
Fo
to

: U
N

IC
EF

/B
R

Z/
R

af
ae

l A
lv

es

Plano Municipal de 
Primeira Infância e 

Semana do Bebê 
Relato de lições 

aprendidas e 
recomendações



Com o objetivo de ampliar a proteção 
de crianças e adolescentes do litoral 
Sul da Baixada Santista e do Vale do 
Ribeira contra todas as formas de vio-
lência, o UNICEF, em parceria com o 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
a Agenda Pública e o Instituto Cama-
rá Calunga,  desenvolveu a Iniciativa 
Crescer com Proteção (CCP).

A iniciativa CCP foi pautada em quatro 
eixos prioritários: (a) Políticas e Serviços 
Públicos, (b) Adolescentes, (c) Geração 
de Evidências e (d) Comunicação.

No eixo de Políticas e Serviços Públi-
cos, os objetivos pretendidos foram a 
promoção do aperfeiçoamento das 
políticas públicas, o fortalecimento 
do Sistema de Garantia de Direitos 
de Crianças e Adolescentes (SGDCA), 
o engajamento dos adolescentes e a 
sensibilização da comunidade sobre 
os temas abordados. Nesse próposito 
foram implementadas cinco frentes 
de trabalho: (1) Fortalecimento do SG-
DCA, (2) Primeira Infância, (3) Busca 
Ativa Escolar (BAE) e Trajétorias de 
Sucesso Escolar (TSE) e (4) Trabalho 
Infantil e Lei de Aprendizagem.

Na frente de trabalho Primeira In-
fância, buscou-se fomentar junto aos 
municípios de atuação da CCP a rea-
lização da Semana do Bebê1, que faz 
parte das novas “tecnologias sociais” 
de  fortalecimento das ações na Pri-

1. A Semana do Bebê é inspirada na experiência de Canela-RS (2000), sistematizada e disseminada no Brasil pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

2. disponível em: https://drive.google.com/file/d/1iH0NlewyQQcPsaFurnO9mrxoltYMKvcH/view?usp=sharing

O relato compartilhado neste docu-
mento foi baseado na experiência de 
suporte técnico em políticas públicas 
para primeira infância, realizado pelo 
período de 8 meses, a 8 municípios 
atendidos pela iniciativa Crescer com 
Proteção (CCP). Na linha de ação vol-
tada à primeira infância, o objetivo era 
de fomentar junto aos municípios a 
realização da estratégia Semana do 
Bebê e a elaboração do Plano Munici-
pal pela Primeira Infância (PMPI).

O primeiro momento de aproxima-
ção com os representantes munici-
pais das secretarias de Saúde, Edu-
cação, Assistência Social e outras 
ocorreu em março de 2021, por meio 
da realização de duas  oficinas virtu-
ais, nas quais, além da apresentação 
da equipe de suporte para os temas, 
foi apresentado o passo a passo para 
a elaboração da Semana do Bebê e 
do PMPI. O diálogo também tinha 
como propósito tornar clara a im-
portância da adesão a essas práticas 
para o desenvolvimento de políticas 
públicas para a primeira infância.

Como produto da primeira oficina, foi 
realizado o mapeamento do estágio 
de cada município em relação aos 
dois temas abordados, a fim subsi-
diar a execução das atividades de su-
porte de forma individualizada, con-
siderando o patamar de evolução de 
cada um.

meira Infância e, portanto, é alvo de 
interesse crescente de gestores, técni-
cos, legisladores e demais componen-
tes do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente (SGDCA), 
assim como da sociedade em geral. 

Outra estratégia fortemente impulsio-
nada pela iniciativa CCP foi a elabora-
ção do Plano Municipal pela Primeira 
Infância (PMPI) , instrumento político 
e técnico construído em um processo 
democrático e participativo, com o en-
volvimento das diferentes secretarias 
e órgãos públicos da administração 
municipal, Poder Legislativo, Poder 
Judiciário e sociedade civil, que deve 
ser utilizado para sistematizar as ações 
de promoção e proteção integral de 
direitos de crianças de 0 a 6 anos.

A experiência junto aos 08 municípios 
apoiados na iniciativa CCP, os desa-
fios, as conquistas e os aprendizados 
na linha de ação Primeira Infância são 
o tema central deste relato, com o fito 
de contribuir para que os avanços lo-
cais possam se tornar cada vez mais 
abrangentes e consistentes.

Introdução O caminho percorrido

O passo seguinte foi a elaboração de 
cards para a divulgação dos objetivos 
e do propósito das duas ações reco-
mendadas, e de um guia prático com 
a sistematização de dicas para pla-
nejamento, mobilização, realização e 
avaliação da Semana do Bebê. O guia 
foi distribuído em dois formatos (im-
presso e digital) a todos os municípios 
que aderiram à iniciativa.

No mês de abril, a incidência nos mu-
nicípios continuou acontecendo por 
meio dos grupos em aplicativos de 
mensagens, além decontatos indi-
viduais com os articuladores locais. 
Porém os municípios passaram a ser 
menos responsivos, com a justificativa 
do agravamento do pandemia de Co-
vid-19, a qual promoveu uma série de 
alterações nos sistemas de trabalho 
dos municípios, tais como a moda-
lidade de home office, as atividades 
remotas e, em alguns casos, as altera-
ções de horários de atendimento, re-
dução de carga horária etc. 

