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APRESENTAÇÃO 

O presente documento foi elaborado pela equipe da Vigilância Socioassistencial da 

Secretaria de Assistência Social (SMAS) do município de Nossa Senhora do Socorro, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além de contribuição do 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Houve participação 

especial dos protagonistas do plano – crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), filhos de mães do Projeto Busca Ativa (SMAS), bem como crianças 

matriculadas na rede municipal de educação. Este Plano converge com o do âmbito nacional, 

bem como, ratifica os aspectos da doutrina da proteção integral preconizado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 12.257/2016). 

É importante destacar que o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) deste 

município foi construído a partir de um diagnóstico socioterritorial, com vistas a compreender 

a realidade das crianças socorrenses. Para tanto, foi solicitado que as mesmas colocassem 

através de desenhos ou frases “o que mais gostam e o que menos gostam no local onde 

vivem”. A partir das informações obtidas, foram elaboradas as estratégias, ações, metas e a 

forma de monitoramento contínuo, objetivando viabilizar o acesso e a fruição dos direitos das 

crianças de maneira integral. 

Portanto, o material contido neste documento é um instrumental orientativo para a 

gestão municipal, no sentido de balizar as intervenções destinadas à primeira infância em 

Nossa Senhora do Socorro-SE. 

Equipe da Vigilância Socioassistencial 

Nossa Senhora do Socorro/SE 
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“É bom para toda criança 
ter um lar, comida, 

banho, estudar e brincar”

Izabele

“A criança precisa comer, 
se divertir, ter educação e 

respeitar o próximo.”

Adrian
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O que fazemos com amor e arte são belos e nos dá sensação de realização 
pessoal. Mas se o fazemos para as crianças, muito mais belo é, e promissor de 
futuro. Porque a infância é a anunciação dos começos, a inauguração do 
novo, a vida em promessa.” (Vital Didonet) 

 

A primeira infância compreende o período que vai do 0 aos 6 anos completos – 

conforme o Marco Legal da Primeira Infância. Configura-se como época de maior 

vulnerabilidade no que tange ao desenvolvimento e formação da personalidade desses 

sujeitos, demandando, portanto, ambientes seguros, acolhedores e estimulantes de suas 

potencialidades para si e para a sociedade em um projeto futuro. 

As Políticas Públicas enquanto instrumentos que possibilitam a fruição dos direitos 

sociais pelos cidadãos devem ter a intervenção na área da Primeira Infância como foco 

prioritário, tendo em vista que avaliações econômicas e pesquisas científicas indicam tais 

ações como estratégicas para que o ciclo da pobreza seja vencido pelos países. 

Considerando o exposto, cabe aos gestores dos diversos âmbitos da federação 

empreender esforços para que haja o rompimento do ciclo da pobreza e exclusão social entre a 

população. No que cabe aos municípios – território em que as intenções e políticas ganham 

concretude em suas intervenções – há maior ênfase na execução nos âmbitos da assistência 

social, educação e saúde.  

Entretanto, não se pode perder o horizonte de que a responsabilidade é compartilhada 

para desenvolver o cuidado às crianças – pela família e sociedade. Sinaliza-se também que, 

embora a ênfase seja na esfera municipal, os entes estaduais e federais são parceiros e devem 

encarar a primeira infância como área de atuação prioritária. 

Cabe destacar ainda, que a elaboração deste Plano Municipal da Primeira Infância de 

Nossa Senhora do Socorro-SE faz parte do esforço nacional para cumprir as pactuações que o 

Brasil assumiu perante a comunidade internacional para o segmento infantil através das 

convenções e tratados. 
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Ademais, cabe indicar que embora legalmente a primeira infância seja considerada 

até os seis anos, para construção desta proposta optamos por colher opiniões também de 

crianças na faixa etária de até nove anos, por compreender as singularidades e os níveis de 

compreensão de cada sujeito envolvido para responder aos questionamentos realizados pela 

equipe de elaboração deste plano, em parceria com os docentes da rede municipal de ensino 

de Nossa Senhora do Socorro/SE. 

