, realizar ações de mobilização e pressão 
política. enfim, mostrar a força coletiva desta que é a mais ampla rede social e política de luta pelo 
direito à educação pública de qualidade no Brasil.

Nós da Campanha queremos manter nossa roda girando e crescendo!

FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DESTA GRANDE MOBILIZAÇÃO MUNDIAL! ENTRE EM NOSSA RODA!

Em 2012, a SAM acontece ao mesmo tempo em que a Semana Mundial do Brincar, realizada 
pela Aliança pela Infância. Essa parceria tem tudo a ver, afinal, as crianças aprendem brincando! 
Saiba mais e participe da Semana Mundial do Brincar: www.aliancapelainfancia.org.br

CONTEM PRA CAMPANHA O QUE VOCÊS FIZERAM OU ESTÃO FAZENDO!

Para divulgar as atividades da SAM

Não deixem de mandar para a Campanha informes e fotos de tudo o que vocês realizaram. 
Antes de cada ação, vocês podem mandar informes curtos, anunciando atividades que serão 
realizadas. Por exemplo: “vamos promover um seminário sobre avaliação na educação infantil 
durante a SAM 2012”. 

Pronto, só isso basta para que a equipe da Campanha entre em contato com seu grupo para 
tomar mais informações e produzir uma notícia que será publicada em nosso site, enviada para a 
Campanha Global pela Educação (e virar destaque internacional) e também para a mídia. Assim, 
vocês podem aproveitar esses textos para a produção dos seus próprios releases. Falem com a 
Fabiana: sam@campanhaeducacao.org.br, tel.: (11) 3159-1243, celular (11) 8629-9830, Skype: 
campanhaeducacaobrasil. 
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Enviem informes e relatos das atividades a serem realizadas ou já desenvolvidas para sam@campanhaeducacao.org.br! 
Saiba tudo sobre a SAM 2012 em: http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/[ [

Vamos registrar o que vocês realizaram! 

Pessoal, é muito importante que logo depois da Semana vocês enviem para a Campanha informes 
e fotos de tudo o que vocês realizaram. A SAM ocorre simultaneamente em diversos municípios 
brasileiros e é fundamental saber o que vocês fizeram durante a Semana ou mesmo em período 
posterior, pois sabemos que em muitos locais as atividades se estendem! Esses informes e 
imagens serão enviados aos nossos apoiadores e a toda nossa rede, como uma devolutiva e uma 
prestação de contas do que fizemos. Precisamos de poucas informações, basicamente:

Nome/ tipo do Evento: seminário, palestra, fórum, mobilização na praça, ato público, etc.

Organização: nome da(s) entidade(s) promotoras do evento.

Local: nome do local onde o evento foi realizado (escola, associação, Câmara Municipal, gabinete 
do prefeito, secretaria municipal/estadual da educação, entidade comunitária, etc.).

Cidade/UF: Município / Estado onde o evento foi realizado.

Nº. de participantes: xx alunos/as, xx professores/as, xx autoridades...

Envie esses dados para sam@campanhaeducacao.org.br

PRA COMEÇO DE CONVERSA – APROXIMAÇÃO E APROFUNDAMENTO DOS TEMAS 
DA SEMANA

Nesta seção propomos ações preparatórias que permitam aos participantes se aproximarem dos te-
mas da Semana de Ação Mundial. São atividades coletivas de leitura, reflexão e discussão sobre os 
temas da SAM como forma de partilhar informação e conhecimento e preparar nosso discurso e nos-
sa argumentação para as ações, não só antes e durante o período da Semana, mas ao longo do ano. 

Quanto à montagem do grupo, seria bom reunir uma turma que represente a diversidade da sua 
creche, escola, organização e/ou comunidade. Na creche/escola, tente juntar os diversos segmentos: 
crianças, alunas(os), professoras(es), diretor(a), vigias, merendeiras, pessoal de limpeza, mães/pais, 
etc. Se você é professor(a), lembre-se que as atividades sempre podem ser realizadas em sala de aula 
com seus alunos e alunas, independentemente da área, ciclo ou série que você leciona, mesmo em 
creches e em pré-escolas, com crianças pequenas (veja algumas dicas sobre como ouvir a opinião 
de crianças pequenas no item 6). Isso vale também para professores do ensino superior, que podem 
desenvolver as atividades com suas turmas do curso de pedagogia, por exemplo.

Se as atividades forem realizadas numa organização, tente reunir colaboradores dos vários setores e 
programas, com diferentes funções e níveis de escolaridade. 
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Enviem informes e relatos das atividades a serem realizadas ou já desenvolvidas para sam@campanhaeducacao.org.br! 
Saiba tudo sobre a SAM 2012 em: http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/[ [

Materializando as discussões

E que tal pensar em um “produto” para cada uma dessas atividades? A ideia é sintetizar as 
discussões em algo concreto, que se possa visualizar e que procure expressar com criatividade 
toda a complexidade e a intensidade da reflexão e do debate coletivo. O “produto” pode ser 
usado para apresentar os resultados das discussões para a creche/escola, para a comunidade ou 
para outros grupos. Ele também pode ser levado ou enviado às atividades públicas da SAM 2012 
que forem realizadas em seu local. Esse produto pode ser:

• um painel colorido ou um varal com desenhos, fotos e palavras-chave; cartazes;

• uma colcha de retalhos; um esquete teatral; um jogral;

• qualquer outra coisa que seja fruto da sua imaginação.

1. EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE É...

Este ano a Semana de Ação Mundial discute o direito das crianças à educação de qualidade, que res-
peite o direito à infância e as particularidades da aprendizagem nesta faixa etária. 

Sugerimos a leitura dos itens “Educação infantil” e “Acesso e qualidade” que estão no folder da SAM 
2012. Eles levantam alguns pontos relacionados ao conceito de qualidade na educação e que podem 
ser debatidos com a comunidade. 

Para quem não recebeu o material impresso, é possível baixar o arquivo no site da Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação ou no blog da SAM 2012. 

Entre em www.campanhaeducacao.org.br ou http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/.

A atividade pode reunir professores, funcionários da escola, mães e pais para que reflitam juntos 
sobre este tema!

Depois da leitura, cada pessoa escreve com letras grandes em folhas ou na lousa o que mais lhe 
chamou atenção na leitura do folder. Cada um lê em voz alta o que escreveu e explica porque 
determinado(s) ponto(s) lhe chamaram atenção. Os pontos selecionados foram os mesmos para 
todo o grupo? O grupo considerou que os dados mencionados no folder correspondem à realidade 
da sua creche/escola ou da sua comunidade? É possível destacar alguns pontos que a creche/escola 
ou a comunidade consideram mais urgentes para serem discutidos em mais encontros? Se sim, vo-
cês podem resumir a discussão fazendo um cartaz com os pontos de destaque. Vejam outras dicas no 
box “Materializando as discussões”.   
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Enviem informes e relatos das atividades a serem realizadas ou já desenvolvidas para sam@campanhaeducacao.org.br! 
Saiba tudo sobre a SAM 2012 em: http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/[ [

2. DE OLHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE

“Não pode faltar luz nem ventilador, porque eu fico suada.