Além disso, a pandemia exigiu dos 
municípios a priorização de atividades 
de contenção e de enfrentamento 
que se sobrepuseram às agendas em 
andamento. Porém, apesar das difi-
culdades relatadas, no mesmo mês o 
município de Ilha Comprida avançou 
com a publicação da Lei que dispõe 
sobre a elaboração do PMPI.2

https://drive.google.com/file/d/1iH0NlewyQQcPsaFurnO9mrxoltYMKvcH/view?usp=sharing


Ainda que no mês subsequente as 
limitações impostas pela pandemia 
tenham perdurado, o mês de maio 
— tradicionalmente marcado pela 
realização de muitos eventos — foi 
intenso. Com vasta programação, 
desde festividades relacionadas ao 
Dia das Mães até eventos religiosos, 
eventos de mobilização social como 
a campanha do 18 de maio contra o 
abuso e exploração sexual de crian-
ças e adolescentes, tais atividades 
foram conduzidas em formato dife-
rente, com redução de público pre-
sencial e intensificação de eventos 
on-line. Observou-se que foi um pe-
ríodo em que muitas pautas impor-
tantes foram discutidas, mas que as 
atividades relacionadas à Semana 
do Bebê e PMPI registraram apenas 
duas ações importantes: a realiza-
ção da Semana do Bebê em Peruíbe 
— que vinha acontecendo em anos 
anteriores vinculada à Semana do 
Brincar, realizada pela Secretaria de 
Educação — e um segundo resulta-
do fortemente impulsionado pela 
iniciativa CCP: a publicação da lei 
que dispõe sobre a elaboração do 
PMPI no município de Cananéia.3

O mês de junho de 2021, com o arre-
fecimento da pandemia, marcou o 
início da retomada das atividades pre-
senciais nos municípios, e foi um pe-
ríodo bastante profícuo. as reuniões 
de alinhamento entre coordenadores 
da Agenda Pública e profissionais 
especialistas da iniciativa CCP pas-
saram a acontecer semanalmente, e 

acabaram se tornando extremamen-
te relevantes para apontar caminhos 
possíveis, destacar pontos de atenção, 
provocar a troca de experiências e 
contatos. A partir dessas interações foi 
possível estabelecer diálogo com ou-
tros atores-chave nos territórios, para 
além dos que já haviam sido contata-
dos anteriormente. Alguns deles até 
mais disponíveis ou mais fortemente 
engajados com a primeira infância. 
Quanto aos resultados da incidência 
da iniciativa junto aos municípios, em 
junho, Ilha Comprida publicou a Lei 
que institui a Semana do Bebê e ini-
ciou o processo de planejamento para 
sua realização.4

Com objetivo de demonstrar de forma 
mais prática o processo de planeja-
mento da Semana do Bebê, foi reali-
zado, em julho deste mesmo ano, um 
ciclo de oficinas práticas com partici-
pação de 53 representantes munici-
pais. Durante as oficinas, foi proposto 
um exercício de planejamento com 
utilização de formulário predefinido, 
preenchido por 7 dos 8 municípios — 
apenas Cananéia não o preencheu, 
com a justificativa de que não iria de-
senvolver a Semana do Bebê em 2021. 
Os exercícios, que tinham como es-
tratégia estruturar o planejamento da 
Semana do Bebê, foram analisados e 
devolvidos com reflexões e sugestões 
de realinhamentos ou acréscimos, e 
serviram de ponto de partida para o 
avanço na agenda junto à Comissão 
Municipal de Planejamento da Sema-
na do Bebê. 

A partir da realização das oficinas 
práticas, quatro municípios demons-
traram intenção de realizar a primei-
ra Semana do Bebê — Itanhaém, 
Iguape, Mongaguá e São Vicente. 
Com estes, foi realizada uma segunda 
oficina com o objetivo de estimular a 
troca de experiências e expectativas 
a partir da apresentação do planeja-
mento realizado pela comissão muni-
cipal. Nesse encontro os municípios 
também apresentaram o cronogra-
ma de datas previstas para a execu-
ção da Semana do Bebê.

No ano de 2021, por iniciativa do Minis-
tério da Cidadania ocorreu a campa-
nha “Mês da Primeira Infância: o Bra-
sil do futuro começa agora”, realizada 
pela Secretaria Nacional de Atenção à 
Primeira Infância (SNAPI), com o ob-
jetivo de promover e dar visibilidade 
à pauta da primeira infância no Brasil 
durante o mês de agosto. É uma ação 
integrada com as coordenações Es-
taduais, Distrital e Federal do Criança 
Feliz e parceiros da SNAPI. Por essa 
razão, foram realizados, em âmbito 
nacional, eventos que colocaram o 
tema em evidência, incluindo estímu-
los para que cada município desenvol-
vesse ações voltadas a este público no 
período. Tais ações, combinadas com 
a contínua incidência da iniciativa 
CCP sobre o tema, contribuíram para 
elevar o patamar de importância do 
tema na agenda local, fazendo trami-
tar, em Mongaguá e São Vicente, a Lei 
que institui a Semana do Bebê e, em 
Praia Grande, o decreto de implemen-

tação do Plano Municipal pela Primei-
ra Infância. Essas regulamentações fo-
ram publicadas no mês de setembro 
do mesmo ano.5 Aconteceu também a 
1º Semana do Bebê de Ilha Comprida.