1.1. OBJETIVOS 

No que tange aos objetivos norteadores deste Plano Municipal, temos: 

Geral: Orientar decisões, investimentos e ações de proteção e de promoção dos direitos das 

crianças na primeira infância, em Nossa Senhora do Socorro-SE, de forma participativa com 

os protagonistas deste plano. 

Específicos: 

• Identificar áreas com maior incidência de situações de vulnerabilidade e risco social 

para crianças de até seis anos e seus familiares; 

• Mapear localidades com níveis elevados de violência e negação de acesso aos direitos 

para os sujeitos na primeira infância e suas famílias; 

• Indicar regiões socorrenses com maiores ocorrências de: mortalidade infantil, nascidos 

vivos, filhos de mães adolescentes, pessoas cadastradas no Cadastro Único, 

beneficiários do Programa Bolsa Família, crianças com deficiência que recebem ou 

não o Benefício de Prestação Continuada – BPC, bem como, crianças que se 

encontram fora das escolas. 
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2. CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS 

A compreensão da primeira infância que norteia a elaboração deste Plano Municipal 

da Primeira Infância de Nossa Senhora do Socorro-SE está consoante com a visão do Plano 

Nacional da Primeira Infância, corroborando que essa fase de desenvolvimento infantil é 

fundamental para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades humanas na sociedade. 

Defende-se ainda que a criança é sujeito de direitos, indivíduo, único, com valor em si mesmo 

e deve ter sua condição peculiar de desenvolvimento considerado na elaboração das políticas 

sociais, com respeito e valorização de sua identidade étnico-racial, cultural, de gênero, 

geográfica e em suas características singulares. 

A criança enquanto sujeito de direitos, deve ser considerada em sua integralidade e 

nas inter-relações estabelecidas em sua comunidade e diversos ambientes que frequenta, a 

exemplo de vizinhanças, parques e escolas, logo, o atendimento à primeira infância deve 

ocorrer mediante políticas públicas integradas – gerais e específicas. Defende-se ainda a 

essencialidade da família na formação de vínculos afetivos e sociais, cabendo essa 

compreensão a toda sociedade com vistas à proteção de situações de risco e/ou violadoras de 

direitos. 

Ante as prerrogativas expostas, destacamos que o Brasil possui em média 20 milhões 

de crianças com até seis anos de idade, sendo que 32,7% frequentam creches e 91,7% pré-

escola, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social no ano de 2017. Embora 

tenha ocorrido redução considerável dos níveis de desigualdade de renda e de pobreza no 

Brasil nas últimas décadas, devido à concessão de benefícios previdenciários e assistenciais 

que impactaram diretamente na retirada de pessoas da condição de extrema pobreza e 

conseqüentemente no número de crianças em tal situação, ainda é alto o índice de sujeitos em 

desenvolvimento vivendo em famílias que não possuem renda mínima para atender suas 

necessidades nutricionais básicas, e ao aprofundarmos os recortes locorregionais de 

raça/etnia, os números são ainda mais elevados. Assim, é perceptível que o desenvolvimento 

da primeira infância no Brasil é marcado pela desigualdade. 

Ao partimos para outros campos de estudos para além do âmbito sociocultural, temos 

os estudos da neurociência comprovando que os primeiros anos de vida são cruciais para o 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças. Durante a gestação e os 
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primeiros anos de vida ocorre o que chamamos de “Janela de oportunidades”, ou seja, um 

período crítico e decisivo para o desenvolvimento infantil, sendo determinante na modelagem, 

função e estrutura do sistema nervoso central. Dessa maneira, é através do estímulo, das 

relações de vínculos e dos fatores ambientais que os circuitos neuronais são formados. 

