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Elaboração 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pastos Bons/MA – CMDCA – por 
meio de Reuniões e com base no “Diagnóstico Social da Criança e Adolescente”, apresenta o Plano 
Municipal de Políticas da Infância e do Adolescência de Pastos Bons/MA”, criado pela Resolução 
CMDCA 003 /2014, de 10  de Dezembro de 2014. 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
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ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS CNPJ – 05.277.173/0001-75 Município Membro do Território Cerrado Sul Maranhense CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PASTOS BONS 

 
Resolução nº 03, de 10 de Dezembro de 2014 

 
Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal 
de Políticas da Infância e Adolescência de 
Pastos Bons. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pastos Bons no uso 
de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 24/91. 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal institui, em seu Art. 227. É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
CONSIDERANDO as Leis regulamentadoras da Constituição federal, em especial o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que determina, em seu Art. 4º É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 
 
CONSIDERANDO que o Plano Nacional pela Primeira Infância, aprovado pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –CONANDA, em dezembro de 2010, 
recomenda o desdobramento do PNPI, em “ Planos Estaduais e Municipais, nos quais as 
questões nacionais abordadas, as diretrizes de ação propostas,e os objetivos e metas 
estabelecidos sejam particularizados e apropriados por cada um dos entes federados, segundo 
suas competências e as caracteristicas regionais e locais.” 
RESOLVE: 
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Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Politicas da Infância e Adolescência de Pastos 
Bons, constante do documento anexo com vigencia até 2022. 
Art. 2º- Do Plano Municipal de Politicas da Infância e Adolescência constam as ações 
finalisticas para os seguintes temas: 

a) Criança com saúde; 
b) Educação Infantil; 
c) A Familia e a Comunidade da Criança; 
d) Assistência Social à Criança e suas Familias; 
e) Atenção à Criança em Situação de Vulnerabilidade:  
f) Do Direito de Brincar; 
g) A Criança e o Espaço: A Cidade e o Meio Ambiente; 
h) Enfrentando as Violências contra as Crianças; 
i) Assegurando o Documento de Cidadania a Todas as Crianças; 
j) Controlando a Exposição Precoce das Crianças aos Meios de Comunicação; 
k) Evitando Acidentes na Primeira Infância. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Pastos Bons/MA, 10 de Dezembro de 2014 
 
 
 

JEIRLANY ROCHA FONSECA TEIXEIRA 
PRESIDENTE DO CMDCA – PASTOS BONS 
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1 . INTRODUÇÃO 
 

Este Plano é um compromisso com as crianças brasileiras. 
Estamos determinados a trabalhar para que todos os seus direitos 
sejam atendidos. 
Esta determinação pautará nossas opções pessoais, a elaboração dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a vigilância sobre a definição de prioridades 
governamentais, sobre os programas, projetos e atividades e sobre a 
elaboração de leis relativas a seus direitos. 
Esta geração e estes governos querem ser vistos como geração e 
governos que fizeram a opção prioritária por suas crianças. 
 

(Plano Nacional pela Primeira Infância, 2010, p. 22) 
 
 

A primeira infância é uma fase de maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um 
ambiente seguro, acolhedor e estimulante. Entender a criança como pessoa em 
desenvolvimento implica conferir plenitude ao momento da infância por ela ter sentido em si 
mesma e, adicionalmente, reconhecer o dinamismo do processo de formação cujo resultado é 
o futuro. 
Além de uma intenção política – atrelada ao cumprimento de algumas das metas do milênio, 
como a diminuição das taxas de mortalidade infantil – ou gesto humanitário bem intencionado 
com as crianças, a compreensão de que a atenção com a primeira infância é essencial e 
estratégica se fortalece com descobertas recentes da neurociência e das ciências 
comportamentais e sociais, que enfatizam os impactos de vários níveis obtidos ao se dar às 
crianças uma oportunidade melhor na vida – uma janela de oportunidade para o 
desenvolvimento integral do ser humano que se reflete no seu crescimento físico, 
desenvolvimento emocional e social. Investir nos primeiros anos de vida das crianças é, ao 
mesmo tempo, uma forma de neutralizar as piores conseqüências de crescer na miséria e 
possibilitar o rompimento da transmissão da pobreza em um ciclo vicioso de uma geração 
para outra. 

(Fonte: in Do Desenvolvimento da Primeira Infância ao Desenvolvimento Humano. p. 145) 
 

O presente trabalho visa possibilitar a melhor compreensão da importância da execução do 
Plano Municipal, que é destinado à promoção, proteção e defesa do direito de crianças e 
adolescentes de Pastos Bons/MA e representa o compromisso de oferecer prioridade a essa 
temática. Possui como finalidade à formulação e implementação de políticas públicas que 
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assegurem a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, e para tanto foi criado de forma 
integrada e articulada, dentro da perspectiva da proteção integral. 
O Plano Nacional constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a 
cultura da institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da 
proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. A manutenção dos vínculos familiares e 
comunitários – fundamentais para a estruturação das crianças e adolescentes como sujeitos e 
cidadãos – está diretamente relacionada ao investimento nas políticas públicas de atenção à 
família. 
O ECA constitui um marco na legislação brasileira, ao estabelecer o paradigma da proteção 
integral– fundamentais para a estruturação das crianças e adolescentes como sujeitos e 
cidadãos e que necessita de atenção especial no investimento nas políticas públicas de atenção 
à criança e adolescente. O ECA vem ratificar e ampliar a noção de direitos apresentada na 
Constituição de 1988 em seu Art. 227, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos, sendo dever da Família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
garantir a efetivação dos mesmos, sendo este último o responsável por implementar políticas 
públicas eficazes nesta garantia. 
O Plano Municipal de Políticas da Criança e Adolescente é resultado de um processo 
participativo e de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os segmentos 
governamentais do município e da sociedade civil organizada. As propostas recebidas de 
todos os envolvidos contribuíram para a adequação do Plano à realidade do município, bem 
como aos princípios do ECA e às normativas vigentes. 
É de suma importância a mobilização do Estado e da sociedade para que as crianças e os 
adolescentes sejam vistos de forma integral em seus direitos e deveres constitucionalmente 
regimentados. No entanto, a criação das políticas sugeridas pelo Plano, não exclui as 
importantes ações transversais e intersetoriais que são necessárias no poder público e da 
articulação com a sociedade. Pois como é cediço, o atendimento a criança e adolescente deve 
ser integral, com políticas públicas que garantam a efetividade dos direitos. 
O Plano representa um importante instrumento de mobilização municipal e suas diretrizes 
certamente se transformarão em ações concretas e articuladas de responsabilidade do 
Município e dos diversos atores sociais, que renovam o compromisso pela promoção, 
proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes. 
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O Plano é o resultado do esforço de inúmeros atores sociais comprometidos com os direitos 
das crianças e adolescentes. Elaborar um “plano” requer um grande desafio: mobilizar a 
cidade para que integrem efetivamente ao movimento, que necessariamente deve ser coletivo, 
tornando efetiva a participação social e, sobretudo, possibilitando o avanço na promoção, 
defesa e garantia do direito das crianças e adolescentes. Ofertar o nosso Plano ao Município 
representa um desafio de grandes dimensões, cujo enfrentamento eficaz de seus piores 
indicadores na temática da criança e adolescente é imprescindível a qualquer projeto de nação 
denominada garantidora de direitos. Eis o nosso desafio! 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (Lei federal 
1.869/90, Art. 3º) 