Em setembro o processo de planeja-
mento foi intensificado em Mongaguá 
e São Vicente, e iniciado em Itanhaém 
e Iguape. Cada município realizou as 
etapas adotando ritmos e estratégias 
diferentes. São Vicente apresentou 
maior dificuldade em realizar a arti-
culação intersetorial local e acabou 
elaborando as ações da Semana do 
Bebê em cada setorial em tempos 
diferentes, o que prejudicou a unifi-
cação da programação e a visibilida-
de do que foi realizado. Já Mongaguá 
realizou uma extensa programação, 
com ações de formação, informação e 
prestação de serviços. O município se 
destacou pelas estratégias de mobili-
zação adotadas que conseguiram, en-
tre ações presenciais e on-line, atingir 
um grande público e chamar a aten-
ção das autoridades locais, gestores 
públicos, representantes do Executivo 
e da sociedade para a importância da 
Primeira Infância e das políticas públi-
cas que a circundam.

Itanhaém apostou no trabalho de 
diagnóstico territorial para subsidiar 
o planejamento da Semana do Bebê. 
Os gestores do município convocaram 
lideranças locais e profissionais com 
atuação nos territórios para discutir as 
políticas públicas para a primeira in-
fância, mapear os problemas e apon-

3. disponível em: https://drive.google.com/file/d/1K-o60Fl9eNhxsExabnw0J7SFJcO7Achx/view?usp=sharing
4. disponível em: https://drive.google.com/file/d/1CwXiKILC58ICvmtDZzEor0uFL9Ga9bb8/view?usp=sharing

5. Links de acesso: https://drive.google.com/file/d/1IXmMghNsU_1jFZVdlAPHGnjQnzKy4KNs/view?usp=sharing
             https://drive.google.com/file/d/1hANffheuoFZSq4bC3_98dtV5h8V-wJPl/view?usp=sharing 
                  https://drive.google.com/file/d/1uenbhuiIHxwukZC3Zw_euY0qvXGS0XmK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K-o60Fl9eNhxsExabnw0J7SFJcO7Achx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwXiKILC58ICvmtDZzEor0uFL9Ga9bb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXmMghNsU_1jFZVdlAPHGnjQnzKy4KNs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hANffheuoFZSq4bC3_98dtV5h8V-wJPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uenbhuiIHxwukZC3Zw_euY0qvXGS0XmK/view?usp=sharing


tar possíveis soluções, dando início a 
um trabalho de base que certamente 
será relevante para além da Semana 
do Bebê: será também esteio para a 
construção do PMPI, já previsto em 
decreto publicado em outubro de 
2021. Iguape adotou como estratégia 
alinhar a data de realização da Sema-
na do Bebê com a de comemoração 
da emancipação política do municí-
pio, em 3 de dezembro, com o objeti-
vo de ampliar a visibilidade das ações. 
Ao fiinal do processo de mentoria aos 
municipios em novembro de 2021, foi 
disponibilizado aos municípios um kit 
com materiais de apoio em meio vir-
tual para a elaboração do PMPI.6 Ade-
mais, foi encaminhada uma propos-
ta de texto para elaboração de uma 
cartilha com o tema TECNOLOGIAS 
SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRI-
MEIRA INFÂNCIA, que oportunamen-
te deverá ser disponibilizada para 
acesso público.

A realização de trabalho de suporte 
técnico e mentoria junto aos gestores 
públicos se traduz em permanente 
movimento de troca de experiência, 
na observação constante e interes-
sada, no incentivo à permanência no 
projeto e constância dos processos, no 
apontar de oportunidades e de riscos, 
no incentivo aos avanços e na pro-
vocação de vontades. Essa trajetória 
permitiu perceber diversos aspectos 
dignos de nota, que serão destacados 
a fim de contribuir com novos proces-
sos que possam ser desenvolvidos, 
evitar reincidência de erros e promo-
ver maior potencial de sucesso.

 Lição 01: 

Importância de mapear oportunida-
des e de elevar o conhecimento sobre 
o tema: articular junto a outras inicia-
tivas existentes e/ou inserção de mí-
dia para aproveitar períodos de maior 
predisposição ao tema e intensificar a 
incidência.

Em paralelo às atividades desenvolvi-
das pela própria iniciativa, muitas ou-
tras oportunidades podem acontecer, 
tais como participação em oficinas, 
seminário e  mesas temáticas. É salu-
tar que os representantes municipais 
possam tomar conhecimento e ser 
estimulados a participar dessas ativi-
dades, ora promovidas pelos órgãos 

Lições  
aprendidas

de governo, ora pelos parceiros da ini-
ciativa, ora por outras entidades da so-
ciedade civil, desde que checada a ex-
pertise do realizador do evento sobre 
o tema antes da divulgação. Um bom 
exemplo desse ponto foi o Festival 
ODS, desenvolvido pela própria Agen-
da Pública, que oportunizou uma sé-
rie de eventos com temas transversais 
à primeira infância e para o qual os 
agentes municipais foram fortemente 
impulsionados a participar.

 Lição 02: 

Necessidade de conhecer o calendá-
rio de eventos incentivados nacional-
mente e em âmbito local, para evi-
tar sobreposição de agendas e obter 
maior aproveitamento de períodos de 
maior predisposição ao tema.