E rádio. Tem que ter música. Tem que ter CD.

Vela para quando a luz daqui queimar.

(Crianças de diferentes instituições no Ceará)1

Vocês podem organizar uma avaliação coletiva sobre a creche ou a pré-escola em seu bairro ou mu-
nicípio. Em 2009, o Ministério da Educação e a ONG Ação Educativa lançaram a publicação Indicado-
res da qualidade na educação infantil. Ela traz orientações sobre como fazer uma ampla avaliação da 
instituição, identificando seus pontos fortes e fracos. São perguntas e respostas que indicam o que 
está bem e o que precisa ser melhorado. 

O conceito de qualidade na educação é complexo e, portanto, é necessário levar em consideração 
um conjunto de aspectos para poder avaliar se a educação oferecida numa creche ou escola é boa. Os 
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. No livreto In-
dicadores da qualidade na educação infantil, 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. 

Este instrumento já foi aplicado com muito sucesso em diversas instituições de educação infantil. Se 
não conseguir fazer a leitura atenta e a aplicação completa do material durante a Semana de Ação 
Mundial 2012, reúna um grupo para realizar esta atividade em outro momento. O documento está 
disponível no site: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf. 

3. DIREITO DAS CRIANÇAS, RESPONSABILIDADE DE TODOS

“Aqui tem muita natureza, foi aqui que eu capturei minha primeira formiga e também, quando eu tava 
com um pouco de gases, aí, a Luciana ligou para minha mãe vir me buscar.”

Andrei, Minas Gerais

A educação de qualidade tem relação estreita com a garantia de acesso de todas as crianças à creche 
e à pré-escola. Uma instituição de educação infantil de qualidade para poucos ou uma sem qualida-
de para muitos não garante o direito à educação das crianças no país. 

1. As falas das crianças foram retiradas do livro Consulta sobre a qualidade da educação infantil: o que pensam e 
querem os sujeitos deste direito. São Paulo: Campanha Nacional pelo Direito à Educação/Cortez, 2006.
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Para refletir sobre esta questão, o grupo pode ler em conjunto o item “Desigualdades na educação 
infantil”, na aba interna do folder. Destacamos os dados que apontam as desigualdades de acesso à 
educação infantil. Em seguida, sugerimos que vocês leiam o item “Educação infantil e diversidade”. 

Estes dados correspondem à realidade de seu município ou de sua escola? Há instituições de educa-
ção infantil no campo e na cidade suficientes para atender todas as crianças? Há oferta suficiente de 
vagas para crianças com deficiência? Os materiais didáticos são adequados e trazem conteúdos que 
respeitam as diferentes crianças, ou seja, crianças negras, indígenas, da zona rural, da cidade, com 
deficiência? Há relatos de alguma situação de discriminação na creche ou na escola? 

Os principais pontos levantados pelos participantes nesta roda de conversa podem ser registrados 
em uma cartolina afixada em um local visível para todos. Em seguida, o grupo pode discutir possíveis 
medidas para os problemas levantados. Algumas indicações para superar os principais desafios da 
educação infantil em nosso país estão no item “O que o Brasil deve fazer”, no folder da SAM. Quando 
houver destaques positivos, é importante debater formas de multiplicar ou ampliar a experiência. As 
sugestões serão registradas em uma segunda cartolina. Ao final da atividade, o grupo pode discutir 
formas de levar essa discussão adiante, envolvendo outros atores do poder público ou da comuni-
dade. 

Além dos pontos destacados no folder da SAM 2012, veja aqui o que o
Brasil também deve fazer

- Garantir que ao final da vigência do novo Plano Nacional de Educação (PNE), seja inferior a 
10% a diferença entre as matrículas da educação infantil das crianças de até 3 anos oriundas das 
camadas mais rica e mais pobre da população. 

- Estimular o acesso à educação em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos conforme 
a função social, pedagógica e política da educação infantil expressa nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil, definidas na Resolução 05/2009 da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação.

- A ampliação da matrícula das crianças de 0 a 3 anos deve ocorrer em estabelecimentos de 
educação coletiva da rede pública de ensino e não em instituições privadas de redes conveniadas 
ou a partir da compra de vagas.

- Os Estados e municípios devem unir esforços para o cadastramento, o credenciamento e a 
autorização de funcionamento de todos os estabelecimentos de educação infantil junto aos 
respectivos sistemas de ensino. A autorização de funcionamento deve exigir a elaboração 
e o desenvolvimento de propostas pedagógicas que considerem as potencialidades e as 
necessidades das crianças de 0 a 6 anos, conforme orientam as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil. 
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4. SOMOS TODOS DIFERENTES!

A Semana de Ação Mundial 2011 tratou das discriminações na educação (http://semanaacaomun-
dial2011.wordpress.com/). Todo mundo sabe, mas pouca gente tem coragem de admitir que em 
nosso Brasil existe muito preconceito e discriminação. As pessoas são julgadas, mais ou menos valori-
zadas, mais ou menos aceitas e até mesmo sofrem violência física ou moral por causa de sua religião, 
da cor de sua pele, de seus traços físicos, por ser homem ou por mulher, por sua orientação sexual, 
por ter deficiências, por ser pobre, pelo local onde nasceu, pela sua idade, enfim... As diferenças são 
tratadas como desigualdades. 

E tudo isso infelizmente acontece também no sistema educacional, começando nas creches e pré-
-escolas. Vários estudos de caso já demonstraram, por exemplo, que em instituições de educação 
infantil as professoras tendem a dar mais atenção e afeto às crianças brancas. Isso tem terrível impac-
to sobre o desenvolvimento das crianças negras, indígenas e de outras etnias, pois mesmo que não 
tenham “consciência” da discriminação, sentem que são negadas. Assim, elas crescem aprendendo a 
ter vergonha de sua origem e identidade. 

Muitas organizações e pessoas vêm trabalhando para mudar esse quadro. A aprovação da Lei 
10639/2000 e da Lei 11645/2008 é considerada como um grande avanço. A primeira trata da obriga-
toriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na educação básica e a segunda 
inclui no currículo a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Veja a seguir algumas dicas para tratar (e combater!) a discriminação no cotidiano da creche e da 
pré-escola. 

Por uma infância sem racismo, campanha do Unicef

Dentre os vários materiais e peças de comunicação da campanha Por uma infância sem racismo, 
lançada pelo Unicef em 2010, destacamos as “Dez maneiras de contribuir para uma infância sem 
racismo”, com dicas e orientações de atitudes simples e ao alcance de todos nós para garantir 
às crianças de nosso país uma infância sem racismo. Veja em: http://www.unicef.org/brazil/pt/
multimedia_19297.htm.

Você pode diversificar os desenhos animados e filmes que exibe para as crianças!

• Filmes: “Kiriku e a Feiticeira” e “Kiriku e os animais selvagens”

Kiriku é um garotinho africano que já nasce falando. Embora seja pequenino, Kiriku é muito inteligen-
te corajoso e não se deixa abater pelas dificuldades da vida, por maiores que elas possam parecer.O 
filme é de 1998 e as crianças adoram. Encontrado em DVD e no site www.youtube.com (digite as 
palavras “kiriku” e “português” no campo de busca do site).