Um estudo americano, realizado em 2016, liderado pela psiquiatra infantil Joan Luby, 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, comprovou que o cérebro da criança 

que tem suporte emocional e demonstrações de afeto por parte de seus cuidadores, se 

desenvolve de maneira integral e saudável, enquanto crianças negligenciadas e/ou que 

sofreram violências1 podem apresentar problemas de memória e emocionais, dificultando o 

seu desenvolvimento ao longo da vida.  Tais dados nos esclarecem que os investimentos 

feitos em programas de qualidade para a primeira infância são extremamente importantes, 

trazendo assim, um retorno significativo para a sociedade como um todo, a exemplo da 

redução de desigualdades, o enfrentamento à pobreza e a construção de uma sociedade mais 

justa, igualitária e sustentável. Ou seja, é consenso entre especialistas que a base formativa 

durante a infância é preponderante na vida das pessoas adultas e da sociedade como um todo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) elenca 05 grupos de 

direitos fundamentais da criança: 

1. Vida e saúde (artigos 7 a 14); 

2. Liberdade, respeito e dignidade (artigos 15 a 18); 

3. Convivência familiar e comunitária (artigos 19 a 52); 

4. Educação, cultura, esporte e lazer (artigos 53 a 59); 

5. Profissionalização e proteção no trabalho (artigos 60 a 69). 

Por sua vez, a Lei nº 13.257/2016, que versa sobre as políticas públicas para a 

primeira infância, define que as áreas prioritárias são: saúde, alimentação e nutrição; educação 

infantil, convivência familiar e comunitária; assistência social à família da criança, a cultura, 

                                                           
1Misse ressalta que na contemporaneidade, a categoria violência comporta múltiplos significados. Para tanto, o 
termo não pode ser usado no singular, pois “não existe violência, mas violências, múltiplas, plurais, em 
diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades.” (p.43). 
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o brincar e o lazer; o espaço e o meio ambiente; sendo fundamental ainda, a proteção contra 

toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de 

medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. 

Podemos observar que a convergência e a até mesmo a sobreposição de algumas 

ações nessas duas legislações no tocante ao atendimento e tratamento da criança na sociedade 

brasileira, ou seja, há um reforço no dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais. 

A seguir, está descrito o panorama da primeira infância em Nossa Senhora do Socorro, assim 

como propostas viáveis para melhorar a atenção dispensada a esse segmento da população e 

suas famílias pelas políticas sociais de âmbito municipal. 

 

3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

3.1. MORTALIDADE INFANTIL 
 

A mortalidade infantil, conforme DataSUS, é definida como um indicador social que 

representa o número de crianças que vieram a óbito antes de completar 01 ano de vida a cada 

1000 crianças nascidas vivas, no decorrer de 01 ano. 

De um modo geral, as taxas de mortalidade infantil são reflexos de baixos níveis de 

saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida, expressando ainda más 

condições de vida em segmentos sociais específicos. Logo, é um indicador significativo para 

avaliação de como a primeira infância está sendo atendida no âmbito municipal. 

Observamos a nível nacional e estadual a ocorrência de redução no índice de 

mortalidade infantil. O Brasil, em 2015, estava com uma taxa de mortalidade de 12,43%, e 

Sergipe com 15% (aumentando para 15,5% em 2016). Já Nossa Senhora do Socorro, no ano 

de 2016, estava com 18,26% (dados constantes no site do Observatório de Sergipe). 

Na atualidade, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Nossa Senhora do Socorro, podemos observar uma queda significativa na taxa de 

mortalidade infantil no território para o ano de 2021. 
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QUADRO 1 – MORTALIDADE INFANTIL (2021) 

MUNICÍPIO DE N.S. 
SOCORRO 

NÚMERO DE 
NASCIDOS 

VIVOS                                    

NÚMERO DE 
ÓBITOS  

PARTOS DE 
MÃES 

ADOLESCENTES 

TX DE 
MORTALIDADE 

 - 1238 10 162 8,08 

    
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (Janeiro a Maio 2021) 
 

A figura a seguir mostra o gráfico da evolução das taxas de mortalidade infantil de 

2010 até maio de 2021. 

 

FIGURA 1 – GRÁFICO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (2010 – 2021) 

 
Fonte: IBGE (2010 a 2020) 

 
Os dados fornecidos pelo órgão gestor de saúde local demonstram de forma mais 

contundente a queda ocorrida na mortalidade infantil, em Nossa Senhora do Socorro, 

contrastando até mesmo com a tendência de queda da taxa nacional e estadual. 