 
CARACTERISTICAS GERAIS DO MUNICIPIO DE PASTOS BONS 
 

O Município de Pastos Bons é de meados do século passado, quando os criadores de 
gado na ânsia de descobrirem novas e melhores pastagens naturais, partiram das margens do 
Rio São Francisco, atravessando as chapadas do Piauí e o Rio Parnaíba, penetraram no sertão 
maranhense. Extasiados diante da imensidão dos verdes campos, depois da monotonia da 
travessia de longas caatingas, deram a esta região o nome de Pastos Bons, assim denominado 
pela grande quantidade de pastagens, e aí se fixaram. 

Segundo os descobridores e tradição correntes no lugar,ao tempo da entrada dos 
primeiros exploradores, a região era habitada pelo Amanajós, índios louros ou de cor mais 
clara que os índios de outras tribos. 

Sua formação administrativa e jurídica se deu ao longo de várias décadas. Quando em 
1744, o lugar cresceu em povoação, passando à categoria de vila em 1.821 e a condição de 
cidade, através do Decreto Lei Nº 113/38. 

Pastos Bons está caracterizado pala presença de chapadas cobertas pôr vegetação de 
campos cerrados, situados a sudeste do Estado do Maranhão, na zona fisiográfica do Alto 
Parnaíba. 

 
2.2 Situação Geográfica  
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  O município de Pastos Bons fica localizado à margem da BR- 230, atualmente 
asfaltada no sentido Balsas/São João dos Patos, com uma área territorial de 1.774,50Km², sob 
as coordenadas geográficas na sede com uma altitude de 190m, com latitude de 6º 35’ S e 
longitude 44º 12’45’’ W, distando 550 Km de São Luís, capital do Estado do Maranhão, e a 
54 Km da cidade de São João dos Patos, sede da 13ª Gerência de Desenvolvimento Regional. 

As distâncias entre Pastos Bons e os demais municípios são: 
Nova Iorque 18Km; 
Sucupira do Norte 26Km; 
São Domingos do Azeitão 72Km; 
Benedito Leite 131Km; 
Paraibano 32Km. 

O principal meio de acesso é o terrestre, através de transportes coletivos pára as 
diversas regiões dos Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, podendo destacar que o 
município possui um aeroporto para pouso e decolagem de aeronaves pequenas. 

No âmbito municipal a via de acesso entre a sede e os diversos povoados, é o tipo: 
Pavimentada, empiçarrada e carroçal, destacando a rodovia BR-230 que corta o município ao 
meio, acessando as duas principais cidades do Sul e Leste Maranhense (Balsas e São João dos 
Patos). Quanto à distância entre a sede municipal e os principais povoados citam-se: de 60Km 
do povoado Algodão; 32 Km da Santa Fé; 24 Km do povoado Picos; 18 Km do povoado 
Angical, com um tempo médio de percurso de 3 horas (ida e volta). 
Limita-se ao norte com os municípios de São João dos Patos e Paraibano; ao Sul com o 
município de São Domingos do Azeitão; ao leste com o de Nova Iorque; e ao oeste com o 
município de Sucupira do Norte. 
O Município em sua vasta extensão territorial tem um clima equatorial e relevo constituído de 
áreas planas, pequenos montes e serras, bastante irregulares, com uma vegetação de caatingas 
e babaçuais. 
O Município fica localizado à margem da BR- 230, pertencente a Micro-Regional das 
Chapadas do Alto Itapecuru, na Meso-Região Leste Maranhense, possuindo um clima 
equatorial, cuja cobertura vegetal predominantes são as caatingas e babaçuais, tendo a 
agricultura de subsistência e pecuária bovina, associada ao comercio como principais 
atividades econômicas. 
 
2.3 Aspectos Demográficos  
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A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 
1,63% ao ano, passando de 15.372 para 18.067 habitantes. Essa taxa foi superior àquela 
registrada no Estado, que ficou em 1,54% ao ano e superior à cifra de 1,08% ao ano da Região 
Nordeste. 

 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em 2000 
representava 59,77% e em 2010 a passou a representar 68,12% do total.A estrutura 
demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi verificada 
ampliação da população idosa que cresceu 3,5% em média ao ano. Em 2000, este grupo 
representava 8,7% da população, já em 2010 detinha 10,4% do total da população municipal. 
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com 
média de -0,2% ao ano. Crianças e jovens detinham 37,9% do contingente populacional em 
2000, o que correspondia a 5.829 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu 
para 31,6% da população, totalizando 5.718 habitantes. 
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento 
populacional (em média 2,35% ao ano), passando de 8.298 habitantes em 2000 para 10.465 
em 2010. Em 2010, este grupo representava 57,9% da população do município. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 

Aspectos Sociais  
 
Pobreza e Transferência de Renda  
 
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a 
população total era de 18.067 residentes, dos quais 5.447 se encontravam em situação de 
extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa 
que 30,1% da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 
2.551 (46,8%) viviam no meio rural e 2.896 (53,2%) no meio urbano.  
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, 
sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo 
saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as 
características dos seus domicílios.  
De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de 
pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 4.422 
famílias registradas no Cadastro Único e 3.044 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família (68,84% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para o 
seu município: 
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De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no 
Programa Bolsa Família 130 famílias em situação de extrema pobreza. 