• Desenho animado “Barbapapa”

Este é o nome de uma família de personagens cujo corpo pode se moldar às mais variadas formas. A 
família consiste em um casal e sete filhotes que possuem diferentes cores e habilidades. O pai é rosa 
e a mãe é preta, por exemplo. É um desenho francês que no Brasil foi exibido na TV no final dos anos 
1970. Também pode ser encontrado com versões dubladas em português no site www.youtube.com 
(digite as palavras “barbapapa” e “português” no campo de busca do site).



11

Enviem informes e relatos das atividades a serem realizadas ou já desenvolvidas para sam@campanhaeducacao.org.br! 
Saiba tudo sobre a SAM 2012 em: http://semanaacaomundial2012.wordpress.com/[ [
Diferentes e Desiguais - Oficinas Pedagógicas sobre preconceito e direitos humanos. 
Publicação da ONG Novamerica, autoria de Marcelo Andrade e Maria da Consolação Lucinda. Rio de 
Janeiro: 2007

Tem por objetivo facilitar a organização e a realização de encontros de reflexão, debate e compro-
misso com ações  que visem atitudes, comportamentos e valores considerados discriminatórios e 
preconceituosos. Traz várias atividades que podem ser desenvolvidas com crianças pequenas. Mais 
informações: www.novamerica.org.br.

O que o Brasil deve fazer

- Manter programas de formação de pessoal especializado, de produção de material didático e 
de desenvolvimento de currículos e programas específicos para educação escolar nas comuni-
dades indígenas e quilombolas, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às res-
pectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua 
materna de cada comunidade indígena.

5. DEIXE A CRIANÇA FALAR (MAS VOCÊ TEM QUE ESCUTAR!)

“Tem que ter um jumento de motor. Assim, ele faz assim ó [imitando andar com os dois dedos], que tem 
um negócio daquele de dar corda na televisão e faz assim, aí, ele, zuuum, e tem que ter um cavalinho 

daquele que, quando fica apertando, apertando no coisinho dele, aí ele fica... [faz gesto de pulos com os 
dois dedos], ele fica assim, tia.”

Igor Daniel, Pernambuco

A instituição de educação infantil ouve o que as crianças têm a dizer e considera sua opinião? Valoriza 
a experiência dos pequenos, expondo suas produções? As crianças são estimuladas a opinar sobre a 
rotina da escola? 

As crianças têm muito a contribuir no debate sobre qualidade na educação infantil. Por meio de de-
senhos e de criação de histórias, professores, funcionários, mães e pais podem conhecer desejos e 
opiniões das crianças sobre a escola, as professoras, os livros, as brincadeiras...   

Estimule-os com algumas perguntas: O que tem nesta creche/escola que é muito bom? O que é mais 
importante em uma escola? O que não deve ter em uma boa creche/pré-escola? Estas questões foram 
retiradas do livro Consulta sobre a qualidade da educação infantil: o que pensam e querem os sujei-
tos deste direito, publicado em 2006 pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em parceria 
com o Mieib (Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), com apoio da Save the Children 
Reino Unido. O material encontra-se à venda na editora Cortez. Entre vários pontos importantes, o 
livro descreve uma interessante metodologia de escuta de crianças pequenas. Vale a pena conferir!
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Não se esqueçam de expor os desenhos para que as outras pessoas possam ver o que as crianças 
disseram!

Olha que legal!

A EMEI Noemia Ippolito, da rede municipal de São Paulo, vem desenvolvendo a “Assembleia das 
Crianças”, uma experiência de escuta dos pequenos. A cada mês, uma criança de cada turma de 
pré-escola é escolhida para representar sua turma em uma reunião com a coordenação peda-
gógica da escola. Nessa ocasião, as crianças são estimuladas a manifestar suas opiniões sobre o 
que gostam e o que não gostam na escola, sobre o que está faltando e o que poderia melhorar. 
Elas costumam reclamar ou elogiar a merenda, por exemplo, e a escola tenta atender a seus pe-
didos. Um exemplo bem concreto foi quando um garotinho disse que o o tecido do pula-pula 
era muito duro e “ralava” a pele das crianças. A coordenação conferiu e trocou o brinquedo, para 
alegria da criançada. 

SAIBA MAIS

Conheça a publicação O que a criança não pode ficar sem, por ela mesma, uma iniciativa da 
Rede Nacional Primeira Infância, que reúne dados de uma pesquisa feita com crianças de todo o 
Brasil. Por meio de jogos, brincadeiras e desenhos, as crianças falaram de família, casa e escola, 
expressando seus interesses e prioridades. Baixe o arquivo no site da Rede Nacional Primeira 
Infância:  

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/O-que-a-Crianca-Nao-pode-ficar-sem-por-
Ela-Mesma.pdf.

O que o Brasil deve fazer

- Prever e estimular formas de garantir a participação dos professores e das famílias na formulação 
da proposta pedagógica das instituições de educação infantil. 

6. A gENTE APRENDE BRINCANDO

“Em minha casa reuni brinquedos pequenos e grandes, sem os quais não poderia viver. O menino que 
não brinca não é menino, mas o homem que não brinca perdeu para sempre o menino que vivia nele e 

que lhe fará muita falta.” 

Pablo Neruda
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Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento das crianças. Por meio de jogos e ati-
vidades lúdicas, a criança aprende sobre si mesma, se relaciona com o mundo, interage com o meio 
ambiente, aprende a se expressar por meio de diversas linguagens, faz experiências e soluciona pro-
blemas. Tudo isso já foi e vem sendo estudado e comprovado por meio de pesquisas científicas. 

No entanto, muitas pré-escolas e até mesmo creches não valorizam a brincadeira em seu cotidiano 
e em seu projeto político-pedagógico, por achar que “lugar de brincar é em casa ou na rua”, que “a 
escola é lugar de aprender” e mesmo que “a criança vai se sujar brincando”. Quando a criança entra 
no ensino fundamental, tudo pode piorar (veja o item 8 sobre transição da educação infantil para o 
ensino fundamental). Ou seja, ainda não entendem que a criança aprende justamente brincando...!

Na publicação Indicadores da qualidade na educação infantil, vocês encontrarão, nas páginas 38 
a 42, questões que ajudam a investigar se a creche ou a pré-escola estão organizadas de modo a 
favorecer e valorizar a autonomia das crianças e sua capacidade de se expressar das mais variadas 
formas e linguagens. O documento está disponível no site: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
indic_qualit_educ_infantil.pdf.

SAIBA MAIS

Semana Mundial do Brincar – Todos os anos, a Aliança pela Infância desenvolve a Semana 
Mundial do Brincar, com o objetivo de defender junto à população e às autoridades o direito 
das crianças ao brincar como parte fundamental de seu desenvolvimento. Em 2012, os 14 
núcleos da Aliança pela Infância vão desenvolver centenas de atividades em todo o Brasil, com 
a participação de milhares de crianças. Leia os materiais sobre a Semana Mundial do Brincar que 
seguem no pacote da SAM 2012, entre no site da Aliança pela Infância e se engaje nessa grande 
brincadeira! 