As intervenções para evitar tais mortes estão relacionadas com imunização, 

assistência às gestantes e ao recém-nascido, melhoramento nas condições de parto, 

diagnósticos e tratamentos com maior precisão e com ações de promoção da saúde, buscando 

a queda contínua desse valor com objetivo de se alcançar a taxa zero, visto que o poder 

público e a sociedade devem empreender esforços para que não ocorram falhas que 

provoquem a morte de crianças. 

  

3.2. NASCIDOS VIVOS 
 

A taxa de nascidos vivos representa a relação entre o número de nascidos vivos em 

01 ano e o número de habitantes de uma determinada localidade. Ao saber de tais informações 

é possível conhecer o perfil desses sujeitos com identificação de aspectos variados, a exemplo 
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do peso ao nascer, vitalidade, idade da mãe, prematuridade, distribuição no espaço e no 

tempo. 

É possível ainda ofertar políticas de atendimento às necessidades sociais às gestantes 

e aos recém-nascidos, identificando situações de risco e evitando violações de direitos. 

Ademais, essa taxa é utilizada para cálculos da cobertura vacinal e coeficientes de 

mortalidade, tanto infantil quanto materna. 

Em Nossa Senhora do Socorro, o número de nascidos vivos em 2020, de acordo com 

os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, totalizou 1.238. 

QUADRO 2- NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS 
MUNICÍPIO 

DE N.S. 
SOCORRO 

NÚMERO DE 
NASCIDOS VIVOS 

-  1238 

 
3.3. FILHOS DE MÃES ADOLESCENTES 
 

Os cuidados com a saúde da criança começam desde a sua concepção, e a realização 

de consultas pré-natais relaciona-se diretamente com a qualidade de vida, uma vez que há 

diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Para atingir tal horizonte de 

melhoria o governo brasileiro definiu que as gestantes façam no mínimo sete consultas 

durante a gestação, visto melhorar diversos indicadores (aleitamento, mortalidade infantil por 

causas evitáveis e bebês de baixo peso, por exemplo). 

Partindo do exposto e considerando que a classificação existente no Estatuto da 

Criança e do Adolescente considera a adolescência uma fase singular do desenvolvimento 

humano e que deve ser protegida pelo poder público e pela sociedade, logo, a ocorrência da 

gestação durante a adolescência sinaliza uma falha na proteção integral a qual o estatuto 

preconiza. 

O Brasil possui uma taxa de fecundidade decrescente nas últimas décadas – no 

conjunto de sua população – no entanto, quando se vai avaliar por grupos específicos 

observamos que entre o intervalo de quinze até dezenove anos há um crescimento 

considerável dos casos. Tal informação é preocupante, devido à correlação existente com as 

variáveis socioeconômicas, riscos obstétricos e perinatais, abortamento inseguro, acesso 

precarizado a serviços de saúde sexual e reprodutiva, além da falta de conhecimentos e da 

utilização de métodos contraceptivos, dentre outros aspectos. 
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Ante ao exposto, considera-se importante ratificar que ficar grávida durante a 

adolescência não é um problema em si, mas o contexto de iniquidade em que ocorre e é 

reproduzida, podendo afetar projetos de vida dos adolescentes, obrigando-os a reorganizar 

suas vidas. 

No município de Nossa Senhora do Socorro, a maior parte das adolescentes grávidas 

no ano de 2020, concentra-se no Complexo Taiçoca (108 adolescentes grávidas), seguido pelo 

Complexo Jardim (45 grávidas). Há diferenças significativas em relação aos números, o que 

nos leva a reflexões acerca dos indicadores e retifica a necessidade de Políticas Públicas 

voltadas para as mães adolescentes, bem como os cuidados durante o pré-natal e a primeira 

infância das crianças. 