Assistência Social  
 
Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são importantes 
elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de renda 
no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal de 1988. 
No seu município, o gráfico abaixo confere informações acerca da quantidade de beneficiários 
de BPC considerando o período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário: 

 
Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e 
atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos 
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Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção Integral à 
Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse 
âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012: 

 
Inclusão Produtiva  
 
Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de atendimento 
sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos indivíduos que 
fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais atualizados do 
programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o município 
contava com 24 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, também, 
indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a 
evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no 
MEI, para os meses de junho de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013: 
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Educação   
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a taxa de 
analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 21,8%. Na área urbana, a taxa era de 
19,6% e na zona rural era de 26,5%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de 
analfabetismo era de 6,2%.  
No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do Censo 
foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo: 

 
Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação  Básica 
(IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo: 
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Saúde   
Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área no seu 
município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis foi de 4 crianças, ao 
passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 1.888 crianças e a taxa de mortalidade 
infantil foi de 15,98 crianças a cada mil nascimentos.  
No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de internação são as 
listadas no gráfico abaixo: 

 
Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas externas 
de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da 
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população de 15 a 29 anos era de 5.012 indivíduos, sendo que 20 faleceram em função de 
eventos e/ou causas externas.  
Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as causas de 
morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos 
indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 
as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010: 

 
Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do município, que 
interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram 
que na área rural do seu município, a coleta de lixo atendia 68,4% dos domicílios. Quanto à cobertura 
da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 70,7% dos domicílios particulares 
permanentes e 7,8% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área 
urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares 
permanentes: 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A Constituição Federal estabelece que compete a família, juntamente com o Estado, a 
sociedade em geral e a comunidade, “assegurar à criança e ao adolescente o exercício de 
seus direitos fundamentais” (Art. 227). 
A Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, corrobora este principio e reforça a necessidade 
de respeito a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento 
bem como a doutrina da prioridade absoluta no Art. 4 da citada lei. Diversas leis nacionais, 
tratados, convenções e normativas internacionais estabelecem a importância da promoção e 
proteção dos direitos humanos, criando mecanismos que garantam o atendimento de crianças 
adolescentes e suas famílias em suas necessidades e direito de participação na elaboração das 
políticas públicas. 
As crianças e os adolescentes têm direitos subjetivos à liberdade, à dignidade, à integridade 
física, psíquica e moral, à educação, à saúde, à proteção no trabalho, à assistência social, à 
cultura, ao lazer, ao desporto, à habitação, a um meio ambiente de qualidade e outros direitos 
individuais indisponíveis, sociais, difusos e coletivos. 
Portanto as crianças e adolescentes são credores desses direitos, diante da Família, do Estado, 
e da sociedade, que são devedores e obrigatoriamente devem garantir esses direitos. Não 
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apenas como atendimento de necessidades, mas especialmente um direito mais abrangente de 
desenvolvimento humano, econômico e social. 
Nesse sentido, cabe ao Plano Municipal de Políticas da Criança e Adolescente favorecer, o 
desenvolvimento pleno de suas crianças e adolescentes do município tendo a Constituição 
Federal como norte e o ECA como caminho a seguir, fazendo a subsunção das normas com a 
realidade apontada pelo Diagnostico Social da Criança e Adolescente. 
Ressalte-se a importância do trabalho do CMDCA que, buscando formular a política pública, 
busca uma integração dos diversos setores da sociedade 
 
4. MARCO CONCEITUAL 
 
O marco conceitual deste Plano Municipal é a Constituição Federal, Plano Nacional pela 
Primeira Infância, o ECA, e o contexto situacional fundamenta-se no Diagnostico Social da 
Criança e Adolescente. 
Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, importantes mudanças vêm 
ocorrendo na sociedade. Sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito percebe-se novas 
diretrizes em conceitos de família e direito de crianças e adolescentes. Com a Doutrina da 
Proteção Integral houve duas principais modificações na forma de tratar e restrita apenas à 
família, e a segunda é que as crianças e os adolescentes passam a ser detentores de direitos e 
deve ser fomentada a construção de autonomia cidadã. 
 
 
5. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
O presente Plano tem como desafio garantir de forma efetiva e concreta o direito de crianças e 
adolescentes, principalmente àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco 
social. 
Sendo assim, sua implementação integral é fundamental para uma real mudança dos piores 
indicadores demonstrados pelo Diagnostico Social. 
Para a materialização do direito integral será necessário: 
I. Cumprimento integral deste Plano pelo governo municipal; 
II. Constituição formal de Comissões especificas para acompanhamento da implementação do 
Plano; 
III. Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente assumindo o presente Plano como 
prioridade, a partir de 2015, viabilizando recursos nos orçamentos, de um modo geral e, em 
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particular, nos Fundos da Infância e Adolescência para a sua implementação, nos limites 
legais; 
IV. Participação e integração entre os Conselhos de Direitos da Criança e Setoriais no 
município; 
V. Corresponsabilidade entre os entes federativos no financiamento para implementação dos 
objetivos e ações propostos no presente Plano. 
 
 
 
6.  MATRIZ DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
Expectativas 

 Efetivar o Plano Municipal;  Garantir e efetivamente os direitos;  Ações positivas;  Fazer acontecer;  Tirar as idéias do papel;  Responsabilidade;  Compromissos assumidos por todos;  Fazer a diferença;  Aplicar o plano municipal;  Melhorar a política de atendimento;  Continuidade;  Visibilidade;  Garantir acesso a saúde integral;  Garantir prevenção e atendimento personalizado;  Melhorias ;  Cumprimento dos direitos e deveres;  Comprometimento;  Integrar a rede, participar e fiscalizar o cumprimento  Garantia de direitos  Colaborar para melhorias 
 
 
9. OBJETIVO GERAL: 
 
Promover a cidadania mediante o acesso a políticas públicas eficazes com co-
responsabilidade plena. 
 
10. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 



21  

Provocar a articulação para a implantação do Plano Municipal visando a efetivação da 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pastos Bons/MA. 
 
 
 
11. AÇÕES FINALISTICAS 
 

TEMAS ÁREAS OBJETIVOS E METAS 
1 .CRIANÇA COM SAÚDE 1,1Atendimento pré-

natal 
-Fortalecer a capacidade técnica, o 
tratamento e a qualidade da atenção dos 
serviços de saúde e de educação dirigidos 
às gestantes. 
-Garantir a realização de seis ou mais 
consultas, incluindo a realização do teste 
de HIV e demais exames laboratoriais. 
-Garantir a proteção contra o tétano 
neonatal através da imunização das 
gestantes no pré-natal. 
-Preparar a gestante para o parto e a 
maternidade, enfatizando o apoio 
psicológico 
-Criar estratégias e ações interdisciplinares 
no pré-natal com o objetivo de melhor 
configurar o universo psicossocial da mãe e 
sua rede de sustentação com especial 
atenção à gestante com sintomas de 
depressão, à mãe adolescente e à gestante 
vítima de violência 

