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Apresentação

6

A

primeira etapa na construção do Plano Municipal da Primeira Infância – PMPI é a equipe intersetorial indagar: Que
primeira infância temos no Município? Ou aprofundando o
olhar: quais infâncias temos no município que contemplam
as crianças de 0 a 6 anos? Considerando que Infância é uma categoria
sociodemográfica permanente, referente a um período de vida do ser
humano1, temos diferentes infâncias a considerar - urbana, quilombola,
indígena, rural ou do campo, cigana e os diversos segmentos das infâncias referidas. Cada grupo ou categoria evidência para seu município
suas potencialidades e necessidades, demandando um Plano Municipal
inclusivo e equitativo.
Este documento Diagnóstico Situacional da Primeira Infância é um instrumento complementar ao encontro dessa demanda, que poderá nortear a equipe intersetorial para ações inovativas e prioritárias a serem
implementadas no Plano Municipal da Primeira Infância - PMPI.

indicadores destas 18 ações finalísticas perfila o Diagnóstico Situacional
da Primeira Infância no Município.
Este instrumental é composto por um conjunto de 193 indicadores,
abrangendo o maior número possivel dessas ações finalísticas, observando-se a diferenciação nos indicadores encontrados em fontes secundarias4 e/ou fontes primarias5. Na sua maioria, os indicadores de
fontes primárias não interrelacionam-se diretamente com as políticas
públicas e ou programas já implementados e somente induzem a uma
percepção inicial do que existe ou não no município. Mas como toda
fonte primária poderá ser aprofundado no municipio com metodologias de pesquisas afins.

O resultado de um bom Diagnóstico Municipal da Primeira Infância, servirá como base para o estabelecimento de metas e indicadores de monitoramento e avaliação das ações estabelecidas para o PMPI. Com isto,
teremos um PMPI com maior eficácia para melhorar a qualidade de vida
Sua elaboração teve como paradigma central o Plano Nacional Pela da primeira infancia municipal
Primeira Infância2: um plano técnico e político, orientador das principais
6
políticas públicas e investimentos na proteção e promoção dos direitos Agradecemos a cooperação dos 10 municípios para validação desda criança de 0 a 6 anos, agregando as referências do Marco Legal ses indicadores, participantes do Projeto Melhores Infância Ceará, e ao
da Primeira Infância3. Como Plano constitui-se de 18 ações finalísticas apoio financeiro da Porticus para este Projeto acontecer.
articuladas e defendidas nas políticas, projetos e iniciativas municipais
Luzia Torres Gerosa Laffite
da primeira infância, buscando cada vez mais a igualdade e equidade
Superintendente Executiva
das crianças de 0 a 6 anos. O grau de ocorrência de um conjunto de
Instituto da Infância - IFAN

1 Instituto da Infancia – IFAN- base conceitual- Sociologia e Antropologia da Infância2 Plano Nacional pela Primeira Infância – elaborado e publicado pela Rede Nacional Primeira Infância- RNPI, aprovado pelo Conanda em 2010. 2a edição 2020.https://www.andi.org.br/publicacao/planonacional-pela-primeira-infancia
3 Lei 13.257- 08 de março 2016 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
4 As fontes secundárias estão especificadas para cada indicador e Plataforma correspondente. Ha outras plataformas indicativas: https://imapi.org/; https://www.observaprimeirainfancia.org.br/ ; https://
primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/
5 Referem-se a indicadores observáveis de equipamentos, serviços, áreas físicas, e outros existentes no município
6 Bela Cruz; Coreaú; Granja; Irauçuba; Itarema; Morrinhos; Senador Sá; Tejuçuoca; Viçosa Ceará e Uruoca.
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Dados do Responsável Pelo Preenchimento
Nome
Cargo/Função no Município
Tempo no exercício da função
E-mail
Telefone comercial
Telefone Celular
Período do Preenchimento (mês/ano)
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
1. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS
Informação do Municipio *1
Nome *2
Localização *3
Macrorregião *4
Microrregião *5
Extensão Territorial (km²) *6
Nome do Distrito

Localização (Urbana/Rural)