FIGURA II- ADOLESCENTES GRÁVIDAS POR LOCALIDADE 

 

4. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PROTEÇÃO SOCIAL 

A Política de Assistência Social configura-se como direito do cidadão e dever do 

Estado, possuindo uma organização por níveis gradativos de complexidade. Dentre os 

objetivos da política, merece destaque para esse Plano Decenal pela Primeira Infância o que 

versa sobre a proteção à família, à maternidade, à infância, com destaque para o amparo às 

crianças, configurando-se assim uma proteção social garantindo a vida desses sujeitos, com 

redução de danos e da prevenção da incidência de riscos. 

Para atender tais demandas, há no nível protetivo básico a concessão de benefícios 

sociais por determinado período de tempo, ou seja, são eventuais por compreender que 

famílias e indivíduos estão suscetíveis a passar por situações singulares de vulnerabilidades e 
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riscos sociais, necessitando assim de auxílio do Estado. Com base nessa descrição, há 

benefícios sociais que chegam à população por meio de programas de transferência de renda. 

Ratificamos que tais benefícios têm como público alvo o atendimento a indivíduos e/ou 

famílias impossibilitados de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências 

sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção da vida social do indivíduo 

e/ou família. Tais usuários podem está sendo atendidos e/ou acompanhados pela Proteção 

Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade – conforme já citado 

sobre a estruturação dessa política. 

Dentro da estrutura de atendimento das necessidades dos usuários, existe o Cadastro 

Único (Decreto nº 6.135/2007 e outras normas). De acordo com a legislação citada do 

Governo Federal – o CadÚnico é definido como instrumento de coleta de dados e 

informações e tem por objetivo a identificação das famílias de baixa renda existentes no 

Brasil, o cadastro deve ocorrer com as famílias que possuem renda mensal de até meio salário 

mínimo per capta – caso a família possua renda superior a esse critério, a inclusão deve ser 

vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados pela União, 

estados ou municípios. 

No Cecad 2.0, consta que no município de Nossa Senhora do Socorro há 14.883 

crianças de zero a seis anos no Cadastro Único para Programas Sociais, destas crianças, 

10.400 são beneficiárias do Programa Bolsa Família e 4.483 não recebem o benefício 

(verificar a seguir). Sobre o Programa Bolsa Família, é importante destacar que o programa 

foi criado em outubro de 2003, com três eixos: complemento da renda, acesso a direitos e 

articulação com outras ações, objetivando contribuir para o combate à pobreza e à 

desigualdade brasileira. 

 
QUADRO III- TOTAL DE CRIANÇAS NO CADÚNICO- N.S.DO SOCORRO 

Faixa Etária Não Beneficiário Beneficiário Total 

Entre 0 e 4 3.124 6.696 9.820 

Entre 5 a 6 1.359 3.704 5.063 

Total 4.483 10.400 14.883 
Fonte: Cecad 2.0 (Maio de 2021) 
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FIGURA II- BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

 
 

Do total de 14.883 das crianças cadastradas no sistema Cecad 2.0, ao transformamos 

em porcentagem, temos que 69,9% estão sendo contempladas com o programa de 

transferência de renda bolsa família e apenas 30,1% não estão recebendo. 

Ainda no tangente aos objetivos da política de assistência social, há o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, que é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 

mais de sessenta e cinco anos ou a pessoa com deficiência que não possui renda suficiente 

para manter a si mesmo e à sua família, conforme critérios definidos na legislação. 

No território nacional, há um total de 9.702.259 crianças de zero a seis anos 

cadastradas no CadÚnico, dentre essas, 1,9% das crianças recebem o BPC, pois possuem 

algum tipo de deficiência e se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

Em Nossa Senhora do Socorro, das 14.883 meninas e meninos de zero a seis anos que estão 

no CadÚnico, 1,8% recebem o BPC, número que se aproxima da média nacional. Assim, 

podemos observar esquematicamente no quadro a seguir: 

 
QUADRO IV- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE RECEBEM BPC 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO BRASIL 