 1.2 Atenção obstétrica 
e neonatal 
humanizadas 

-Organizar o acesso, adequar a oferta de 
serviços e fortalecer a Rede Hospitalar, 
incluindo a expansão e qualificação de 
hospitais de referência para as gestantes e 
recém-nascidos (RN) de risco. 
-Buscar a adesão do Hospital de Pastos 
Bons  na  Estratégia do Ministério de 
Saúde “Rede Cegonha”, visando a 
humanização e a assistência de mulheres, 
recém-nascidos e crianças 
-Garantir assistência adequada no hospital  
à hora do parto, evitando contratempos que 
fazem com que a gestante percorra uma via 
crucis à procura de vaga. 
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-Garantir, quando necessário, a realização 
do teste rápido para HIV no dia do parto. 
-Apoiar a articulação da equipe de 
referência com o serviço de saúde onde 
ocorrerá o parto, envolvendo ambas as 
equipes no pré-natal e cuidado no 
puerpério, e na realização de alta conjunta. 
- Garantir, antes da alta, o agendamento da 
consulta de puericultura e de puerpério ou 
o deslocamento de profissional, em 
especial da atenção básica, até à residência 
da puérpera e do recém-nascido, visando 
reduzir os riscos de mortalidade neonatal. 
-Assegurar o direito à presença do 
acompanhante durante o trabalho de parto, 
no parto e pós-parto, conforme a Lei nº. 
11.108/2005 e ao Alojamento Conjunto, 
inclusive na rede privada 
-Apoiar o parto natural com segurança e 
reduzir as taxas de cesáreas desnecessárias. 
- Assegurar a presença de um pediatra 
treinado em reanimação neonatal em todos 
os partos institucionais. 
- Qualificar a assistência ao parto 
domiciliar e articular o cuidado à equipe de 
atenção básica de saúde; capacitar parteiras 
tradicionais e outros profissionais de 
humanização do parto (por exemplo, 
doulas) onde necessário e desenvolver 
critérios simples de identificação de risco, 
para a transferência a tempo para um 
serviço de maior complexidade quando 
necessário. 
-Executar programas de preparação dos 
pais visando à paternidade responsável 
- Transformar o Hospital da cidade em 
“Hospital Amigo da Criança” e, nestes, dar 
a devida atenção ao vínculo mãe-bebê e 
estimular o envolvimento do pai na atenção 
neonatal. 

 1.3 Aleitamento 
Materno 

- Garantir a criação de um Banco de Leite 
Humano em Pastos Bons em curto prazo 
(2015). 
-Apoiar a alimentação complementar ao 
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leite materno após o 6º mês de vida e o 
seguimento dos 10 passos para a 
alimentação saudável do Ministério da 
Saúde. 

 1.4 Alimentação 
saudável, combate à 
desnutrição e anemias 
carenciais e prevenção 
do sobrepeso e 
obesidade infantil 

- Desenvolver ações visando à redução da 
desnutrição crônica e da desnutrição aguda 
em áreas de maior vulnerabilidade. 
-Realizar campanhas de informação, 
educação e comunicação para uma 
alimentação adequada em quantidade e 
qualidade, promovendo práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis. 
 
-Estimular as ações intersetoriais com 
vistas ao acesso universal aos alimentos 
 
-Fortalecer o Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – Sisvan. 

 1.5 –Vigilância à saúde 
pela equipe de Atenção 
Básica 

- Intensificar o cuidado com o recém-
nascido e a puérpera na primeira semana 
após o parto, aumentando a cobertura desse 
atendimento e reforçando a vinculação da 
mulher e do recém-nascido à unidade 
básica de saúde, incluindo: 
a) Avaliação da mulher e do recém 
nascido, com atenção especial ao estado 
psicológico da puérpera e ao 
desenvolvimento do vínculo entre a mãe e 
o bebê; 
b) Vacinação da puérpera e do recém-
nascido; 
c) Teste de triagem neonatal: teste do 
pezinho, teste da orelhinha, teste do 
olhinho e teste do coraçãozinho. 
 
- Qualificar e sensibilizar as equipes de 
atenção básica para a realização de visitas 
domiciliares desde a primeira semana de 
vida do bebê, visando à estimulação para o 
desenvolvimento ótimo da criança, à 
atenção e ao apoio a crianças com 
necessidades específicas. 
 
-Capacitar as equipes para a atenção às 
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famílias de crianças com déficit nutricional 
ou sobrepeso, e para a identificação de 
sinais de maus tratos e negligência. 
 
-Assegurar o funcionamento do Comitê 
Municipal de Vigilância do Óbito Materno, 
Infantil e Fetal, visando a redução da 
mortalidade materna, infantil e fetal, dando 
assistência na implantação de políticas de 
atenção à saúde da mulher e da criança. 

 1.6-Acompanhamento 
do Cresci mento e 
Desenvolvimento 

- Assegurar o acompanhamento do 
crescimento e do desenvolvimento integral 
da saúde de todas as crianças, por meio da 
Caderneta de Saúde da Criança, que deverá 
estar disponível, por cessão do Ministério 
da Saúde ou produção própria, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde, Centros de 
Saúde, Hospital e consultórios médicos. 
Enquanto não houver cadernetas em todas 
estas unidades de saúde, priorizar a 
distribuição nas unidades onde há 
vacinação. 
 
- Capacitar e qualificar a família e os 
cuidadores de crianças da rede social extra-
familiar e rede educacional, favorecendo a 
construção de vínculos afetivos com a mãe, 
ou sua figura substituta, o pai, a família e a 
rede social. 
-Inserir a atenção e os cuidados com o 
desenvolvimento psíquico nos programas 
de assistência materno-infantil de saúde 
pública. 
 
-Formar equipes interdisciplinares de 
cuidados à criança nas unidades de saúde 
materno-infantis e de atendimento 
exclusivo à criança, em especial integrar 
profissionais de saúde mental nas equipes 
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). 
 
-Formar os profissionais das unidades de 
saúde para a detecção e o manejo dos 
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transtornos mentais infantis. 
 1.7 Controle de 

assistência 
 

- Aderir à estratégia do Ministério da 
Saúde de Atenção às Doenças Prevalentes 
na Infância (AIDPI), permitindo aos 
profissionais de saúde detectar e classificar 
precocemente as principais doenças e 
fatores de risco que afetam crianças de zero 
a dois meses de idade. 
 
-Capacitar profissionais de saúde e 
mobilizar gestores, visando reduzir a 
Transmissão Vertical do HIV/Aids 
-Prestar apoio psicossocial às crianças 
soropositivas e a seus cuidadores. 
-Reduzir a prevalência da sífilis congênita, 
apoiando e esclarecendo os casais sobre a 
detecção e tratamento da gestante e seu 
companheiro. 
 
- Promover a saúde auditiva e ocular com 
especial atenção aos testes de triagem. 
 
-Promover a saúde bucal. 
 
-Fomentar as medidas necessárias  para a 
detecção precoce de doenças crônicas 
graves como o diabetes- tipo 1 em toda a 
população infantil, e desenvolver programa 
de atendimento médico específico. 
 