Foi percebida, ao longo do processo 
de apoio aos municípios, a ocorrência 
de períodos nos quais muitas agen-
das de alta relevância concorreram e 
provocaram um acúmulo de ativida-
des paralelas aos representantes mu-
nicipais, o que ocasionou, em alguns 
casos, a desaceleração do ritmo que 
vinha sendo alcançado pelos temas 
que estavam sendo trabalhados, e em 
outros pode ter produzido uma parti-
cipação rasa, sem o devido aprofunda-
mento, dada a exiguidade do tempo 
dedicado. Tal situação foi claramente 
percebida no mês de maio, por exem-
plo, quando tradicionalmente os mu-
nicípios realizam festividades em alu-
são ao Dia das Mães e, em 18 de maio, 
a campanha nacional contra o abuso 
e a exploração sexual infantil. Tudo 

isso sem desconsiderar as atividades 
de enfrentamento aos efeitos sociais 
da pandemia, que representaram o 
incremento de uma série de ativida-
des de  apoio, tais como concessão de 
benefícios socioassistenciais para pro-
vimento da subsistência das famílias 
mais vulneráveis afetadas, adequação 
na oferta dos serviços, sem falar nos 
aspectos socioemocionais que per-
mearam o período, tais como medo, 
angústia, luto.

Em contraponto, há períodos em que 
se percebe uma predisposição local 
maior para determinados temas. No 
caso da primeira infância, dois perí-
odos se mostraram profícuos para 
avanços – primeiro, o mês de agosto, 
adotado nacionalmente como mês da 
primeira infância, no qual se multipli-
caram oportunidades e a inserção do 
tema na mídia foi reforçada, elevando 
a visibilidade do tema nos municípios. 
Em segundo, o mês de outubro, quan-
do os municípios já realizam ações em 
alusão ao Dia das Crianças e já existe 
uma expectativa popular sobre o que 
será realizado, traduzindo-se em uma 
boa oportunidade de introduzir ou 
aprofundar ações como a semana do 
bebê e/ou o PMPI.

 Lição 03: 

A relevância de realizar acompanha-
mento institucional sistemático das 
ações desenvolvidas e dos resultados 
alcançados.

A partir do mês de junho de 2021, foi 
adotada a prática de realização de reu-

6. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/11rJHUPK1xId5lhEPxmnLWrELtIeZYzrH?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/11rJHUPK1xId5lhEPxmnLWrELtIeZYzrH?usp=sharing


niões semanais entre os profissionais 
da Agenda Pública atuantes na inicia-
tiva CCP. Essa estratégia fortaleceu o 
ambiente de troca de informações e 
experiências que se revelou como al-
tamente produtivo, pois proporcionou 
melhor entendimento sobre os pro-
dutos esperados, apontou alternativas 
inicialmente não pensadas, favoreceu 
a aproximação dos profissionais en-
volvidos, criando um ambiente cola-
borativo favorável.

 Lição 04: 

A disposição de empenhar esforços 
para identificação dos atores-chave e 
estabelecer relação de confiança en-
tre o profissional e os representantes 
municipais.

Para o sucesso do apoio aos municípios, 
um dos primeiros desafios é identificar 
no município quem são os atores que 
de fato têm potencial de liderar pro-
cessos locais relacionados ao tema que 
se coloca. Esses atores nem sempre se 
resumem ao articulador local; muitas 
vezes resumir o contato a essa figura 
representa baixa articulação e pouco 
resultado efetivo, sendo necessário 
então descobrir outros atores-chaves, 
o que nem sempre é fácil, ainda mais 
se considerarmos que todo o contato 
se deu por meio virtual, o que ensejou 
um esforço ainda maior para despertar 
o sentimento de proximidade, de con-
fiança. E tão importante quanto o pri-
meiro contato é conseguir estabelecer 
um vínculo de reciprocidade e com-
prometimento com os compromissos 
assumidos. Para tanto, a postura do 

profissional deve ser de constante dis-
ponibilidade para o atendimento às 
demandas e de persistente incentivo 
para que as ações possam avançar em 
cada município. 

 Lição 05: 

O entendimento do processo de to-
mada de decisões e de priorização de 
agendas locais.

Não considerar a autonomia do muni-
cípio para a tomada de decisões pode 
desencadear processos de frustração e 
de desestímulo na equipe de especia-
listas que dá suporte técnico aos muni-
cípios. É preciso ter clareza de que, por 
mais que o corpo técnico esteja enga-
jado com o desenvolvimento das pau-
tas propostas, é preciso que haja com-
prometimento político com o tema 
para que seja possível atingir avanços 
significativos. Assim, a adesão dos mu-
nicípios não pode ter, em nível decisó-
rio, o caráter meramente formal: é pre-
ciso também dotar o corpo técnico de 
ferramentas legais, gerenciais e opera-
cionais para que o trabalho aconteça. 
Sem esse empoderamento da equipe 
pelos tomadores de decisão, é inviável 
atingir resultados expressivos, por mais 
bem intencionados que se mostrem os 
atores envolvidos.

 Lição 06: 

A escolha e utilização adequada das fer-
ramentas digitais e de comunicação.

O processo de suporte técnico aos 
municípios nos temas PMPI e Sema-

na do Bebê ocorreu exclusivamente 
por meio remoto, com a utilização de 
aplicativos de mensagens, contatos 
telefônicos, reuniões virtuais e e-mails. 
Esse formato, se por um lado aproxi-
ma o profissional dos representantes 
municipais e o torna mais acessível, 
viabilizando o compartilhamento de 
arquivos importantes e favorecendo o 
atendimento das demandas, por ou-
tro lado não garante o recebimento 
do feedback por parte dos municípios. 
Em diversos momentos, os represen-
tantes municipais passam dias para 
responder sucessivas mensagens so-
bre um mesmo tema.