Divisão Territorial *7

Número de localidades/ comunidades
por distrito * 7.1

Nome do Distrito
-

Número de comunidades/bairros

9

Observação: os itens* 1 a * 7 ; *17, *19 , referem-se ao Estado do Ceará. Para municipios de outros estados, deverão ser buscadas fontes de registro de institutos estaduais.
*[1] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
*[2] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
*[3] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
*[4] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
*[5] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
*[6] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
*[7 e 7.1] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2013/01/Granja_Br_office.pdf

População no último censo [2010] *8
População estimada [2020] *9
Porte Municipal [2012] *10
Quantidade de crianças em Primeira Infância (0 a 6 anos) [2012] *11
IDHM *12
Região do Brasil *13
UF *14
População Indígena [2010] *15
População Quilombola *16
Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM *17
*[8] Fonte: IBGE em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
*[9] Fonte: IBGE em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
*[10] Fonte: CEAS em: http://www.ceas.ce.gov.br/index.php/documentos-importantes?cssfile=principal4.css
*[11] Fonte: TABNET em: http://tabnet.datasus.gov.brcgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popce.def
*[12] Fonte: ATLAS BRASIL em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m//2010
*[13] Fonte: ATLAS BRASIL em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m//2010
*[14] Fonte: ATLAS BRASIL em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m//2010
*[15] Fonte: IBGE em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
*[16] Fonte: IBGE em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
*[17] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
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Estimativa do orçamento municipal destinado às ações para a primeira infância *18

Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no município *19

Em valores
reais (R$)

Percentual em relação
ao total do orçamento
municipal

Setor
Econômico

Percentual
ano anterior
ano atual

Agricultura
Indústria
Serviços
Impostos

*[18] Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
*[19] Fonte: https://www.ipece.ce.gov.br/2016/12/16/perfil-basico-municipal-2016/
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
1.1. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS (As tabelas 1.1.1 a 1.1.6, deverão
ser preenchidas com dados do último Censo Demográfico do IBGE)
1.1.1 População por situação de domicílio e sexo *20
Divisão
Administrativa

Homens

Mulheres

Total

Zona Urbana
Homens

Mulheres

Zona Rural
Homens

Total

Mulheres

Município Total

1.1.2 População por grupos de Idade *21
Divisão
Administrativa
Município Total

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 59 anos

Acima de 60
anos

1.1.3 População por grupos de Idade *22
Divisão
Administrativa
Faixa Etária
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 59 anos
Acima de 60 anos
Total

12

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indigena

Sem declaração

-

-

-

-

-

-

1.1.4 - Existencia de Registro de Nascimento *22.1
Divisão Administrativa

Tipos de Registro

Município Total

Declaraçao de Nascido
obtido na maternidade

Registro Civil

Registro Rani

% de Crianças
Quantidade de Crianças

1.1.5 Domicílios particulares permanentes, moradores de domicílios permanentes e média
de moradores de domicílios particulares permanentes por situação de domicílio *23			
					
Divisão
Moradores em domicílios particulares permanentes
Administrativa

Tipo de Domicilio

Apartamento

Município
Quantidade

-

Casa

HABITAÇÃO EM
Casa de CASA DE
Vila ou
CÔMODO,
em Con- CORTIÇO
dominio OU CABEÇA DE
PORCO

Condição de ocupação do domicílio

Alugado

Cedido

Próprio

Outra
Condição

Média de Moradores

1
Morador

2
Moradores

3
ou mais
moradores

-
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1.1.6. Domicílios particulares permanentes, por classe
de rendimento nominal mensal domiciliar per capita *24
Divisão Administrativa
Município
Total

Até ¼
-

Classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (salário mínimo)
Mais de ¼ a
Mais de ½
Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 3 Mais de 3 a 5
Mais de 5
½
a1
-

-

-

-

Quantidade
NOTA: As tabelas 1.1.1 a 1.1.6, deverão ser preenchidas com dados do ultimo Censo Demográfico do IBGE.
Observação: a fonte *20 a *24 referem-se ao Estado do Ceará. Para municipios de outros estados, deverão ser
buscadas fontes de registro de http://cidades.ibge.gov.br do respectivo estado do municipio em questão.
*[20] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/23/24304
*[21] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/23/24304
*[22 e 22.1] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/23/24304
*[23] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/23/24304
*[24] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/23/24304
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-