-Promover programas públicos de 
atendimento médico específico para 
gestantes, bebês e crianças com diabetes. 

 1.8- Cuidados para 
grupos específicos e 
Crianças com 
deficiência 
. 

- Promover e realizar estudos e pesquisas 
com o objetivo de prevenir, detectar e tratar 
o mais precocemente possível as 
dificuldades de desenvolvimento. 
 
-Planejar, implementar e fortalecer 
programas intersetoriais de saúde integral e 
educação especializada dirigidos às 
crianças com deficiência ou com 
transtornos globais do desenvolvimento, 
dos quais participem a família e a 
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comunidade. 
 
-Informar, assessorar e orientar os pais ou 
tutores sobre as implicações médicas, 
psicológicas, legais e o tratamento 
adequado que necessitam as crianças com 
dificuldades de desenvolvimento, tão logo 
sejam detectadas. 

 1.9 - Ações conjuntas e 
intersetoriais 

- Elaborar e colocar em prática projetos 
para o desenvolvimento integral da criança, 
incluindo seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional, implementando processos de 
trabalhos junto às equipes de saúde e áreas 
do controle social que permitam o 
acompanhamento da criança por uma 
equipe profissional de saúde desde o seu 
nascimento até os seis anos de idade, 
estabelecendo sólidos vínculos terapêuticos 
e de pertencimento. 
 
-Manter e ampliar, em creches e pré-
escolas, ações de promoção de saúde 
articuladas com a área da educação 
(Programa Saúde na Escola). 
 
-Promover maior articulação dos 
programas governamentais de estimulação 
do desenvolvimento infantil com os 
realizados por organizações não-
governamentais. 
 
-Reforçar a necessidade de articulações 
intersetoriais, em especial nas estratégias 
relativas ao aleitamento materno, ao acesso 
a uma alimentação saudável e no 
atendimento às crianças com deficiência. 
 
-Estabelecer parcerias com serviços da 
sociedade civil, como ONGs e Oscips, para 
a implementação de ações específicas em 
situações onde os serviços públicos ainda 
não dispõem dos meios necessários, 
empoderando a população como promotora 
de saúde na comunidade. 
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 1.10 – Atenção à saúde 
mental 

- Assegurar, durante o pré-natal, 
modalidades de atendimento que ofereçam 
a atenção à gestante considerando também 
suas necessidades e fragilidades 
psicológicas. 
 
 
- Viabilizar que a preparação para o parto 
seja conduzida por uma equipe 
multiprofissional, visando reduzir o 
elevado número de cesarianas e favorecer o 
estabelecimento do vínculo com o bebê 
após o nascimento. 
 
- Incluir nos programas públicos de 
promoção de saúde da gestante e do bebê 
uma atenção aos futuros pais. 
 
-Acompanhar, por meio dos serviços de 
saúde, a adaptação da “volta para casa” 
com o bebê (pós-parto), visando o 
estabelecimento dos primeiros vínculos 
entre o bebê e a mãe, o apoio à família nos 
aspectos práticos de cuidados iniciais e na 
relação inicial pais-bebês, preparação para 
a observação de eventuais fatores de riscos 
para o desenvolvimento global do bebê, 
entre outros. 
 
- Realizar os encaminhamentos 
necessários, em casos de detecção de 
fatores e sinais de risco para a criança 
(Conselhos Tutelares, CRAS etc.) 
 
- Criar centros de atendimento 
especializado, com equipes 
multiprofissionais, atuando numa 
perspectiva interdisciplinar para o 
tratamento dos distúrbios precoces do 
desenvolvimento e da constituição psíquica 
das crianças, preparadas com equipamentos 
necessários para o atendimento do bebê ou 
da criança pequena e de sua família. 
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-Implantar o Centros de Apoio Psico-
Social para a infância – Caps-I. 
 
- Expandir, fortalecer e qualificar os 
profissionais do Caps-I para exercer o 
papel estratégico de articulação com outros 
serviços de saúde e com os equipamentos 
de assistência social, educação e justiça, 
entre outros.  

 Campanhas educativas 
e informativas 

Realizar as seguintes campanhas: 
a) Acompanhamento pré-natal; 
b) Participação do pai no pré-natal, 
neonatal e puerpério; 
c) Aleitamento materno; 
d) Alimentação saudável; 
e) Atenção ao desenvolvimento infantil; 
f) Prevenção de fatores de risco nos 
ambientes em que a criança vive; 
g) Orientação e cuidados na gravidez na 
adolescência. 
 
- Viabilizar ações de estímulo à “volta à 
escola” das mulheres que não tiveram 
chance de completar sua escolaridade na 
idade própria, considerando que a 
escolaridade materna é a melhor estratégia 
para reduzir a morbi-mortalidade infantil e 
promover Ca saúde. 

2.EDUCAÇÃO INFANTIL  - Expandir e qualificar o atendimento em 
creches e pré escolas públicas, de modo 
que todas as crianças de 0 a 6 anos sejam 
incluídas e que a oferta esteja de acordo 
com a demanda por bairro e região do 
município, com planejamento e ações 
articulados. 
 
-Garantir a infraestrutura dos 
estabelecimentos de acordo com os 
Parâmetros de Infraestrutura e dos 
Indicadores de Qualidade (MEC). 
 
-Criar plano de cargos e salários 
compatível com a função docente; garantir 
processos democráticos de nomeação de 
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diretores e incluir carga horária específica 
para planejamento, formação continuada e 
em serviço de toda a equipe. 
 
-Formar equipes interdisciplinares que 
dêem o suporte necessário para os 
professores em sua autonomia, na 
formulação e aplicação de propostas 
pedagógicas. 
 
-Aumentar o valor do per capita das 
creches conveniadas para atender as 
necessidades básicas e integrar ações de 
formação e suprimentos como nas creches 
municipais. 
 
-Criar mecanismos eficazes de inclusão da 
criança com deficiência no conjunto de 
instituições públicas e privadas dedicadas à 
educação infantil no município de Pastos 
Bons/MA. 
 
- Implantar, progressivamente, o 
atendimento em tempo integral para as 
crianças de 0 a 5 anos e onze meses, dando 
prioridade, nessa progressão, às crianças 
em situação de vulnerabilidade. 
 
- Promover a busca ativa de crianças em 
idade correspondente à Educação Infantil, 
em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
infância, preservando o direito de opção da 
família em relação às crianças de até três 
anos. 

3. A FAMILIA E A COMUNIDADE 
DA CRIANÇAS 

 - Realizar busca ativa das famílias em 
situação de vulnerabilidade para a 
construção, com elas, de práticas 
sociais que lhe deem maior e melhor 
possibilidade de melhorar a sua qualidade 
de vida e com isso de suas crianças. 
 