Outra questão são as oficinas oferta-
das aos municípios. Quando o proces-
so de comunicação para a inscrição é 
iniciado, indica-se de maneira clara o 
público-alvo a que se destinam. Con-
tudo, as inscrições são compartilha-
das em outros espaços, provocando 
a inscrição de pessoas que não se 
identificam ou atuam em áreas afetas 
ao tema proposto, o que pode levar 
a uma participação passiva, por falta 
de entendimento, ou à necessidade 
de retroceder em explicações sobre 
questões das quais o público-alvo pre-
visto já conhecem, levando ao risco de 
tornar a oficina repetitiva ou prejudi-
car o alcance dos objetivos propostos. 

Um ponto também relevante sobre a 
comunicação por meio de aplicativos 
de mensagens é o cuidado que se pre-
cisa ter para identificar quais os me-
lhores momentos para realizar posta-
gens em grupos virtuais, de maneira 
que se evite ao máximo uma superin-

cidência de informações (inclusive de 
vários temas diferentes). Isso favorece 
ao leitor tempo e curiosidade de che-
car o que foi postado nesse sentido. A 
utilização de textos curtos, ainda que 
indiquem links para informações mais 
completas, e de recursos visuais, é im-
portante para tornar a comunicação 
mais atrativa.

 Lição 07: 

O importância de dotar os municípios 
com subsídios simplificados.

Em complemento à lição 06, os recur-
sos e ferramentas digitais se tornaram 
cada vez mais imprescindíveis para 
facilitar o processo de suporte aos mu-
nicípios. Nos momentos de interação 
virtual, como em oficinas, por exem-
plo, utilizar apresentações visualmente 
mais atrativas e ferramentas de coleta 
de dados apropriadas são recursos que 
podem colaborar muito com o proces-
so. Isso exige que o profissional empre-
enda esforços para conhecer tais recur-
sos e, em boa medida, saiba utilizá-los. 
Mas, para além disso, os representantes 
municipais demonstram maior grau 
de satisfação quanto maior é a pratici-
dade e a aplicabilidade dos subsídios 
sugeridos. Assim, ações como apontar 
plataformas com dados já consolida-
dos, encaminhar roteiros explicativos 
para construção de documentos, esta-
belecer modelos já adotados em outros 
contextos, construir guias com lingua-
gem de fácil compreensão é sempre 
bem recebidas e apreciadas. Portan-
to, faz parte do processo de mentoria 
apresentar releitura e/ou síntese de 



documentos mais complexos, destacar 
pontos de atenção, sugerir participação 
em eventos correlatos, tudo isso como 
forma de demonstrar que o que se está 
propondo para realização pelos municí-
pios é replicável e exequível.

 Lição 08: 

O reconhecimento da expertise dos 
parceiros envolvidos na iniciativa CCP.

É ponto pacífico entre os representan-
tes dos 8 municípios participantes da 
iniciativa CCP o reconhecimento da 
expertise dos parceiros (Agenda Pú-
blica, UNICEF, Camará Calunga e MPT) 
sobre os temas que cada um colabo-
ra em âmbito local. Especificamente, 
nos temas Semana do Bebê e PMPI, 
trabalhados diretamente pelo suporte 
técnico prestado pela Agenda Pública 
com apoio do UNICEF, é notório o lu-
gar de respeito institucional constru-
ído durante a trajetória percorrida, e 
esse é um ponto importante, uma vez 
que gera um ambiente favorável, pois 
ao reconhecer as parcerias estabele-
cidas como importantes e produtivas, 
consequentemente se gera o desejo 
de continuar contando com o apoio 
de tais instituições, e isso pressupõe o 
cumprimento das agendas pactuadas.

 Lição 09: 

A abertura para lidar com fatores não 
previstos.

Embora o planejamento seja bem cons-
truído e sistematicamente revisado, é 
sempre possível que ocorram situações 

inesperadas. Ainda assim, é importante, 
no relacionamento com os gestores pú-
blicos, manter-se sempre numa postura 
positiva e buscar contornar os imprevis-
tos da melhor forma possível. Um bom 
exemplo disso é a pandemia de Covid-19, 
sobretudo a segunda onda de cresci-
mento do número de casos que atingiu 
todo o Brasil nos meses de abril, maio e 
junho de 2021. Tal fato trouxe consequ-
ências não só para a saúde pública, mas 
para todas as políticas locais, modificou 
horários e modalidades de atendimen-
to, levou a alterações na ordem de prio-
ridades estabelecidas, retardou o início 
ou a conclusão de várias ações previstas, 
provocou mudanças no orçamento go-
vernamental, entre outras questões. Tal 
situação impactou o processo de supor-
te aos municípios, dificultou contatos e 
identificação de novos atores num pri-
meiro momento, e ensejou a necessi-
dade uma postura persistente e enco-
rajadora que contribuiu para que fosse 
mantido o propósito de avançar nos te-
mas PMPI e Semana do Bebê. 