Faixa Etária 

Crianças com 
Deficiência 

Mental/Física de 
0 a 6 

Crianças Total 
de 0 a 6 

Taxa de Crianças 
com Deficiência 

Crianças com 
Deficiência 

Mental/Física 
de 0 a 6 

Crianças Total 
de 0 a 6 

Taxa de 
Crianças com 

Deficiência 

Entre 0 e 4 144 9.820 1,5% 97.797 6.346.192 1,5% 

Entre 5 a 6 118 5.063 2,3% 81.837 3.356.067 2,4% 

30,1%

69,9%

Não Beneficiário

Beneficiário
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Total 262 14.883 1,8% 179.634 9.702.259 1,9% 

Fonte: Cecad 2.0 (Maio 2021) 
 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Município, 14% 

das crianças na primeira infância que estão matriculadas nas escolas da rede, recebem o BPC, 

entretanto, este número pode ser maior, visto que 24% estão sem informações. No que tange a 

série que estão matriculadas, destas crianças há 30 que estão no Pré-II; 22 estão matriculadas 

no 1º Ano do Ensino Fundamental e 21 no Pré-I, conforme podemos observar nos gráficos e 

tabelas a seguir: 

 
FIGURA III- PORCENTAGEM DE CRIANÇAS 0-6 ANOS QUE RECEBEM BPC E 

FREQÜENTAM A ESCOLA 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Nossa senhora do Socorro 

 
QUADRO V- QUANTIDADE DE CRIANÇAS 0-6 ANOS QUE RECEBEM BPC E 

FREQÜENTAM A ESCOLA 

Crianças de 0 a 6 anos que recebem BPC e 

estão nas Escolas da Rede 
Quantidade 

Não 58 

Sim 13 

Sem informação 22 

Total Geral 93 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Nossa senhora do Socorro 

 
 
 
 

62%
14%

24%

Crianças de 0 a 6 anos que recebem 
BPC e estão nas Escolas da Rede

Não

Sim
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FIGURA IV-CRIANÇAS DE 0-6 POR NÍVEL ESCOLAR 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Nossa senhora do Socorro 
 

 

5. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CRIANÇAS DE 06 ANOS 

Tendo em vista que a primeira etapa do processo educacional do povo brasileiro é a 

educação infantil, podemos compreendê-la como fase essencial no processo de construção das 

estruturas psicomotoras, afetivas, cognitivas e sociais dos sujeitos. Assim, a educação infantil 

merece total atenção, pois tanto os impactos positivos, quanto os negativos, ocorridos durante 

a primeira infância podem afetar significativamente a vida dos sujeitos a longo prazo. 

Portanto, o investimento em uma educação infantil de qualidade, além de uma atitude sábia, é 

uma estratégia eficaz, visto que, solidifica a base do desenvolvimento futuro. Destarte, através 

disso, os sujeitos trarão melhores resultados na educação escolar e consequentemente, haverá 

melhorias na aprendizagem nos níveis fundamental e médio. Ademais, os ganhos financeiros 

futuros serão maiores, reduzindo gastos posteriores em programas sociais. 

Em Nossa Senhora do Socorro, a rede municipal de educação infantil conta com 35 

unidades de ensino que atendem o total de 4.147 crianças que estão na primeira infância, 

número bastante significativo. 
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6. OPINIÃO DOS PROTAGONISTAS – CONSULTA ÀS CRIANÇAS 

O que você menos gosta, no local onde vivem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você mais gosta, no local onde vive? 

 

 

 

 

 

 

“Não gosto de praça 
sem lazer para 
brincar.” 

“Não gosto da falta 
de faixas de 
pedestres.”  

“Não gosto 
dos buracos.” 

“Não gosto do 
hospital.” 

“Gosto da 
escola.” 

“Não gosto de 
lixo nas ruas, pois 
quando chove vai 
para o esgoto e 
nos prejudica.” 

“Gosto do 
Parquinho.” 