-Adotar, no Município, metodologia e 
técnica que propiciem nas escolas, Cras, e 
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espaços de atendimentos às famílias o 
fortalecimento do sentimento de família e 
de infância, que possibilitem maior união 
entre seus membros. 
 
-Utilizar melhor os espaços de encontro 
com grupos de familiares, tais como: 
unidades de saúde, unidades de educação 
infantil, igrejas, associações de moradores, 
de serviço social, e outros. 
 
- Incluir no quadro dos profissionais que 
trabalham nas escolas profissionais de 
assistência social e psicologia para atender 
as crianças e suas famílias. 
 
-Criar parcerias com posto de saúde 
próximo à unidade escolar, para realização 
de ações de educação, promoção e 
prevenção em saúde. 
 
-Criar um espaço articulado de discussão 
entre as várias políticas setoriais (educação, 
saúde, assistência social e  esporte e lazer) 
para melhor atender as famílias e suas 
crianças. 
 
-Estruturar e capacitar os profissionais dos 
CRAS, CREAS, Conselhos de Direitos  e 
dos Conselhos Tutelares para a valorização 
da unidade familiar como lócus próprio de 
produção de identidade social e com isso o 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários das crianças atendidas. 
 
-Ampliar o número de creches e pré-
escolas, conciliando o direito das crianças à 
Educação Infantil e a necessidade de 
trabalho e renda dos responsáveis das 
famílias. 
 
- Garantir que todas as ações e locais de 
atendimento (CRAS, CREAS 
,Escolas,Creches...) possuam acessibilidade 
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para as crianças com deficiência. 
 
- Propiciar formação continuada em 
relação às crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação na rede 
de atendimento. 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS 
FAMILIAS 

 - Alcançar a cobertura dos serviços de 
enfretamento de situações de negligência, 
violência doméstica e as demais situações 
de exploração de crianças, abrangendo em 
2022, a todas as crianças de Pastos 
Bons/MA. 
 
-Universalizar, até 2022, o 
acompanhamento das famílias com 
crianças de até seis anos inseridas no 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
por meio de serviços socioeducativos e o 
desenvolvimento de ações 
socioassistenciais e de convivência para 
essas crianças. 
 
-Universalizar, até 2015, o 
acompanhamento das famílias inseridas no 
Programa Bolsa Família e que não estão 
cumprindo as condicionalidades, 
priorizando as famílias com crianças de até 
seis anos por meio de serviços 
socioeducativos e o desenvolvimento de 
ações socioassistenciais e de convivência. 
 
- Realizar busca ativa das famílias que se 
encontram em extrema pobreza e não estão 
incluídas nos programas governamentais de 
transferência de renda, possibilitando a 
inclusão destas famílias nos referidos 
programas. 
 
-Manter atualizado o mapeamento de todas 
as crianças de até seis anos com 
deficiência, beneficiárias do BPC no 
território do nosso município. 
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-Contribuir para a inserção de 100% das 
crianças entre 5 e 6 anos em situação de 
trabalho infantil na rede pública, na pré-
escola ou no primeiro ano do ensino 
fundamental. 
 
 
-Contribuir para que, até 2022, todas as 
crianças de até seis anos, recebam 
atendimento em período integral na 
educação infantil, prioritariamente aquelas 
das famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. 
 
- Prover aporte financeiro emergencial às 
famílias de crianças abrigadas por motivo 
de pobreza, como forma de contribuir para 
o restabelecimento dos vínculos familiares 
e comunitários dessas crianças, bem como 
acompanhamento e sistemático pelo CRAS 
e CREAS, bem como sua inclusão 
prioritária nos programas de transferência 
de renda. 
 
- Criar um banco de dados com a 
participação e contribuição de todos os que 
atuam com crianças de zero a seis anos. 
-Buscar uma forma de auxiliar no 
monitoramento das ações desenvolvidas 
para a primeira infância. 
 
- Criar uma Política de Monitoramento, 
com o auxilio dos dados obtidos com o 
Banco de Dados, para auxiliar na garantia 
de direitos na primeira infância. 
 
- Ampliar os recursos de atendimento na 
Assistência Social (estrutura física e 
tecnológica), para assim melhorar e 
facilitar a recepção e publicização dos 
dados do trabalho realizado. 
 
-Realizar aporte psicológico, tanto para as 
crianças e famílias quanto para os 
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educadores, na rede de atendimento 
municipal. 

5. ATENÇÃO À CRIANÇA EM 
SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE: 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, 
FAMILIA ACOLHEDORA, ADOÇÃO. 

5.1 EM RELAÇÃO AS 
FAMILIAS 

- Prevenir o abrigamento, por meio do 
fortalecimento das famílias. 
 

 
 
5.2 EM RELAÇÃO 
AOS PROGRAMAS 
DE FAMILIAS 
ACOLHEDORAS 

-Promover campanhas para esclarecimento 
dos Programas Famílias Acolhedoras 
visando ampliar o numero de famílias para 
o acolhimento. 
 
-Capacitar profissionais para desenvolver a 
metodologia dos Programas Famílias 
Acolhedoras. 
 
-Criar dotação orçamentária para 
pagamento de subsidio financeiro às 
famílias acolhedoras. 

5.3 EM RELAÇÃO 
AOS PROCESSOS DE 
ADOÇÃO 

-Promover campanhas para adoção legal 
visando reduzir as adoções intuitu 
personae. 
 
-Articular serviços de saúde e judiciário 
para acompanhamento e apoio psíquico e 
jurídico às gestantes que se decidem pela 
entrega do bebê. 

6. DO DIREITO DE BRINCAR AO 
BRINCAR DE TODAS AS CRIANÇAS 

 - Fazer um levantamento de espaços 
públicos disponíveis, governamentais e das 
comunidades, e prepará-los de forma 
adequada para que sejam transformados em 
lugares do brincar das crianças de até 6 
anos: espaços culturais, cinemas, museus, 
praças,parques, entre outros. Aumentar 
gradualmente a oferta destes espaços. 
 
 
- Envolver a comunidade em todas as 
etapas de construção do espaço, 
possibilitando que manifestem suas 
necessidades, principalmente as crianças e 
seus familiares, e capacitar representantes 
dessa comunidade para acompanhar o 
funcionamento ou desempenhar funções 
naqueles espaços. 
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- Realizar anualmente, em datas 
significativas para os direitos da criança, 
campanhas de informação e sensibilização 
da sociedade, sobre a importância do 
brincar. 
- Instituir no calendário oficial da Cidade 
a Semana do Brincar, devendo ocorrer na 
semana do dia 28 de maio (Dia Mundial do 
Brincar). 
 