-

Sem
rendimento
-

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA
SITUAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO
INDICADORES DE SAÚDE: (Conforme instruções de preenchimento o período de referência das
informações será sempre o ano anterior ao do preenchimento ou o mais atual possível)
CRIANÇAS COM SAUDE
Em relação ao pré-natal

Indicador

Quantidade/
Porcentagem
de gestantes
com início do
pré-natal no
1° trimestre de
gravidez [2020]
*25

Quantidade
de gestantes
com 7 ou mais
consultas prénatal - Segundo
município de
residência
/ Dados
atualizados até
08/09/2020 *26

Número
de casos
confirmados de
sífilis congênita
em menores de
5 anos [2019]
*27

Quantidade/
Porcentagem
de gestantes
que realizaram
o Teste AntiHiv e obtiveram
resultados antes
do parto *28

Quantidade/
Porcentagem
de gestantes
Vacinadas com
tétano Neonatal
*29

Quantidade
de gestantes
com idades
entre 10 e 19
anos - Segundo
município de
residência
/ Dados
atualizados até
08/09/2020 *30

Número de
gestantes com
sintomas de
depressão
ou vitima
de violência
acompanhadas
em serviços
especializados
*31

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[25] Fonte: Secretaria Municipal de Sáude
*[26] Fonte: http://extranet.saude.ce.gov.br/tabulacao/deftohtm.exe?sim/nascido.def
*[27] Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
*[28] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[29] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[30] Fonte: http://extranet.saude.ce.gov.br/tabulacao/deftohtm.exe?sim/nascido.def
*[31] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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Em relação à gestação, parto e puerpério

Indicador

Número de
unidades
de saúde
com oferta
de serviços
obstétrico no
município Total *32

Total de partos
naturais do
total de partos
registrados
no município
- Segundo
município de
residência /
[2019] *33

Total de
partos
cesáreos Segundo
município de
residência
[2019] *34

Número
de partos
domiciliares
registrados /
[2019] *35

Número de
atendimento
de puericultura
registrados *36

Quantidade de
gestantes com
acompanhante
antes e durantes
o trabalho de
parto e pósparto *37

Quantidade de
puérperas que
tiveram acesso
ao alojamento
conjunto
com o recém
nascido,
conforme a
lei 1.108/2005
*38

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[32] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[33] Fonte: http://extranet.saude.ce.gov.br/tabulacao/deftohtm.exe?sim/nascido.def
*[34] Fonte: http://extranet.saude.ce.gov.br/tabulacao/deftohtm.exe?sim/nascido.def
*[35] Fonte: http://extranet.saude.ce.gov.br/tabulacao/deftohtm.exe?sim/nascido.def

*[36] Fonte : Secretaria Municipal de Sáude
*[37] Fonte: Secretaria Municipal de Sáude
*[38] Fonte: Secretaria Municipal de Sáude

Mortalidade Materna
Indicador

Mortalidade Materna
Mortalidade Materna
Mortalidade Materna
Mortalidade Materna
Por Faixa etária - 10 a 14 Por Faixa etária - 15 a 19 Por Faixa etária - 20 a 29 Por Faixa etária - 30 a 39
anos / [2018] *39
anos / [2018] *40
anos / [2018] *41
anos / [2018] *42

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[39] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/mat10ce.def
*[40] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/mat10ce.def
*[41] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/mat10ce.def
*[42] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/mat10ce.def
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Em relação à criança até 6 anos

Indicador

Quantidade/
Taxa de
Porcentagem
mortalidade
de óbitos
infantil *44
neonatais do
total de nascidos
vivos - Segundo
município de
residência /
[2018] *43

Número de
óbitos evitáveis
em menores de 5
anos - Segundo
município de
residência /
[2018] *45

Quantidade/
Porcentagem
de crianças até
4 meses com
aleitamento
materno
exclusivo /
[2015] *46

Quantidade /
Porcentagem
de crianças
menores de 1
ano com vacina
pentavalente *47

Quantidade/
Porcentagem
de crianças
menores de 1
ano com vacina
Hepatite B *48

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[43] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/inf10ce.def
*[44] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/39/0 / (2017)
*[45] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/evita10CE.def
*[46] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABSce.def
*[47] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABSce.def
*[48] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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Em relação à criança até 6 anos

