
Iniciativa 
Territórios pela primeira infância
—



Agenda
—
• Boas Vindas

• Apresentação da iniciativa – área de Projetos Sociais da Petrobras

• Esclarecimentos de dúvidas

• Próximos passos

• Considerações Finais 



1 | Programa Petrobras Socioambiental e Petrobras Cultural +

2 | Iniciativa Territórios pela Primeira Infância +

3 | Ações para Público Interno e Políticas de RH +

4 | Voluntariado, Engajamento e Oportunidades de Ativações.

Iniciativa Petrobras pela Primeira Infância
—

Convergência de ações:



Territórios pela Primeira Infância
—

Convergir esforços para  
o  desenvolvimento da  

primeira  infância, a 
partir do  Programa 
Socioambiental  da 

Petrobras.

Contribuir  com
as  transformações  
sociais positivas na  
sociedade, atuando com 
ações que influenciarão 
as próximas gerações.

Impulsionar  a
produção  de

conhecimento
e  dar  visibilidade

às  boas  práticas  no
desenvolvimento  da

primeira  infância. 

Ser empresa
referência e
incentivadora
da primeira infância,
visando fortalecimento 
de nossa credibilidade
e reputação.

+



15 municípios | 5 estados
—

Espírito Santo | Anchieta, Linhares e Vitória 

Rio de Janeiro | Angra dos Reis, Búzios, Itaboraí, Macaé e Quissamã

Rio Grande do Norte |Mossoró

São Paulo | Caraguatatuba, Cosmópolis, Cubatão, São Sebastião e 
Ubatuba

Sergipe |Laranjeiras



15
MUNICÍPIOS

Crianças ( 0 - 6 )

FGV
Secretarias de Educação | Equipes técnicas
Professores de pré-escolas piloto

PETROBRAS
Investimento e integração

ANDI
Gestores Públicos | Imprensa

UNESCO
OSCs integrantes da

política de assistência  social

AVANTE
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente | Conselho Tutelar |
Agentes públicos da Assistência, Saúde e
Educação

Parceria Técnica Institucional

Parceiros

IPTI
TAG – software para sistematização sobre 

educação, nutrição e assistência social

Apoio Institucional



Promoção do desenvolvimento da primeira 
infância, promoção do desenvolvimento humano 
integral, promoção dos direitos humanos.

Alinhamento ao Programa Petrobras Socioambiental
2020-2024
—

Fomento ao empreendedorismo, à economia 
criativa, à qualificação profissional, contribuindo 
para a geração de oportunidade de emprego e  
renda, nas comunidades onde atuamos e nas 
áreas de desinvestimento.



Conservação de espécies e ecossistemas costeiros 
e marinhos, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável dos oceanos, em alinhamento com 
nossa  atuação offshore. Incentivo a educação 
ambiental, priorizando a primeira infância.

Conservação e recuperação de florestas, 
proteção da biodiversidade e adaptação às 
mudanças climáticas, com benefícios sociais e 
ambientais, em alinhamento  com estratégia de 
transição para a economia de baixo carbono da 
Companhia.

Alinhamento ao Programa Petrobras Socioambiental
2020-2024
—



Alguns números de 2020:

• 139.732 pessoas atendidas diretamente (treinadas e/ou
sensibilizadas);

• 3.203.458 pessoas indiretamente afetadas;

• 24.681 participantes com idade entre 0-6 anos com atendimento
contínuo;

• 6.068 pessoas com cuidados indiretos voltados para primeira
infância (membros da família; educação, assistência social,
profissionais da saúde, entre outros).

Alinhamento ao Programa Petrobras Socioambiental
2020-2024
—



Projetos e instituições parceiras
—



Projetos e instituições parceiras
—

• Primeira Infância é Prioridade (Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI)

• Primeira Infância em Primeiro Lugar (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - Unesco)

• Synapse (Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação - IPTI)

• Primeira Infância Cidadã (Avante – Educação e Mobilização Social)

• Qualificação Direta em Primeira Infância (Fundação Getúlio Vargas - FGV)



Primeira Infância é Prioridade - ANDI
—
Objetivo: incidir sobre os processos de formulação e implementação das políticas públicas voltadas à
primeira infância por meio da mobilização social, da construção de conhecimento e de estratégias de
comunicação, visando garantir prioridade a essa agenda em âmbito local e nacional.

Um dos principais resultados do projeto é a plataforma OBSERVA – Observatório do Marco Legal da
Primeira Infância: https://rnpiobserva.org.br

• Oferece um conjunto de indicadores da Assistência
Social, Educação e Saúde, com dados sobre as
políticas públicas para a primeira infância que vêm
sendo desenvolvidas nos 5.570 municípios
brasileiros.

• Análise de 100 Planos Municipais para Primeira
Infância de diferentes regiões do Brasil, sendo uma
importante ferramenta para a formulação das
políticas públicas prioritárias para essa faixa da
população.



Primeira Infância é Prioridade - ANDI
—
EAD – Elaboração de Planos Municipais pela Primeira Infância

O projeto já realizou três edições de EAD para elaboração de Planos Municipais Pela Primeira Infância, 
certificando 650 concluintes. Na área de abrangência da Petrobras, foram 59 pessoas certificadas de 25 
municípios. 

Na 4ª edição do curso, em andamento, foi realizada busca ativa de participantes nos municípios 
da iniciativa Territórios pela Primeira Infância. 

Outras ações

• Oficinas de parentalidade em comunidades de abrangência da Petrobras (Fortaleza e Rio de Janeiro);
• Disciplina sobre Primeira Infância para estudantes de jornalismo;
• Incentivo a reportagens especiais sobre o tema;
• Análise da cobertura jornalística sobre a agenda da primeira infância;
• Campanhas e seminários.