-Priorizar o direito ao brincar, 
considerando a criança como sujeito desse 
direito, com suas necessidades e 
características próprias. 
-Reconhecer o brincar como a forma 
privilegiada de expressão da criança. 
 
-Valorizar a produção de conhecimento por 
profissionais que atuam em atividades 
lúdicas, bem como na área de bens 
culturais direcionados às crianças. 
 
- Ampliar a discussão sobre a importância 
do brincar e a produção cultural para a 
primeira infância, visando formadores de 
opinião e tomadores de decisão. 
 
-Elaborar diretrizes que orientem a 
construção de espaços formais de 
Educação Infantil, sendo um requisito 
indispensável à existência de áreas externas 
com equipamentos condizentes com a 
atividade lúdica da criança de até 6 anos. 
 
 
-Incluir nos programas de formação 
continuada de professores e profissionais 
que atuam com crianças de até 6 anos, 
conteúdos, informações e práticas que os 
habilitem a perceber e valorizar, na 
realização de seu trabalho, o lúdico como 
forma de desenvolvimento e aprendizagem 
da criança. 
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-Incluir nos encontros com as famílias das 
crianças e nos cursos de formação dos 
profissionais da Educação Infantil os meios 
que possibilitem a esses adultos dialogar 
sobre o brincar e reviver a brincadeira em 
si mesmos. 
 
-Reconhecer o lúdico como inesgotável 
conteúdo de aprendizagem da criança sobre 
si mesma, sua cultura e as relações com os 
outros, sem que sua função subsidiária de 
recurso didático ou procedimento para 
organizar o processo de educação esvazie o 
verdadeiro sentido que ele tem para a 
criança. 
 
-Formar profissionais que atuam 
diretamente com a criança para 
compreenderem as etapas de 
desenvolvimento infantil e a relevância do 
ato de brincar. 
 
-Promover a inserção do brincar nas 
políticas públicas para a Educação Infantil. 
 
- Criar oficinas do brincar nas 
comunidades, visando ao resgate e à 
vivência lúdica dos adultos que atuam com 
crianças de até 6 anos. 
 
- Disseminar brinquedotecas  nas 
comunidades de baixo poder aquisitivo, 
para ampliar e diversificar as 
oportunidades de interação das crianças de 
até 6 anos com crianças, de outras faixas 
etárias e adultos, tais como avós e outras 
pessoas da comunidade.  
 
- Levar para os bairros uma programação 
cultural diversificada, tais como, teatro 
itinerante, que incentive a brincadeiras das 
crianças. 
 
- Criar oportunidades de emprego dentro da 
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própria comunidade para conservação e 
manutenção das praças e espaços de lazer. 
 
-Oferecer espaços lúdicos que atendam às 
demandas da infância e que contemplem a 
diversidade cultural, de padrões de 
comportamento, crenças e valores. 
 
-Criar espaços lúdicos de interatividade, 
criatividade, expressão de desejos e 
opiniões e construção de valores coletivos, 
democratizando o acesso a eles. Particular 
atenção deve ser dada à criação e ao acesso 
e uso desses espaços por crianças com 
necessidades especiais. 
 

7. A CRIANÇA E O ESPAÇO – A 
CIDADE E O MEIO AMBIENTE 

 -Criar ou Incluir no Plano Diretor de Pastos 
Bons a previsão de espaços públicos que 
atendam às necessidades e características 
físicas, sociais e de aprendizagem das 
crianças de até seis anos de idade (praças, 
brinquedotecas, parques de diversão, 
postos de saúde e de assistência, 
instituições de educação infantil, áreas de 
lazer coletivo etc.). 
 
-Ampliar os espaços para crianças da 
primeira infância nas praças existentes, 
com parquinhos e brinquedos adequados à 
idade das mesmas. 
 
-Construir praças com equipamentos para a 
primeira infância, inclusive 
brinquedotecas, buscando o cumprimento 
do mínimo adequado de 12m² por habitante 
de áreas verdes públicas. 
 
- Incluir no currículo da Educação Infantil 
da rede pública municipal atividades 
pedagógicas extramuros, nas praças e 
demais locais públicos, próximos ou não da 
unidade escolar; 
 
-  Implementar atividades em praças e 



37  

outros locais públicos na semana mundial 
do brincar. 
 
- Promover cursos e oficinas de 
aperfeiçoamento sobre as questões da 
sustentabilidade, para os profissionais da 
educação infantil e de outros agentes que 
atuam com crianças pequenas 

8. ENFRENTAMENTO AS 
VIOLENCIAS CONTRA AS 
CRIANÇAS 

 -Fortalecer e criar redes locais de atenção 
às crianças e suas famílias com o objetivo 
de garantir: 
a) Proteção à criança, colocando-a a salvo 
de todas as formas de violência; 
b) Qualidade no atendimento das crianças 
vítimas; 
c) Atendimento, acompanhamento e 
tratamento adequado aos autores de 
violência doméstica; 
d) Notificação e monitoramento dos casos 
de violência. 
 
-Qualificar o fluxo e o monitoramento de 
atendimento/acompanhamento da criança 
no SGD (Sistema de Garantia de Direito), 
através de um banco de dados específico 
e/ou alimentação dos dados do Sipia. 
 
-Fortalecer o Sistema de Informação para 
Infância e adolescência – Sipia, visando 
gerar informações, a partir dos conselhos 
tutelares, para subsidiar a adoção de 
decisões governamentais sobre políticas 
para crianças e adolescentes, garantindo-
lhes acesso a cidadania. 
 
-Realizar uma articulação eficiente entre a 
Rede de Proteção, a Rede de Atendimento, 
creche, Escolas e outros serviços voltados 
às crianças e suas famílias. 
 
-Atualizar permanente os profissionais da 
educação, saúde e assistência social, 
membros dos conselhos tutelares, 
delegacias e demais atores do SGD para 
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prevenir, identificar, tratar e encaminhar os 
casos de violência contra crianças. 
 
-Criar no âmbito municipal um projeto 
específico para atendimento às crianças 
vitimas de violência, vinculado ao CREAS. 
 
-Promover campanhas municipais de 
sensibilização para prevenção e 
enfretamento à violência, nas diferentes 
formas, em alinhamento com as campanhas 
nacionais. 
 
-Criar um banco de dados, alimentado 
pelos conselhos tutelares, sobre as 
notificações de violências. 
 
- Adotar estratégias de proteção para escuta 
das crianças vítimas, nas diversas 
instâncias de apuração. 
 
-Incentivar a a criação e execução de Lei 
Municipal que combate a violência 
doméstica. 