Catálogo de brincadeiras – Todo mundo sabe como brincar, afinal, todos nós já fomos crianças 
um dia. Para quem se esqueceu, sugerimos duas fontes onde jogos e brincadeiras simples e 
acessíveis podem ser aprendidos e resgatados. 

O projeto “Mapa do brincar” é uma iniciativa do jornal Folha de S. Paulo e reúne 750 brincadeiras 
de todo o país. O site traz vídeos, fotos e relatos de crianças sobre as brincadeiras: http://
mapadobrincar.folha.com.br/

Um manual com registros de brincadeiras de todo o país estará disponível no site: www.
aliancapelainfancia.org.br

O que o Brasil deve fazer

- Entre algumas das reivindicações para melhorar a qualidade da educação infantil está a criação 
de um programa nacional de brinquedos para a educação infantil, complementar ao programa 
de materiais pedagógicos, adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional.
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7. COM A PALAVRA, OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO!

“A professora tem que saber tudo, tem que estudar muito pra ser professora”.

Patrick, Minas Gerais

Como vocês viram no item “Profissionais da educação infantil”, no folder da SAM 2012, as professoras 
da educação infantil ainda precisam ter os seus direitos reconhecidos e receber o mesmo tratamento 
que os outros professores da educação básica. Devem ser incorporadas aos sistemas públicos de en-
sino por meio de concurso público, como professoras, e devem partilhar das mesmas condições de 
trabalho, incluindo-se planos de cargos e salários. 

Outras conquistas necessárias dizem respeito à formação dessas profissionais e à oferta de materiais 
didáticos e equipamentos adequados para o desenvolvimento do seu trabalho. Os cursos de forma-
ção inicial de professores ainda tratam a educação infantil de maneira insuficiente e geralmente não 
incluem as creches em sua programação de disciplinas e estágios. Também é comum os programas 
de formação em serviço oferecidos para as pré-escolas não incluírem os trabalhadores das creches. 

Reúna os profissionais da educação infantil para debater como está a situação dos cargos e salários 
em sua própria instituição. Vocês podem fazer um breve levantamento e incluir outros aspectos das 
condições de trabalho: 

Quais são os cargos e quantos são os profissionais da instituição? Os professores têm acesso à forma-
ção continuada? Quantas crianças há por turma? Os professores de educação infantil estão incluídos 
no plano de carreira dos demais profissionais do magistério da educação básica? 

Aproveitem para incluir outras questões que considerarem relevantes para sua região!

Entre os materiais da SAM 2012 que vocês receberam está a publicação Em Questão 7, que aborda o proces-
so de julgamento da constitucionalidade da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei n° 11.738/2008) 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2011, e os desafios à sua implementação. O material foi produzido 
pela ONG Ação Educativa em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Sugerimos que o grupo aproveite o debate para ler as páginas 21 a 27 desta publicação. Vocês en-
contrarão informações e argumentos para questionar as autoridades que ainda não aplicam a lei. 
Depois da discussão, podem organizar um documento com os principais pontos do diagnóstico que 
fizeram sobre a situação dos profissionais da educação infantil e acrescentar reivindicações para a 
adoção do plano de carreira e o respeito à lei do piso salarial. Esta carta pode ser encaminhada ao 
sindicato, à secretaria municipal de Educação, ao Conselho Municipal de Educação, entre outras en-
tidades civis e instituições do poder público. 
 

SAIBA MAIS

Leiam também as páginas 52 e 53 da publicação Indicadores da qualidade na educação infantil. 
Nele, vocês encontrarão algumas questões sobre a formação e as condições de trabalho dos 
profissionais da educação. O documento está disponível na internet no endereço: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf
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	 VEJA NO ANEXO 1 A RELAçãO DOS ESTADOS qUE NãO APLICAM A LEI DO PISO, ELABORADA 

PELA CONFEDERAçãO NACIONAL DOS TRABALhADORES EM EDUCAçãO (CNTE).  

	CONhEçA O MANIFESTO LANçADO EM BELO hORIzONTE EM DEFESA DA VALORIzAçãO     
DOS PROFESSORES E DA UNIFICAçãO DAS CARREIRAS DE MAGISTéRIO NA EDUCAçãO 
INFANTIL. (ANEXO 2)

A Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) realizará um ciclo de 
seminários em todos os Estados, entre 2012 e 2013, com os seguintes temas: memorial de 
gestão, planos municipais de educação, sistema de prestação de contas do FNDE, conferências 
municipais de educação e pesquisas educacionais. Dirigentes municipais de Educação e 
equipes técnicas das secretarias municipais de Educação terão preferência nas inscrições. As 
vagas remanescentes serão abertas ao público em geral. Para mais informações, acesse o site:           
www.undime.org.br 

8. O QUE MÃES, PAIS, FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PODEM FAZER

A família tem papel central na educação e no desenvolvimento da criança. Afinal, é na família e em 
casa que a criança encontra as primeiras referências para a formação de sua personalidade, para a 
fixação de hábitos e costumes e para a aprendizagem.

Você já brincou com seu filho hoje?

Há quem pense que brincar é “coisa de criança” e, em meio à rotina e às tarefas do cotidiano, os 
adultos não arranjam tempo para brincar com as crianças. Você já reparou como as crianças adoram 
brincar com adultos? Quando um adulto brinca com uma criança, ela se sente importante e valoriza-
da, pois está recebendo atenção de alguém que costuma estar sempre ocupado com “coisas impor-
tantes”. Brincadeiras simples ajudam as crianças a se comunicarem com mães e pais ou responsáveis. 
Demonstrar interesse, paciência e confiança durante a brincadeira também ajuda a criança a se de-
senvolver. É importante observar os estágios de desenvolvimento da criança, e não tentar acelerar os 
processos de aprendizagem dela.  

SAIBA MAIS

Vejam também o item 6 (A gente aprende brincando), páginas 12 e 13.

Leia para seu filho

Muitas mães e pais, sobretudo os que tiveram pouco acesso à escola, não têm paciência de ler com 
ou para seus filhos ou mesmo têm vergonha porque acreditam que não estão preparados para isso. 
Isso é uma crença do senso comum que precisa ser superada. Qualquer mãe, pai ou responsável, 
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mesmo que domine pouco a leitura e a escrita, pode ler para e com suas crianças ou contar a eles as 
histórias que sabe, as histórias que ouvia na sua infância, de seus antepassados. 

Antes de aprender a ler e a escrever, as crianças aprendem a falar. E elas aprendem por imitação, 
ouvindo o que os adultos ou outras crianças falam à sua volta e tentando repetir o que escutam. O 
desenvolvimento oral é a base para que depois a criança aprenda a leitura e a escrita. Por isso, é mui-
to importante ler em voz alta para elas ou contar histórias, cantar, fazer brincadeiras de parlendas, 
trava-línguas, adivinhas, etc.

Sugerimos que durante uma semana você tente arranjar um tempinho para todos os dias ler junto com ou 
para suas crianças. Você não tem livro em casa? Procure a biblioteca pública ou comunitária mais próxima, 
peça livros emprestados na vizinhança ou na escola. Não precisa ser um livro novo a cada dia. As crianças 
adoram repetições, pois a cada vez que alguém lê a mesma história para elas, elas percebem detalhes novos.