Público direto de 2.323 participantes e, indiretamente, mais de 7 mil pessoas



Primeira Infância em Primeiro Lugar 
—
Objetivo: capacitar 210 organizações da sociedade civil (OSCs), integrantes da política de assistência
social, que atuam junto ao público de crianças de 0 a 6 anos, visando fornecer um arcabouço
conceitual, teórico e metodológico básico sobre o tema Primeira Infância. Espera-se elevar o impacto
da intervenção dessas organizações na promoção do desenvolvimento integral da Primeira Infância. O
projeto prevê ainda:

• identificar e reconhecer boas práticas de organizações com atuação na Primeira Infância;

• disponibilizar o curso “A rede socioassistencial privada do SUAS e o desenvolvimento na Primeira
Infância” na modalidade EAD;

• realizar avaliação externa do projeto.



Synapse - IPTI
—
Objetivos:

Contribuir para a promoção do desenvolvimento humano de crianças de Laranjeiras (SE),
por meio do desenvolvimento, reaplicação e aperfeiçoamento de tecnologias sociais para a
alfabetização e gestão escolar, incluindo mecanismos de monitoramento das atividades,
monitoramento de impacto e modelos de engajamento e de negócios que assegurem eficácia e
sustentabilidade;

reaplicar a versão do TAG (sistema de gestão), aperfeiçoado no contexto de Laranjeiras,
em outros 14 municípios brasileiros.

A proposta é estruturada nas tecnologias sociais Synapse
(alfabetização) e TAG, desenvolvidas e aperfeiçoadas pelo IPTI ao
longo dos últimos 10 anos para melhoria da qualidade da educação
básica de escolas públicas. Atualmente, são usadas por mais de 300
professores e 130 escolas públicas de Sergipe.



Synapse - IPTI
—
Características do TAG

• Recomendado pelo MEC para estados e municípios (Guia de Tecnologias Educacionais)

• Integrado ao EducaCenso - exporta e importa dados

• Gera os relatórios do Bolsa Família e todos os relatórios usuais de uma escola pública

• Roda online e offline (escolas sem Internet), com sincronização

• Completo para educação e inclui módulos de saúde
(nutrição, anemia, vacina, pré-natal) e assistência
social (CRAS, Conselho Tutelar)

• Não tem custos adicionais para o município
(anuidade ou mensalidade)

• Armazenagem dos dados em nuvem, com
espelhamento



Primeira Infância Cidadã - AVANTE
—
Objetivo: priorizar a Primeira Infância por meio da articulação e do fortalecimento do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD), das políticas públicas e das Organizações Sociais ligadas à temática. Prevê a 
elaboração/revisão e monitoramento dos Planos Municipais pela Primeira Infância nos 15 municípios 
participantes.

1. Diagnóstico das condições locais relacionadas à educação, saúde e assistência social, 
da composição e funcionamento do SGD, da caracterização socioambiental de cada 
município e das implicações da pandemia. 

2. Mobilização e qualificação dos atores sociais locais – conselheiros e agentes públicos 
– envolvidos com a execução de políticas públicas afeitas à Primeira Infância. 

3. Fortalecimento institucional do CMDCA por meio de qualificação voltada para
captação, gerenciamento e avaliação de projetos e prestação de contas. 

4. Qualificação de OSCs locais, com foco no gerenciamento de projetos ligados ao 
atendimento e à proteção da criança. 

5. Elaboração/revisão dos Planos Municipais de Primeira Infância de forma participativa 
e em conformidade com PNE e o Marco Legal da Primeira Infância. 

Eixos



Primeira Infância Cidadã - AVANTE
—

Participantes contínuos: Conselheiros do CMDCA, Conselheiros tutelares, Agentes públicos das áreas
de saúde, educação e assistência, Lideranças comunitárias locais, Representantes de OSCs ligadas à
temática da Primeira Infância.

Participantes em ações pontuais: Representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos
municípios, dirigentes municipais da saúde, e crianças e adolescentes escutadas ao longo do projeto.

Próximos passos

Pactuação com os municípios

Lançamento do projeto para a comunidade
local (audiências públicas e seminários)

Início das atividades de campo



Qualificação Direta em Primeira Infância - FGV
—
Objetivos:

1. Promover a qualificação em primeira infância dos secretários municipais de educação dos 15
territórios indicados, a partir do desenvolvimento de suas competências pessoais, relacionais
e de gestão, bem como criar uma rede colaborativa de troca e fortalecimento mútuo, focada
em primeira infância;

1. Apoiar a equipe técnica das secretarias para a ampliação do acesso à creche e à pré-escola, a
partir das metas do Plano Nacional da Educação;

1. Apoiar a equipe técnica das Secretarias na gestão pedagógica da Educação Infantil, incluindo
a implementação de pré-escolas referências em currículo, materiais, formação e avaliação.



Qualificação Direta em Primeira Infância - FGV
—

Público:

1º ano: 4 secretários, 40 técnicos e 24 profissionais de 4 pré-escolas piloto.

2º e 3º anos: 15 secretários e 150 técnicos dos 15 municípios, além de 72 profissionais de 12
pré-escolas dos municípios piloto.

Número de participantes diretos previstos: 237



Dúvidas? Comentários? Sugestões?
—



Articulação direta das instituições parceiras com as Prefeituras e o 
público-alvo de suas ações.

Importância do engajamento do poder público e atores estratégicos para o 
sucesso da Iniciativa.

Próximos Passos
—



Considerações Finais
—



Obrigada!

Marcela Souza Levigard
Gerência de Projetos Sociais – PETROBRAS