Indicador

Quantidade/
Porcentagem
dos nascidos
vivos que
realizaram
a triagem
neonatal *49

Total de
crianças
menores
de 2 anos
desnutridos /
[2015] *50

Crianças
menores de
5 anos com
pelo menos 1
registro sobre
consumo
alimentar no
SISVAN. *51

Estratégia
Amamenta
e Alimenta
Brasil - O
município ter
pelo menos
uma unidade
certificada.
*52

Crianças
menores de
5 anos com
pelo menos
1 registro
de estado
nutricional do
SISVAN. *53

Quantidade
de crianças
até 6
anos com
obesidade
infantil *54

Quantidade
de crianças
até 6 anos
com diabetes
*55

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[49] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[50] Fonte:Secretaria Municipal de Saúde
*[51] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABSce.def
*[52] Fonte: http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index / 2020

Indicador

*[53] Fonte: http://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude/amamenta
*[54] Fonte: http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index / 2020
*[55] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Em relação à criança até 6 anos
Quantidade/
Quantidade/
Quantidade/
Quantidade /
Porcentagem de Porcentagem de Porcentagem de Porcentagem
crianças com até crianças até 6
crianças com até de crianças com
6 anos com defi- anos com defici- 6 anos com de- deficiência menciência auditiva ência visual *57 ficiência motora tal *59
*56
*58

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[56] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[57] Fonte: : Secretaria Municipal de Sáude
*[58] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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*[59] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[60] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[61] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade de
crianças até 6
anos com deficiência acompanhadas em
serviços especializados no município *60

Quantidade
de crianças no
município com
microcefalia relacionada a Zika
congênita *61

Gestão do serviço de saúde

Indicador

Número de
equipes de
Saúde da Família
*62

Taxa de
cobertura do
PSF (número
de familias
cadastradas no
PSF) / [2015] *63

Quantidade /
Porcentagem
de crianças
com caderneta
de saúde em
acompanhamento
pelas equipes de
saúde. *64

Quantidade/
PORCENTAGEM
de unidades
da saúde que
disponibilizam
a caderneta
de saúde da
criança. *65

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em curso
de incentivo ao
pré-natal *66

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em curso
de incentivo ao
parto natural
*67

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[62] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[63] Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABFce.def
*[64] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[65] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[66] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[68] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[69] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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Gestão do serviço de saúde

Indicador

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em curso
de incentivo
ao aleitamento
materno *68

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em
curso visando
a redução da
mortalidade
materna *69

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em
curso visando
a redução da
mortalidade
infantil *70

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em
curso visando
a redução da
desnutrição
infantil *71

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em
curso visando
a redução da
obesidade
infantil *72

Campanhas,
programas ou
ações realizadas
no ano em curso
de preparação
de pais visando
a paternidade/
maternidade
responsável *73

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[70] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[71] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

*[72] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[73] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Gestão do serviço de saúde

Indicador

Campanhas,
programas ou ações
realizadas no ano em
curso de promoção
de ações de saúde
auditiva na primeira
infância *74

Campanhas,
programas ou ações
realizadas no ano em
curso de promoção
de ações de saúde
ocular na primeira
infância *75

Campanhas,
programas ou ações
realizadas no ano em
curso de promoção
de ações de saúde
bucal na primeira
infância *76

Campanhas,
programas ou ações
realizadas no ano
em curso de atenção
a saúde mental na
primeira infância *77

Outras Campanhas,
programas ou ações
realizadas no ano em
curso de incentivo
ao pré-natal *78

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[74] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[75] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[76] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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*[77] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[78] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
*[79] Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Nota: A busca dos dados se deu no ano mais recente

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Indicador

Número de creches e
estabelecimentos com
creches - Total / [2018]
*80

Pública /[2018] *81

Privada / [2018] *82

Número de matriculas
de crianças até 3 anos
na modalidade creche /
[2018] *83

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[80] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[81] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[82] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[83] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117

Indicador

Número de
matrículas de
crianças de 4 e 5
anos e 11 meses na
educação infantil
. PRÉ-ESCOLA /
[2018] *84