 Lição 10: 

A necessidade de entendimento dos 
participantes sobre o potencial de ga-
nhos efetivos com o desenvolvimento 
das ações propostas

Para despertar vontades, é fundamen-
tal o convencimento dos representan-
tes municipais não somente sobre a 
exequibilidade da realização da Sema-
na do Bebê e o desenvolvimento do 
Plano Municipal pela Primeira Infância, 
mas também acerca dos ganhos po-
tenciais, entre os quais se destacam: 

maior articulação local em torno das 
questões referentes à primeira infân-
cia; melhoria nos indicadores locais das 
políticas públicas para a primeira in-
fância; promoção de um novo olhar da 
comunidade para a primeira infância 
colocando-a em lugar de destaque e 
valorização; qualificação da oferta dos 
serviços para a primeira infância a partir 
do maior investimento público e maior 
capacitação das equipes envolvidas.

A clareza sobre o que deve ser feito 
e como deve ser feito deve caminhar 
junto com o entendimento sobre o 
porquê e para que fazer. Essa compre-
ensão é motivadora e inspiradora. So-
mente os municípios que entenderam 
a importância e o legado que cada 
uma das ações poderiam promover 
realizaram avanços realmente consis-
tentes, que efetivamente ultrapassa-
ram a mera formalização legal. Um 
bom exemplo disso pode ser notado 
em Itanhaém, que realizou um mape-
amento territorializado da primeira in-
fância e a partir desse processo elevou 
significativamente o engajamento de 
diversos atores públicos e da socieda-
de civil com os temas da primeira in-
fância. O referido município promoveu 
a revitalização de espaços públicos 
resguardando locais para amamentar 
e para brincar e repensou estratégias 
locais para elevar a oferta de vagas e 
frequência das crianças em creches e 
centros de educação infantil.

 Lição 11: 

A compreensão sobre os desafios da 
intersetorialidade local e os fatores 

que influenciam a comunicação inter-
na das equipes.

Uma das mais desafiadoras e impor-
tantes lições aprendidas nesse pro-
cesso foi a de lidar com as situações 
de conflito, as disputas e as dificul-
dades de comunicação interna per-
cebidas em alguns contextos locais. 
Tais situações provocaram, por vezes, 
informações truncadas, desencontra-
das; houve necessidade de constante 
retomada de processos interrompidos 
sem justificativa clara. Ademais, exi-
giram da mentoria uma posição de 
imparcialidade, de acolhimento e de 
orientação clara, sempre na busca por 
entendimento, superação de adversi-
dades e bem comum. Assim, conclui-
-se que, para além do domínio dos as-
pectos técnicos, a capacidade de lidar 
com questões subjetivas, buscando a 
justa medida de envolvimento, sem 
indiferença, mas também sem julga-
mento, é importante sobretudo quan-
do o processo de acompanhamento 
perdura por um tempo mais prolon-
gado, como foi o caso.



Partindo das lições aprendidas duran-
te a execução do suporte técnico jun-
to aos municípios para a elaboração 
do PMPI e a realização da Semana do 
Bebê, foi possível sistematizar algumas 
recomendações, com o propósito de 
contribuir para os prosseguimentos lo-
cais e com iniciativas semelhantes.

Recomendações gerais para os muni-
cípios da Iniciativa CCP

1. Identificar comitês gestores e/ou 
executivos de políticas públicas vol-
tadas à primeira infância preexis-
tentes, por exemplo, o comitê inter-
setorial do Programa Criança Feliz, 
e analisar a possibilidade de am-
pliar sua atuação para que agregar 
atribuições, como o planejamento 
da Semana do Bebê e a elaboração 
do PMPI, valorizando o conheci-
mento e a experiência acumulados 
pelos profissionais envolvidos e evi-
tando a necessidade de criação de 
novos grupos de trabalho.

2. Empreender esforços para ga-
rantir a legalização do PMPI e da 
instituição da Semana do Bebê 
no calendário oficial de eventos 
do município. Tal atitude pode 
potencializar os  avanços obti-
dos, para que não sejam perdidos 
numa eventual mudança de go-
verno ou de direcionamento local.

3. Investir continuamente na forma-
ção das equipes locais em temas 
afetos à primeira infância, a fim de 
fortalecer a execução das políticas 
públicas para este público.

Cananéia/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas

1. Realizar eventos e campanhas para promoção de espaços de diálogo, de ma-
neira a tornar a importância do investimento na primeira infância visível para 
gestores, profissionais, conselheiros municipais e sociedade civil. Esse inves-
timento contribui para alcançar patamares mais elevados de justiça social e 
para reduzir custos com políticas reparatórias e compensatórias futuras. Im-
portante destacar que crianças e adolescentes devem ser sempre considera-
dos como prioridade absoluta nas agendas locais.

2. Envidar esforços para o cumprimento do disposto na Lei municipal nº 2.354, 
de 20 de maio de 2021, que estabelece a comissão de elaboração e prazo de 
12 meses a contar de sua publicação para elaboração do Plano Municipal pela 
Primeira Infância (PMPI).

3. Manter ativa e prover o apoio técnico necessário para subsidiar o trabalho da 
comissão criada pela lei municipa, a fim de garantir condições plenas de ela-
boração do PMPI e de planejamento e execução da Semana do Bebê.

4. Incidir junto ao Executivo e Legislativo local para instituir oficialmente a Se-
mana do Bebê no calendário de eventos do município.

As recomendações
4. Buscar estratégias para dar início 

ou continuidade à elaboração do 
PMPI e à realização da Semana do 
Bebê, considerando a relevância 
comprovada dessas práticas para 
a valorização da primeira infância.