“Gosto da 
Pracinha” 
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7. METAS E ESTRATÉGIAS 

As metas e estratégias abordadas aqui estão de acordo com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e têm como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Marco Legal da 

Primeira Infância. Além disso, para a elaboração das mesmas, foi necessário realizar 

diagnóstico socioterritorial para conhecermos a realidade e traçar metas e estratégias viáveis, 

levando em consideração as necessidades reais do município, bem como, escutar, 

compreender e trazer os anseios das crianças de Nossa Senhora do Socorro/SE.  

EIXO ESTRATÉGICO I – Proteção contra todas as formas de violências de crianças entre 

zero e seis anos de idade, através de articulação intersetorial. 

ODS correspondente: 

    

META ESTRATÉGIAS 

 

 

1.1. Promover formação continuada e 
interdisciplinar aos profissionais de 
diferentes setores que atuam com crianças 
de 0 a 6 anos de idade, com vistas a 

“Gosto da 
minha casa.” 

“Gosto da 
igreja.” 

“Gosto do 
Serviço de 
Convivência” 
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1. Garantir articulação intersetorial 

de projetos, ações e programas através da 

capacitação e formação continuada de 

profissionais que atuam diretamente com 

o público da Primeira Infância, com vistas 

ao atendimento integral das crianças 

socorrenses. 

 

prevenção das diferentes formas de 
violências; 

1.2. Capacitar e sensibilizar 
profissionais que atuam na primeira 
infância quanto às notificações, 
encaminhamentos em casos de violação 
de direitos e vulnerabilidade social de 
crianças na primeira infância; 

1.3. Criar fluxograma e/ou sistema de 
atendimento intersetorial com notificações 
de violações de direito contra crianças de 
zero a seis anos do município de Nossa 
Senhora do Socorro; 

1.4. Capacitar equipe de profissionais 
especializados para orientar crianças 
desde a primeira infância, a respeito da 
prevenção de todas as formas de 
discriminação de gênero, abuso, 
exploração sexual e todas as formas de 
violência de gênero; 

1.5. Capacitar profissionais para 
realizar visitas domiciliares à crianças de 
zero a seis anos de grupos prioritários -
filhos de mães adolescentes, em 
vulnerabilidade social, em situação de rua, 
mães negras, vítimas de violência 
doméstica, egressas do sistema prisional e 
de grupos tradicionais. 
1.6. Promover semestralmente, ações 
e/ou campanhas de promoção da cultura 
da não violência familiar e contra 
crianças. 

EIXO ESTRATÉGICO II – Garantia ao acesso de meninos e meninas de até seis anos de 

idade às Políticas de Assistência, Saúde e Educação. 

ODS correspondente: 
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META ESTRATÉGIAS 

2. Garantir que meninas e meninos 
socorrenses tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira 
infância, cuidados em saúde e educação 
infantil e acesso a política de Assistência 
Social 

2.1. Oferecer atenção à Saúde Mental na 
Primeira Infância, durante e pós pandemia 
da COVID 19; 
 
2.2. Melhorar a qualidade do pré-natal, 
garantindo uma abordagem diferenciada 
para mães adolescentes, beneficiários de 
programas de transferência de renda, 
mulheres negras, mães adolescentes, em 
situação de rua, de violência ou em 
extrema pobreza; 
 
2.3. Implementar Políticas Públicas para 
prevenção de acidentes de crianças de 
zero a seis anos; 
 
2.4. Criar Centro de Atendimento 
Integrado com equipe multidisciplinar 
especializada para acolhimento de 
crianças vítimas de violência sexual, 
garantindo proteção para as crianças e 
evitando o processo de revitimização. (Lei 
13.431/2017); 

2.5. Implantar uma Cozinha Comunitária 
no Complexo Jardim, em parceria com o 
Ministério da Cidadania (MC) para 
fornecimento de alimentação saudável e 
com preço acessível para as famílias de 
crianças de zero a seis anos que se 
encontram em situação de insegurança 
alimentar e vulnerabilidade social; 

2.6. Priorizar a alimentação digna, 
fornecida pelo Restaurante Popular às 
famílias com crianças em situação de 
insegurança alimentar e vulnerabilidade 
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social; 