DICAS

b	O Instituto C&A desenvolve o programa Prazer em Ler em 11 estados. Desde 2006, o progra-
ma apoia a organização de polos de leitura com organizações sociais e bibliotecas populares 
para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Também apoia a formação continuada de educa-
dores mediadores de leitura. Pra quem quiser se aprofundar nessa história, dê uma espiadinha 
no material Prazer em ler - Um roteiro prático-poético para introduzir qualquer um e quem quiser 
nas artes e artimanhas das gostosices da leitura, feito pelo Instituto C&A e pelo Cenpec. Acesse o 
site: http://cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-
-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-
-das-gostosices-da-leitura

b A Fundação Itaú Social distribui de forma gratuita uma coleção de livros infantis com títulos 
premiados e recomendados por educadores e especialistas em literatura infantil. Qualquer pessoa 
pode solicitar a coleção. Para fazer o pedido acesse o site: http://www.itau.com.br/itaucrianca/

b O Instituto Ecofuturo promove uma campanha de incentivo à leitura. Na publicação Passa-
porte da leitura - Brincar de Ler, produzida pelo Instituto, você pode encontrar as seguintes dicas: 

 Os bebês prestam muita atenção a uma leitura em voz alta. A leitura distrai, faz rir e facilita a 
aprendizagem da fala;

 Existem livros de materiais que resistem à água, aos tombos, aos puxões dos bebês. Os livros 
com ilustrações e cores vivas ajudam a atrair a atenção;

 Deixe os livros junto com os brinquedos. Não separe os livros dos brinquedos como se fossem 
objetos sagrados;

 Quando as crianças crescem um pouquinho, querem correr, pular... Elas não precisam ficar 
“quietinhas” com o livro. A criança interage com a leitura também por meio dos movimentos;

 Nessa fase, os livros podem ter partes móveis, ilustrações que podem ser dobradas, coisas 
que ocupem as mãos ao mesmo tempo em que a criança ouve a história;

 Leia várias vezes por dia, histórias curtas e simples. O tempo de atenção nessa fase é curto.       
E seu filho ficará com vontade de ouvir mais. 
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O livro Passaporte da leitura está disponível no site: http://www.bibliotecavirtualecofuturo.org.br/
item/passaporte-brincar-de-ler

Acompanhe a trajetória das crianças na creche/escola

Assim como no caso da leitura, muitas vezes as mães, os pais e outros responsáveis pelas crianças acre-
ditam que só pessoas com muita instrução podem acompanhar a trajetória das crianças nas creches e 
escolas. Isso não é verdade, outra crença do senso comum que precisamos derrubar juntos! Sabemos 
também que, infelizmente, nas instituições de educação infantil (e nas outras etapas da educação bá-
sica também), muitas vezes as pessoas com baixa escolaridade não são bem recebidas ou ouvidas. Isso 
tem que acabar! E só vai mudar quando exigirmos nossos direitos, seja conversando diretamente na 
creche ou escola, seja levando os casos para as autoridades. Afinal, o acesso à educação pública, de 
qualidade e gratuita é um direito de todos, garantido pela Constituição, mas ainda longe de ser ple-
namente efetivado em nosso país. E ninguém é melhor que ninguém por ter escolaridade mais alta...

O que você também pode fazer

- Participe da creche e da escola. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB, 9.394/1996), qualquer unidade educacional pública, da creche ao ensino médio, deve 
ter alguns órgãos colegiados, como a Associação de Pais e Mestres ou Conselhos Escolares. 
O Conselho Escolar é constituído por representantes de pais e mães, estudantes,professores, 
funcionários, membros da comunidade local e o diretor da escola. Cada escola deve estabelecer 
regras transparentes e democráticas de eleição dos membros do Conselho. Pergunte se esses 
órgãos existem na creche ou na escola de suas crianças e como fazer para participar. Se esses 
órgãos não existem, proponha-se a contribuir para sua instalação, chame outros pais e mães e 
conversem com os professores e funcionários da instituição escolar.

- Ao matricular sua criança, não pense que a creche, escola ou rede municipal está fazendo um 
favor. Eles simplesmente estão cumprindo com sua obrigação constitucional. Por isso, não tenha 
vergonha de pedir para conhecer o espaço, perguntar sobre a proposta pedagógica (projeto político-
pedagógico), de perguntar sobre como é a rotina diária e semanal, sobre como é a alimentação, etc. 

- Todos os dias, pergunte ao seu filho como foi o dia na creche ou na escola, o que ele(a) fez, 
do que brincou, se gostou do dia, porque sim, porque não. Sobretudo na educação infantil, as 
atividades têm que ser diversificadas, tem que ter brincadeira, história, música, alimentação. Ou 
seja, se você perceber que as crianças fazem sempre a mesma coisa, converse com a professora, 
com a coordenação ou com a direção.

Outras dicas podem ser encontradas no blog (http://familiaeducadora.blogspot.com.br/) e na publi-
cação Acompanhem a vida escolar de seus filhos, produzidos pelo Ministério da Educação. A cartilha 
está disponível no site http://mse.mec.gov.br/images/stories/pdf/cartilhaziraldovisualizacao.pdf
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Atenção integral à criança

A criança é cidadã titular de um conjunto de direitos. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei 8.069/1990), devem ser asseguradas às crianças condições para seu desenvolvimento físico, mental e so-
cial, respeitando sua liberdade e dignidade. Ou seja, para usufruir do direito à educação, a criança precisa ter 
os outros direitos garantidos: ter acesso a serviços de saúde e assistência social, à alimentação equilibrada, a 
bens culturais, ser protegida de qualquer tipo de abuso ou violência, como o trabalho infantil, etc. 

Será que as crianças de sua família, de sua casa ou pelas quais você é responsável estão tendo seus 
direitos respeitados? Observe isso com cuidado e recorra aos diversos órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos para denunciar casos de violação de direitos ou encaminhar reclamações sobre a falta de 
políticas de proteção às crianças em seus municípios. Veja no anexo 8 que órgão/instância você pode 
acionar para cada tipo de situação.

Olha que legal!

O programa Criança com todos os seus direitos, iniciativa da Fundação Abrinq-Save the Children, 
com apoio da União Europeia, dá suporte a atores não governamentais e autoridades locais para 
a promoção de políticas públicas integradas que resultem na melhoria da educação, da saúde 
e do bem-estar de crianças na primeira infância. Além disso, busca ampliar a participação dos 
familiares e membros da comunidade na garantia dos direitos das crianças. Entre 2010 e 2015, o 
programa planeja atender crianças em 36 municípios do semiárido de Pernambuco e da Bahia 
e em quatro distritos do Peru.

9. TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

A escola é um lugar que deve fazer parte da vida das crianças, não provocar sua negação. [...] 