5. Fortalecer a atuação do CMDCA 
como instância responsável pela 
deliberação de políticas públicas 
para crianças e adolescentes e 
estimular seu engajamento em 
todas as fases de implementação 
do PMPI e da Semana do Bebê.

6. Desenvolver mecanismos locais 
para fortalecer a intersetoriali-
dade em âmbito local como boa 
prática de gestão para otimizar 
recursos e ampliar resultados.

7. Considerar, na elaboração do Pla-
no Municipal pela Primeira Infân-
cia (PMPI), o disposto na Lei fe-
deral nº 13.257, de 8 de março de 
2016, conhecida como Marco Le-
gal da Primeira Infância, e tomar 
por referência o Plano Nacional 
pela Primeira Infância (PNPI).

8. Estabelecer previamente me-
tas e indicadores de resultados 
a serem atingidos com a reali-
zação da Semana do Bebê para 
que seja possível mensurar as 
mudanças impulsionadas pela 
iniciativa, uma vez que o que se 
pretende é promover mudanças 
sustentáveis que perdurem para 
além do evento. 

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO



Iguape/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Formalizar a comissão intersetorial envolvida no planejamento e execução 
da Semana do Bebê e analisar a possibilidade de que esta mesma comissão 
possa assumir a atribuição de elaborar o Plano Municipal pela Primeira Infân-
cia (PMPI).

2. Elaborar um relatório de execução da primeira Semana do Bebê de Iguape, 
ocorrida em novembro de 2021, em que deve constar a avaliação da equipe 
sobre o que vale a pena repetir, o que pode melhorar e os cenários futuros 
possíveis, para fortalecer a estratégia. Esse documento deverá servir como 
ponto de partida para a elaboração da segunda Semana do Bebê.

3. Fortalecer os canais de informação e divulgação das atividades relacionadas 
à primeira Infância, a fim de ampliar seu alcance e, assim, chegar aos mais 
diversos públicos e territórios.

4. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

5. Incidir junto ao Executivo e Legislativo local para instituir oficialmente a Se-
mana do Bebê no calendário de eventos do município.

Ilha Comprida/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Manter ativo e prover o apoio técnico necessário para subsidiar o trabalho do 
comitê intersetorial pela primeira infância criado por lei municipal, para que 
tenha condições plenas para elaborar o PMPI, bem como planejar e executar 
a segunda Semana do Bebê em 2022.

2. Utilizar o relatório de execução da primeira Semana do Bebê em que cons-
tam os principais resultados, os desafios, as estratégias que atenderam às 
expectativas e o que pode melhorar, como ponto de partida para o planeja-
mento da Semana do Bebê 2022.

3. Envidar esforços para cumprimento do disposto no Decreto municipal nº 
1078, de 21 de abril de 2021, que estabelece a comissão de elaboração Plano 
Municipal pela Primeira Infância (PMPI) e estabelece parâmetros para sua 
implementação.

4. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO



Itanhaém/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Utilizar os resultados do diagnóstico por territórios produzido na fase de pla-
nejamento da Semana do Bebê como subsídio para a elaboração do Plano 
Municipal pela Primeira Infância.

2. Manter ativo e prover o apoio técnico necessário para subsidiar o trabalho 
do comitê intersetorial pela primeira infância, para que existam condições 
plenas de elaborar o PMPI, bem como para planejar e executar a segunda 
Semana do Bebê em 2022.

3. Elaborar um relatório de execução da primeira Semana do Bebê de Ita-
nhaém, ocorrida em novembro de 2021, em que deve constar a avaliação da 
equipe sobre o que vale a pena repetir, o que pode melhorar e os cenários 
futuros possíveis, a fim de fortalecer a estratégia. Esse documento deverá ser-
vir como ponto de partida para a elaboração da segunda Semana do Bebê.

4. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

Mongaguá/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Manter ativo e prover o apoio técnico necessário para subsidiar o trabalho 
do comitê intersetorial pela primeira infância criado para planejamento da 
primeira Semana do Bebê, para que existam condições plenas para elaborar 
o PMPI, bem como para planejar e executar a segunda Semana do Bebê em 
2022.

2. Elaborar um relatório de execução da primeira Semana do Bebê de Monga-
guá, ocorrida em novembro de 2021, onde deve constar a avaliação da equipe 
sobre o que vale a pena repetir, o que pode melhorar, os cenários futuros pos-
síveis para fortalecer a estratégia. Esse documento deverá servir como ponto 
de partida para a elaboração da segunda Semana do Bebê.

3. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

4. Reforçar a necessidade de articulação intersetorial nas ações desenvolvidas 
pela primeira infância, considerando que as demandas desse segmento per-
passam diversos campos de atuação.

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO



Peruíbe/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Recomenda-se realizar a Semana do Bebê de forma dissociada à Semana do 
Brincar, a fim de que as estratégias não se sobreponham e os objetivos de 
ambas sejam plenamente alcançados. Convém destacar, ainda, que a Sema-
na do Bebê é uma estratégia que tem como uma de suas premissas o traba-
lho intersetorial, não devendo se restringir ou ser executada por uma única 
secretaria, de forma isolada.

2. Elaborar relatório de execução da Semana do Bebê, com registros, avaliação 
da equipe sobre o que atendeu as expectativas, o que pode melhorar e no-
vas possibilidades de implementação, para que seja utilizado como ponto de 
partida para a Semana do Bebê de 2022.