2.7. Capacitar os profissionais da atenção 
básica para a promoção do aleitamento 
materno e alimentação saudável; 
 
2.8. Garantir educação inclusiva, e 
equitativa e de qualidade, promovendo a 
aprendizagem na Primeira Infância; 
 
2.9. Acompanhar o desenvolvimento 
integral de crianças em situação de 
vulnerabilidade até os seis anos de idade; 
 
2.10. Criar espaços lúdicos para crianças 
de mães que buscarem atendimento nos 
equipamentos socioassistenciais (CRAS, 
Cadastro Único, SMAS) 

 

EIXO ESTRATÉGICO III – Garantia do direito à convivência familiar e comunitária, 

possibilitando às crianças na primeira infância o acesso à cultura, ao lazer, ao brincar e 

espaços que proporcionem o bem-estar, bem como o contato com o meio ambiente. 

ODS correspondente: 

   

 

META ESTRATÉGIAS 

 
3. Readequar, criar e expandir 
espaços voltados para a primeira infância, 
possibilitando o contato com a natureza; o 
acesso á cultura, ao lazer, convivência 
comunitária e familiar. 

3.1. Expandir nos Complexos Taiçoca, 
Jardim e Sede, número de espaços de 
circulação abertos e seguros, onde ocorre 
a convivência com as diversas faixas 
etárias e o contato com o meio ambiente; 

3.2. Criar e incentivar espaços verdes nas 
escolas de educação infantil e praças 
públicas; 

3.3. Equipar o Centro Cidadão com 
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biblioteca, sala de vídeo e brinquedoteca, 
com acervo voltado para a primeira 
infância, com vistas ao atendimento de 
crianças moradoras do Complexo Jardim e 
Sede; 

3.4. Reestruturar o espaço da Tenda 
Cultural de maneira lúdica, com 
brinquedoteca, horta e sala de jogos para o 
atendimento às crianças de até seis anos, 
que moram no Complexo Taiçoca e Sede; 

3.5. Incentivar as práticas esportivas na 
primeira infância, evitando atividades 
prejudiciais ao desenvolvimento infantil. 

 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Monitorar e avaliar a implementação das políticas públicas presentes neste Plano é 

importante no tocante a garantia da sua efetivação e eficácia. Para tanto, faz-se necessário o 

acompanhamento dos indicadores de gestão, através da instituição de uma Comissão Técnica, 

composta por representantes das Políticas de Educação, Saúde e Assistência Social para 

monitoramento e avaliação das ações prioritárias. É importante destacar que este deve ser um 

processo contínuo e desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, 

através da Comissão de Monitoramento e Avaliação e coordenado pelo órgão gestor local. 

No que tange a periodicidade, é fundamental que a cada dois anos os processos de 

articulação, gestão e acompanhamento das ações, metas e indicadores pertinentes as políticas 

deste Plano sejam revisadas, com vistas à correção e ajustes que o órgão gestor identificar 

indispensáveis, com vistas a assegurar maior efetividade das políticas públicas abordadas, 

bem como, a atualização da rede de parceiros engajados na militância pela garantia dos 

direitos da primeira infância. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I- DESENHO DE CRIANÇA DO CONJUNTO JOÃO ALVES RELATANDO O 
QUE MAIS GOSTA 
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ANEXO II- DESENHO DO QUE MENOS GOSTA E O QUE MAIS GOSTA NO LUGAR 
ONDE VIVE 
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ANEXO III- DESENHO FEITO POR CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 
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ANEXO IV- DESENHO FEITO POR MENINA DO SCFV 
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ANEXO V- DESENHO FEITO POR CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
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ANEXO VI- DESENHO FEITO POR CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O 
QUE GOSTA E O QUE NÃO GOSTA 
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ANEXO VII- DESENHO FEITO POR CRIANÇA SOBRE O QUE MAIS GOSTA 
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ANEXO VIII- DESENHO FEITO POR CRIANÇA DA SEDE DE NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO 
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ANEXO VIIII- DESENHO DE ALUNA DA REDE MUNICIPAL SOBRE O QUE NÃO 
GOSTA 

 