Nossa escola tradicional tem negado esse princípio. Basta contemplar o mito de que ensino não se pode 
misturar com brincadeira, bastante presente no imaginário de nossos professores da escola fundamen-
tal. [...] Às vezes, no primeiro dia de aula, professores do primeiro ano do ensino fundamental procuram 

convencer as crianças vindas da escola de educação infantil de que a escola, diferentemente da pré-
-escola, não é lugar de brincar, mas de estudar. [...] Como é possível ensinar para alunos cuja forma 

privilegiada de se fazer sujeito é o brincar, se lhes proíbe essa atividade? [...] É como se vivêssemos em um 
tempo em que a Didática ainda não tivesse descoberto a importância do lúdico na aprendizagem. 

Vitor Paro 

A expansão do ensino fundamental para nove anos, com o ingresso das crianças no primeiro ano aos 
seis anos de idade, foi determinada pela Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. A medida foi polêmica 
e até hoje apresenta problemas não solucionados. Muitas redes aceitam e até exigem matrículas de 
crianças cada vez mais novas no primeiro ano, com 5 e mesmo com 4 anos de idade. As classes são 
numerosas e há inadequações nos currículos, nas práticas pedagógicas, nos materiais didáticos e nos 
critérios de avaliação e promoção.
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O que o Brasil deve fazer

Implementar propostas curriculares e políticas educacionais capazes de articular adequadamente 
a educação infantil e o ensino fundamental, de forma a preservar as especificidades da faixa 
etária de 0 a 6 anos, com espaços físicos, materiais e brinquedos adequados, e visando evitar 
rupturas abruptas entre a primeira e a segunda etapa da educação básica, especialmente no 
tocante à alfabetização. 

10. OBRIgATORIEDADE DA PRÉ-ESCOLA

Tudo o que me leva o livro

cabe na palma da mão

de uma criança: o lugar

de onde se erguem os pássaros 

da inocência, em cujo canto

vai a verdade da vida 

Thiago de Mello 

A Emenda Constitucional n.º 59 de 2009 ampliou a educação obrigatória para a faixa etária dos qua-
tro aos dezessete anos de idade, abrangendo pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ape-
sar de sua importância, a medida foi aprovada sem discussão na sociedade, nos meios especializados 
e no Congresso Nacional. Sua implementação tem gerado sérios problemas, entre eles a valorização 
da pré-escola em detrimento da creche, o que significa um grave retrocesso em uma conquista re-
cente na história da educação brasileira, que é a unidade da educação infantil como primeira etapa 
da educação básica.

• Muitos municípios estão fechando turmas de creches para ampliar o atendimento das crianças 
de 4 e 5 anos. Com isso, aumenta a terceirização do atendimento das crianças de 0 a 3 anos de 
idade em instituições de ensino não qualificadas como forma de ter mais crianças na escola gas-
tando menos dinheiro. 

• Em muitas redes, as pré-escolas de tempo integral estão sendo convertidas para tempo parcial, 
aumentando de forma fictícia o número de vagas.

A publicação Insumos para o Debate 2, que vocês também receberam no pacote da SAM 2012, 
trata desse ponto. Recomendamos a leitura! 
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11. A EDUCAÇÃO INFANTIL NA 9ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Texto escrito por Miriam dos Santos, presidente do Conanda, Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente)

A educação infantil sempre foi um dos assuntos mais importantes do processo das Conferências Nacionais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trata-se de um direito e que deve ser exercido com qualidade. 

Destacamos algumas das proposições mais recentes, elaboradas na 8ª Conferência Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente: promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, avaliação do 
desenvolvimento infantil, como assegurar condições mínimas às famílias para uma atenção adequada à 
primeira infância, impacto do atendimento em creches sobre o desenvolvimento das crianças, adoção de 
medidas de qualidade para os serviços de educação infantil e o estado nutricional na primeira infância. 
Realizada em 2009, a edição teve como tema a Construção da Política e do Plano Decenal de Direitos Hu-
manos de Crianças e Adolescentes e foi posteriormente colocada em consulta pública. 

Pensando nessa importante etapa de desenvolvimento do ser humano, o Conanda dedica um dos 
principais eixos estratégicos trabalhados no Plano Decenal, aprovado em 2011, à primeira infância: 
Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Ele traz como diretriz a universalização 
do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos de crianças, adoles-
centes e suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, afirmação da diversidade com 
promoção da equidade e inclusão social. E como objetivo estratégico: priorizar e articular as ações de 
atenção integral a crianças de 0 a 6 anos, com base no Plano Nacional pela Primeira Infância. 

Em 2012, a partir do desafio de Mobilizar, Implementar e Monitorar a Política e o Plano Decenal, 
tema desta 9ª edição, algumas metas traçadas pelo Conanda para os próximos dez anos de vigência 
do Plano em relação à educação infantil são: promover ações voltadas para a primeira infância, ga-
rantir investimentos, aumentar o impacto e a eficácia das políticas públicas voltadas para o desen-
volvimento infantil saudável.

12. TRANSPORTE ESCOLAR

A oferta precária de transporte público escolar prejudica o acesso das crianças às creches e esco-
las, principalmente as que vivem no campo. Além disso, as longas distâncias e os problemas com 
a segurança do transporte também desestimulam a permanência na escola, além de trazer riscos à 
integridade física das crianças.

O fechamento de 24 mil escolas do campo, entre os anos 2002 e 2009, acentua ainda mais a desigual-
dade de acesso das crianças à creche e à pré-escola. Leia no anexo 3 o manifesto do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em defesa da expansão da oferta de educação no campo, assi-
nado por diversas pessoas e organizações da sociedade civil.

PARA MERGULhAR NOS ASSUNTOS ABORDADOS NOS ITENS 9, 10, 11 E 12, VOCêS PODEM 
ORGANIzAR PALESTRAS OU DEBATES EM SUAS INSTITUIçõES DE ENSINO OU ENTIDADES.  
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ATIVIDADES PÚBLICAS DURANTE A SAM

1. Vamos exigir o direito à educação! Levantamento local da demanda por educação 
infantil

A ONG Ação Educativa (www.acaoeducativa.org.br) criou um instrumento para auxiliar a população 
a identificar quantas crianças na faixa etária dos 0 aos 6 anos de idade estão fora de creches e pré-
-escolas e exigir esse direito do poder público. Trata-se de um levantamento local da demanda por 
educação infantil.

Afirmar que a educação infantil é um direito protegido na Constituição significa dizer que nenhuma 
criança pode ser excluída por ausência de vagas em creches e pré-escolas de qualidade. Infelizmen-
te, não é isso o que acontece. Como vocês já viram no folder da SAM, 18,4% das crianças de 0 a 3 
anos e 81,3% das crianças de 4 a 6 anos têm acesso à educação infantil no Brasil. Para reverter essa 
situação, é preciso reclamar, mobilizar a sociedade e exigir o respeito ao direito pelas autoridades. 

Todos podem lutar pelos direitos das crianças! Organize o seu grupo, avalie se há vagas suficientes 
em sua região ou município, se a qualidade está assegurada, e faça o levantamento da demanda na 
sua cidade, bairro, quarteirão, comunidade, etc.! 