3. Elaborar um capítulo dentro do Plano Municipal pela Primeira Infância e da 
Adolescência (PMIA), já em vigor no município, condensando as informações 
referentes às ações de atenção à primeira infância nas 18 áreas descritas no 
Plano Nacional pela Primeira Infância. Nesse  ponto deve ser considerado 
também o disposto na Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, conhecida 
como Marco Legal da Primeira Infância.

4. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

5. Incidir junto ao Executivo e Legislativo local para instituir oficialmente a Se-
mana do Bebê no calendário de eventos do município.

Praia Grande/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Recomendações particularizadas:

1. Manter ativo e prover o apoio técnico necessário para subsidiar o trabalho do  
comitê intersetorial pela primeira infância instituído pelo Decreto nº 7.319, a 
fim de dar condições plenas para elaborar o PMPI, bem como para planejar e 
executar a segunda Semana do Bebê em 2022;

2. Incidir junto ao Executivo e Legislativo local para instituir oficialmente a Se-
mana do Bebê no calendário de eventos do município.

3. Se recomenda realizar a Semana do Bebê de forma dissociada da Semana 
da Família desenvolvida pela Secretaria de Educação, a fim de que as estra-
tégias não se sobreponham e os objetivos de ambas sejam plenamente al-
cançados. Convém destacar, ainda, que a Semana do Bebê é uma estratégia 
que tem como uma de suas premissas o trabalho intersetorial, não devendo 
se restringir, ou ser executada por uma ou outra secretaria de forma isolada;

4. Utilizar o relatório de execução da primeira Semana do Bebê onde constam 
os principais resultados, os desafios, as estratégias que atenderam as expec-
tativas e o que pode melhorar, como ponto de partida para o planejamento 
da Semana do Bebê;

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO



São Vicente/SP

Infográfico de evolução em relação às estratégias Semana do Bebê (SB) e Plano 
Municipal Pela Primeira Infância (PMPI)

Para a Agenda Pública

1. Oportunizar sistematicamente espaços de diálogo para troca de experiên-
cias entre os profissionais especialistas contratados com outros profissionais 
vinculados à instituição.

2. Dotar, desde o início, os profissionais especialistas de informações institucio-
nais da Agenda Pública, tais como princípios, valores, missão, propósitos dos 
trabalhos, para que atuem alinhados com tais requisitos.

Recomendações particularizadas:

1. Formalizar a comissão intersetorial envolvida no planejamento e execução 
da Semana do Bebê e analisar a possibilidade de que esta mesma comissão 
possa assumir a atribuição de elaborar o Plano Municipal pela Primeira Infân-
cia (PMPI).

2. Elaborar relatório de execução da Semana do Bebê, com registros, avaliação 
da equipe sobre o que atendeu às expectativas, o que pode melhorar e no-
vas possibilidades de implementação, para que seja utilizado como ponto de 
partida para a Semana do Bebê de 2022.

3. Manter canais de diálogo com municípios vizinhos para troca de experiên-
cias, partilha de iniciativas exitosas e estabelecimento de parcerias possíveis.

4. Realizar eventos, campanhas e outros mecanismos para promoção de espa-
ços de diálogo, de maneira a tornar a importância do investimento na pri-
meira infância visível para gestores, profissionais, conselheiros municipais e a 
sociedade civil. Esse investimento converge para que se alcance patamares 
mais elevados de justiça social e para que se reduzam custos com políticas 
reparatórias e compensatórias futuras. É importante destacar que crianças e 
adolescentes devem ser sempre considerados como prioridade absoluta nas 
agendas locais.

A Iniciativa Crescer com Proteção conseguiu produzir os seguintes resultados 
junto aos municípios apoiados:

• 04 municípios (Ilha Comprida, Cananéia, Itanhaém e Praia Grande) avança-
ram na publicação de atos normativos (leis ou decretos) relacionados à ela-
boração do PMPI; 

• 06 municípios (Iguape, Ilha Comprida, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente e 
Mongaguá) realizaram a Semana do Bebê pela primeira vez;

• 03 municípios (Ilha Comprida, São Vicente e Mongaguá) avançaram na pu-
blicação de atos normativos (leis ou decretos) relacionados a realização da 
Semana do Bebê.

Tais resultados somente foram possíveis pela conjugação de esforços realizados 
pelos atores envolvidos. A Agenda Pública forneceu todo o suporte gerencial e 
operacional necessário para a realização do apoio técnico aos municípios. O UNI-
CEF se manteve presente como apoiador durante todo o processo, enquanto os 
articuladores municipais assumiram o protagonismo do tema ou apontaram os 
atores-chave para tal função e as equipes locais realizaram os procedimentos re-
comendados para o alcance das metas pactuadas. 

Nesse cenário, o olhar sobre a primeira infância foi ampliado, novas atividades fo-
ram implantadas, políticas públicas locais foram revisitadas e novos processos de 
construção foram incorporados, o que permite afirmar que ora com o PMPI, ora 
com a Semana do Bebê, o objetivo maior de incidir nos municípios participantes 
para elevar a governança, fomentar boas prática e promover a inovação de tecno-
logias sociais foi alcançado em boa medida, conectando vontades e redefinindo 
possibilidades.

Considerações finais

Realizado                            Não iniciado

PMPI SB

PLANO EVENTO

DIAGNÓSTICO

LEI LEI

COMISSÃO COMISSÃO
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