9.ASSEGURANDO O DOCUMENTO 
DE CIDADANIA A TODAS AS 
CRIANÇAS 

 -Consolidar informações e estatísticas de 
nascimento e registro civil, especificando 
áreas e populações identificadas como de 
incidência de sub-registro. 
 
-Promover campanhas permanentes 
informativas e de sensibilização social, 
através de rádios, alto-falantes, jornais 
institucionais, faixas, folhetos e outros 
meios. 
 
-Organizar, nas escolas, ações que 
estimulem o registro de nascimento e dar 
orientação às famílias. 
 
- Inserir orientações aos pais sobre o 
registro civil nos materiais informativos 
das secretarias de saúde, nas campanhas de 
vacinação, nas  visitas domiciliares, bem 
como nos informativos das demais 
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secretarias: educação, assistência social, 
cultura, esporte e lazer. 
 
-Instalar serviços de registro civil de 
nascimento no hospital. 

10.PROTEGENDO AS CRIANÇAS 
DAS PRESSÕES CONSUMISTAS 

 -Apoiar a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei nº 5.921/2001, 
que acrescenta ao Código de Defesa do 
Consumidor a proibição de publicidade de 
produtos destinados às crianças. 
 
-Propor ao legislativo municipal a 
discussão de lei sobre o consumismo 
infantil. 
 
-Incentivar que as escolas de Educação 
Infantil  introduzam, como conteúdo 
transversal, o tema do consumo 
responsável e consciente. 
 
- Sensibilizar, através de campanhas, 
oficinas e palestras, os educadores e os 
estabelecimentos de Educação Infantil para 
a questão do consumismo na infância e a 
sustentabilidade do planeta. 
 
- Promover campanhas junto às famílias 
sobre os valores e hábitos da sociedade de 
consumo e de seus próprios hábitos de 
consumo, trabalhando, por exemplo, o 
excesso de vaidade e o estímulo ou 
incentivo dos responsáveis para a 
utilização, pelas crianças, de recursos 
destinados ao público adulto (roupas, 
acessórios, maquiagens etc.). 
-Propor Projeto de Lei proibindo a 
comercialização de alimentos não 
saudáveis dentro das escolas, públicas e 
particulares, bem como nas proximidades 
das escolas 

11.CONTROLANDO A EXPOSIÇÃO 
PRECOCE DAS CRIANÇAS AOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 -Promover o debate sobre a exposição 
precoce de crianças à mídia em todos os 
setores da sociedade, mais especialmente 
dentro das associações médicas, de  
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psicólogos, de profissionais da educação. 
 
- Promover campanha junto às famílias 
sobre os limites que devem ser impostos às 
crianças no que se refere ao uso da mídia. 
 
-Estabelecer no plano de trabalho dos 
profissionais da educação, a reflexão com 
os pais acerca dos males que o excesso da 
mídia pode causar, bem como informar os 
educadores sobre propostas alternativas à 
TV, ao computador e ao vídeo game que 
podem e devem ser estimuladas nas 
crianças (brincadeiras que estimulem o 
movimento e a imaginação, como “faz-de-
conta”, excursões, teatros de bonecos, de 
fantoches, ao ar livre etc.). 
 
- Limitar o uso de TVs em creches apenas 
para atividades educativas, bem como 
regulamentar o seu uso nas pré-escolas, 
sempre dentro da função de meio 
pedagógico. 
 
-Articular as ações descritas neste capítulo 
às da Educação Infantil, especialmente às 
que se referem à expansão dos 
estabelecimentos educacionais para as 
crianças de 0 a 6 anos. 
 
- Promover debates públicos sobre a 
qualidade da mídia dirigida às crianças, 
buscando-se o compromisso das emissoras 
com programas educativos e que respeitem 
as etapas e características do 
desenvolvimento infantil 

12.EVITANDO ACIDENTES NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA 

 -Criar um Programa Municipal de 
Prevenção de Acidentes na Primeira 
Infância. 
 
-Orientar e sensibilizar os pais e 
responsáveis por crianças, sobre prevenção 
de acidentes desde o início da gestação, 
empregando para isso diversos meios, tais 
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como a divulgação por cartazes e panfletos 
sobre a prevenção de acidentes, nas 
unidades de saúde do município. 
 
- Reforçar a temática da prevenção de 
acidentes na qualificação e sensibilização 
das equipes de atenção básica para a 
realização de visitas domiciliares desde a 
primeira semana de vida. 
 
- Realizar campanhas educativas, 
informativas e de comunicação à 
população, abordando a importância da 
prevenção de acidentes para uma infância 
saudável. 
 
-Garantir a correta notificação de 
internamento por causa externa, de crianças 
de zero a seis anos, para que possam ser 
identificadas as principais causas dessa 
morbidade e de seus agentes causadores, 
servindo de base para tomada de decisões 
em políticas públicas. 
 
-Incluir na Deliberação do Conselho 
Municipal de Educação – CME sobre o 
funcionamento das unidades de Educação 
Infantil, os padrões de construção, infra-
estrutura e funcionamento, para que que os 
espaços físicos públicos e privados para o 
atendimento de crianças sejam adequados 
ao estágio e processo de desenvolvimento 
psicomotor e à vulnerabilidade de seus 
usuários em relação às lesões não 
intencionais, tais como, reservatórios de 
água protegidos, fiações e tomadas em 
locais altos, portões de segurança no acesso 
à cozinha e escadas (no topo e na base), 
berços certificados conforme normas do 
Inmetro, armários com medicamentos e 
produtos de limpeza equipados com trava 
de segurança, quinas de móveis e paredes 
arredondadas, entre outros. 
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-Incluir na Deliberação da Educação 
Infantil do CME a temática “prevenção de 
acidentes na infância”, com visão 
interdisciplinar, nas diretrizes municipais e 
nas propostas pedagógicas dos 
estabelecimentos de Educação Infantil. 
 
- Inserir a temática prevenção de acidentes 
e primeiros socorros na formação 
continuada de funcionários dos 
estabelecimentos de Educação Infantil da 
rede pública e conveniada, a fim de que 
possa ser trabalhada de forma 
interdisciplinar na prática pedagógica. 
 
-Efetivar a Educação de Trânsito, de 
acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, de forma constante e não 
pontual na Educação Infantil e nos cursos 
de formação inicial e continuada dos 
professores, buscando parceria com os 
órgãos que atuam no trânsito da cidade. 
 
-Incentivar as ações de suporte previstas 
neste Plano para que as famílias cumpram 
suas funções primordiais de cuidado, 
socialização e educação, contribuindo para 
a prevenção de acidentes na primeira 
infância. 

 
 

IRIANE GONÇALO DE SOUSA GASPAR 
Prefeita Municipal 