Veja como identificar a demanda e exigir o direito à educação infantil:

1 – ORGANIZE E REFLITA: Organize seu grupo, discuta a situação do direito à educação infantil no 
Brasil, no seu município, região de moradia ou mesmo na comunidade atendida por sua escola. Para 
isso, vocês podem realizar as atividades número 1 e 3 deste Manual (páginas 7 e 8).

2 – PLANEJE como será feito o levantamento da demanda, ou seja, o levantamento do número de 
crianças que estão fora da creche e da pré-escola. Você pode organizar uma caminhada, um protesto, 
uma atividade cultural, passar um carro de som e/ou organizar um local de cadastro. Dica: colocar um 
cartaz simples em vários pontos do bairro, com os seguintes dizeres: “Mãe, pai ou responsável! Vocês 
têm crianças de zero a seis anos de idade que estão fora da creche ou da pré-escola? Compareça ao 
local <indicar o local> na data <indicar dia e horário> e manifeste o interesse por uma vaga para sua 
criança, pois estamos organizando um cadastro para levar às autoridades”. 

3 – IDENTIFIQUE E CADASTRE as crianças excluídas da educação infantil. Você pode usar a ficha de 
levantamento (anexo 4), fazendo quantas cópias forem necessárias. 

4 – ORGANIZE O MATERIAL. Quando você terminar o cadastramento, reúna o material e faça pelo 
menos 3 (três) cópias de cada, para encaminhar aos órgãos do sistema de garantia dos direitos da 
criança responsáveis por implementá-los ou cobrar sua implementação. 

5 – FAÇA UMA CARTA OU PETIÇÃO. Faça uma carta ou uma petição, explicando a situação e junte as 
cópias dos cadastros. Veja como fazer uma petição no site www.direitoaeducacao.org.br. No docu-
mento, identifique-se, diga quem é, se faz parte de uma associação ou instituição, quando foi feito o 
cadastro e qual a situação do atendimento. Não se esqueça de deixar seus contatos ou da organiza-
ção que você representa (telefone, email, endereço), para que os órgãos públicos possam falar com 
você.

6 – EXIJA O DIREITO DAS CRIANÇAS! Encaminhe as petições com as cópias dos cadastros para a Secre-
taria Municipal de Educação, o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Você pode encaminhar também 
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para a Defensoria Pública. Peça e guarde a comprovação da entrega porque comprova que a petição foi 
entregue às autoridades. Também não se esqueça de guardar as fichas originais com você. 

7 – ACOMPANHE: Identifique o número do telefone dos órgãos e ligue para saber informações sobre 
as providências. Você tem o direito de ser bem atendido e de receber informações. Pergunte qual o 
prazo para o atendimento das crianças e, no caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, se 
foi proposta alguma ação na justiça para exigir o direito das crianças. Mantenha o grupo mobilizado. 
Informe as mães, os pais ou responsáveis sobre o que está acontecendo. 

8 – PARTICIPE da mobilização nacional! Mande o seu relato para sam@campanhaeducacao.org.br e 
ajude a garantir o direito à educação infantil de qualidade já! 

 VEJA NO ANEXO 4 A FIChA PARA REALIzAR ESTA AçãO. 

2. Aula pública e ato público-lúdico: Direito à educação infantil é coisa séria!

(Seção copiada e adaptada dos manuais da SAM 2009 e 2011)

Como atividades nacionais da SAM em 2012, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e seus 
parceiros estão organizando uma Aula Pública e um Ato público-lúdico, com o tema Direito à educa-
ção infantil é coisa séria! Os dois eventos acontecerão em Brasília, nos dias 23 e 24 de maio. A ideia é 
realizar um ato público-lúdico com a participação de crianças, famílias e professoras e, na sequência, 
realizar uma aula ou audiência pública que debata os principais temas da Semana.

Veja a seguir um passo a passo sobre como realizar um evento similar em seu município. Se vocês 
fizerem a atividade sugerida neste Manual, no item anterior, (“Levantamento da demanda por edu-
cação infantil”), terão um ótimo documento para apresentar no evento público.

Preparando a Aula Pública

a) Marcando a data – Para que ocorra uma Aula Pública em uma Câmara Municipal ou Assembleia 
Legislativa, um(a) vereador(a) ou deputado(a) precisa protocolar um pedido junto à Comissão que 
debate os temas educacionais ou relacionados aos direitos das crianças, dos adolescentes e jovens. 
Normalmente, é a “Comissão de Educação, Cultura e Desporto”, mas também pode ser a Comissão 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Comissão de Justiça e Direitos Humanos, etc. Por isso, 
é importante que o grupo faça contato com algum(a) parlamentar que seja comprometido com o 
direito à educação pública de qualidade ou com seus assessores para fazer a proposta. Para dar tudo 
certo e não ocorrer imprevistos, é preciso formalizar o pedido de audiência. Para isso, elabore um 
ofício (uma carta formal) em que deve ser indicado o dia, o horário e a justificativa do pedido. Não se 
prendam a formalidades exageradas, o fundamental é conter as informações importantes. Uma dica: 
para facilitar a aprovação da audiência, é importante citar que ela fará parte de uma mobilização 
nacional e internacional. Vocês podem usar a carta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
para reforçar o pedido (vejam no anexo 5).

b) Quem são os “professores” dessa aula – É importante que, ao expor o pedido ao parlamentar, o 
grupo sugira nomes da sociedade civil que deveriam ser ouvidos e combine o roteiro da Aula. É ne-
cessário garantir que alunas(os), professoras(es) e outros(as) profissionais da educação, assim como 
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mães/pais, famílias e responsáveis pelas crianças, sejam ouvidos na audiência. É recomendável que 
todas essas informações também constem no ofício.

c) Quem pode/deve ser convidado 

Envolvam o Poder Executivo – Todo o preparo para uma Aula Pública na Câmara Municipal ou na As-
sembleia Legislativa pode ser direcionado para a solicitação de uma audiência com o(a) secretário(a) 
municipal ou estadual de educação. Dependendo da força de mobilização e da abertura democrática 
em seu município ou estado, é possível até realizar uma audiência com a presença do(a) prefeito(a) 
ou o governador(a). Uma complicação possível em caso de audiência com o executivo é o tempo das 
autoridades. Normalmente, parlamentares – até por dever de função – dedicam mais tempo a audi-
ências. Uma alternativa é organizar duas audiências, uma rápida com uma autoridade do Executivo 
e outra, mais extensa, profunda e com um debate mais detalhado, com o Legislativo. Se forem pedir 
uma audiência com o poder executivo ou convidar os gestores a participarem de alguma outra ativi-
dade, utilizem a Carta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (anexo 5).

que tal envolver o Ministério Público? – Os(as) promotores(as) de justiça podem ser bons/boas 
aliados(as) na luta pelo direito à educação pública de qualidade. O(a) promotor(a) é um(a) defensor(a) 
da sociedade, devendo colaborar com a população para que todos e todas, inclusive o Estado e seus 
funcionários e governantes, cumpram as leis. Caso alguma lei municipal ou estadual, e até mesmo 
nacional, não esteja sendo cumprida, a promotoria pode encaminhar uma ação junto ao Sistema 
Judiciário. Exigir que as leis sejam cumpridas é um dever de todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros.

O(a) promotor(a) de sua cidade e Estado pode ser convidado(a) a participar da mesa da Aula 
Pública na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, da audiência com a secretaria mu-
nicipal/estadual de educação, ou mesmo da reunião com o(a) prefeito(a) ou governador(a). Se 
nenhuma audiência ou reunião desse tipo for realizada em seu local, os promotores e as promo-
toras de justiça também podem ser convidados a visitar as escolas e comunidades e acompa-
nhar alguma outra atividade da Semana de Ação Mundial, como, por exemplo, a atividade de 
levantamento da demanda por educação infantil (item 1 do bloco 2, página 18).

d) Preparando a exposição – Uma vez arranjada a data da Aula, pensado o roteiro, indicados os ex-
positores e ter sido elaborado e enviado o ofício, é preciso que todos ajudem a preparar aquelas(es) 
que vão ser nossas(os) porta-vozes. É importante que as apresentações feitas pela sociedade civil 
mostrem dados sobre acesso e qualidade na educação infantil. No folder da SAM 2012 e no site da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, reunimos vários dados nacionais sobre esses temas. 
Algumas pessoas podem ser destacadas para procurar dados locais. 

e) Elaborando um dossiê – É importante também colher depoimentos de crianças que não conse-
guiram vagas. Ou de instituições de educação infantil que apresentam sérias dificuldades de infraes-
trutura e de materiais adequados para atender as crianças. Depoimentos podem ser juntados numa 
pasta e entregues ao parlamentar que estiver presidindo a Aula Pública ou ao promotor(a) como um 
dossiê feito pela comunidade. Novamente destacamos: o levantamento local de demanda (atividade 
da página 18) é um excelente subsídio para ser apresentado.
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f) Divulgação e convocatória – Enquanto um grupo prepara a Aula Pública, outras pessoas têm que 
cuidar de divulgá-la e mobilizar o maior número possível de pessoas para que participem. Convidem 
mães/pais, líderes comunitários, sindicalistas, pessoas da comunidade, representantes de ONGs (or-
ganizações não-governamentais) e todos que vocês lembrarem para convidar – façam uma lista para 
não deixar ninguém de fora.

Falem com o(a) diretor(a) da creche ou da escola para que libere alguns professores(as) e alunos(as) 
para acompanhar a Aula Pública, que deve ser considerada como uma atividade pedagógica.  

g) Na hora H, surpreendendo – É interessante que o grupo organizador da Aula Pública pense em 
formas criativas e provocativas de chamar a atenção. Uma intervenção circense, um esquete teatral, 
uma apresentação de rap, a leitura de uma poesia, enfim, imaginação é o que não nos falta. Por 
exemplo: na atividade nacional da SAM em Brasília faremos um ato público-lúdico, com a participa-
ção de crianças, famílias e professores. As crianças vão pintar um grande lençol e as professoras vão 
desenvolver leituras e brincadeiras para mostrar o jeito da educação infantil acontecer. Esse tipo de 
ação resulta em boas fotos e chama a atenção da mídia. 

h) Na hora H, alinhavando compromissos – Em suas falas/exposições, os e as representantes da so-
ciedade civil devem solicitar aos parlamentares e/ou aos representantes do poder executivo que 
definam uma agenda de trabalho para propor encaminhamentos e soluções aos problemas apresen-
tados durante a Aula Pública. Para reforçar a solicitação, o grupo pode conversar com os parlamen-
tares e/ou com os representantes do poder executivo logo depois da Aula e agendar reuniões mais 
específicas.

i) E se a gente não conseguir uma Aula Pública? – Se não for possível agendar uma Aula Pública no 
período da SAM 2012, o grupo deve avaliar se proporá outra data. Durante o período da SAM 2012 
(20 a 27 de maio), reuniões com grupos de parlamentares também podem ser agendadas em seus 
gabinetes. Vocês podem dar preferência para os membros das Comissões de Educação, de Direitos 
Humanos ou dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outra opção é procurar os parlamentares que 
são lideranças partidárias.

j) Aproveitem a Aula Pública e virem notícia! – Influenciar a opinião pública é essencial para o su-
cesso da Semana e para a continuidade da luta pela consagração do direito à educação pública de 
qualidade. Uma sugestão é enviar um release para os veículos de imprensa de sua cidade ou estado 
(estações de rádio, canais de tevê, sites, jornais e revistas locais). Um release é um texto normalmente 
escrito em uma ou duas páginas com uma síntese do que acontecerá em um evento, no nosso caso, 
na SAM 2012. Uma dica: conversem com os participantes das atividades e façam uma pequena en-
trevista com eles. Peguem as frases mais fortes e insiram-nas no texto, organizando-o como uma pe-
quena reportagem. Assim, vocês terão mais chances de chamar a atenção da imprensa. Importante: 
veículos de comunicação precisam de dados e fatos para ilustrar as matérias. Depois de enviar o rele-
ase, mantenham contato com os veículos de imprensa e procurem estimulá-los a cobrir as atividades 
que vocês irão organizar na Semana. Vejam no anexo 7 um exemplo de release um texto divulgado 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação sobre a SAM 2012.
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3. Carta de Compromisso com o Direito à Educação Infantil de qualidade

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação propõe que creches, escolas e comunidades ocupem 
o espaço do poder público, participando de audiências ou reuniões em Câmaras Municipais, As-
sembleias Legislativas, Secretarias Municipais ou Estaduais de Educação ou no Ministério Público. A 
ideia é reproduzir em nível local as ações de pressão política que a Campanha desenvolve em nível 
nacional. 

Já que neste ano teremos eleições municipais, sugerimos concentrar os esforços nas ações de 
pressão sobre as esferas municipais. Os candidatos e as candidatas à prefeitura de seu município 
podem ser convidados a participar da audiência pública que seu grupo organizar ou mesmo de 
um debate entre os candidatos para que apresentem suas propostas para a educação infantil 
no município. Nessa ocasião, sugerimos que vocês convidem os candidatos a assinar uma Carta 
de Compromisso com o Direito à Educação Infantil de Qualidade para que se comprometam 
publicamente, caso eleitos, a cumprir sua parte na efetivação do direito à educação para todas 
as crianças. Vejam modelo de carta no anexo 6.

VEJA LISTA DOS ANEXOS

1) Comunicado da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação): relação dos Esta-
dos que não cumprem a Lei Nacional do Piso do Magistério

2) Manifesto do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil – NEPEI, da Faculda-
de de Educação da UFMG em apoio à greve dos profissionais da educação infantil da rede municipal 
de Belo Horizonte

3) Manifesto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra contra o fechamento das escolas do 
campo

4) Ficha para atividade: Vamos exigir o direito à educação!  Levantamento local da demanda por 
educação infantil

5) Carta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação sobre a SAM 2012 - para autoridades

6) Carta de Compromisso dos Candidatos à Prefeitura com o Direito à Educação Infantil de Qualidade

7) Exemplo de release sobre a Semana de Ação Mundial

8) Trechos extraídos das cartilhas Crianças e adolescentes primeiro! - Defensores públicos pelos di-
reitos da criança e do adolescente e Campanha de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes – Cartilha Educativa