Números de
centros de
educação infantil
*85

Números de
escolas de
educação infantil /
[2018] *86

A Secretaria
Municipal de
Educação está
de acordo com
as competências
gerais da BNCC
(Base Nacional
Comum Curricular)
*87

O município
possui proposta
curricular da
educação infantil
*88

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[84] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[85] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[86] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[87] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[88] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Indicador

Números de
professores da
educação infantil /
[2018] *89

Número de alunos
por docentes em
creche *90

Número de alunos
por docentes em
pré - escola *91

Docentes com
curso superior em
creches *92

Docentes com
curso superior em
pré - escola *93

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[89] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[90] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[91] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/13/78117
*[92] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[93] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

Indicador

Quantidade de
instituições de educação
infantil com ofertas diária
de merenda / [2019] *94

Número de instituições
de educação infantil de
atendimento integral
para crianças de 0 a 3
anos e 11 meses - Creche
/ [2019] *95

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[94] Fonte: http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
*[95] Fonte: http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
*[96] Fonte: http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
*[97] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
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Número de instituições
de educação infantil de
atendimento integral
para crianças de 4 a 5
anos e 11 meses / [2019]
*96

Número de alunos
até 5 anos e 11 meses
com necessidades
educacionais especiais
inseridos na educação
infantil *97

EDUCAÇÃO INFANTIL

Indicador

Número de alunos
até 5 anos e 11
meses inseridos
em programa
de atendimento
especializado
para crianças
com necessidades
educacionais
especiais *98

Número de salas do
AEE / [2019] *99

Número de
docentes
que possuem
especialização em
AEE *100

Número de crianças
até 6 anos que
utilizam transporte
escolar *101

Quantidade de
instituições
de educação
infantil que tem
representação de
pais de alunos no
conselho escolar
*102

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[98] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[99] Fonte: http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/
relatorioDelegacaoEstadual.do

Indicador

*[100] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[101] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[102] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

Número total de recursos
educacionais (biblioteca/
sala de estudo, parque
infantil e sanitário infantil)
em creches no município
*103

Número de recursos
educacionais (biblioteca/
sala de estudo, parque
infantil e sanitário
infantil) em pré - escola
no município *104

Quantidade de
instituições de educação
infantil que contemplam
em seus projetos
pedagógicos temáticas
desenvolvem atividades
de educação ambiental
*105

Quantidade de
instituições de educação
infantil que contemplam
em suas propostas
pedagógicas, curriculos
e materiais didáticos
referentes a diversidades
étinicas-racial com vista
a promoção da igualdade
*106

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[103] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[104] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

*[105] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[106] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Indicador

Quantidadade de
instituições de
educação infantil
que dispõem e
brinquedos e
jogos expressivos
da diversidade
étnico-racial *107

Presença de
Evasão escolar
publicidade infantil em
- Creche (0 a 3
escolas *108
anos e 11 meses)
*109

Evasão escolar PréEscola (4 a 5 anos e
11 meses) *110

Quantidade de
instituições de
educação que
disponibilizam
recreio na Educação
Infantil *111

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[107] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[108] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[109] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

Indicador

As creches
do município
disponibilizam
tempo ao ar livre
para as crianças?
*112

*[110] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[111} Fonte: Secretaria Municpal de Educação

Número de crianças
impactadas por
programas de educação
referente à cultura
de sustentabilidade
(CRIANÇAS QUE
PARTICIPAM DE
PROJETOS VOLTADOS
PARA A CULTURA E
SUSTENTABILIDADE)
*113

Número de
centros de
educação
ambiental,
museus de
história natural ou
jardins botânicos
*114

Quantidade
de escolas que
possuem hortas
ativas *115

Quantidade de
instituições de
educação infantil
com cantinas com
alguma restrição de
venda de alimentos
potencialmente
prejudiciais a saúde
da criança *116

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[112] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[113] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[114] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

24

*[115] Fonte: Secretaria Municpal de Educação
*[116] Fonte: Secretaria Municpal de Educação

Nota: Os dados mais atualizados poderão serem
encontrados na SME de cada município.

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA

Proteção social básica

Indicador

Número de
núcleos do
serviço de
convivência e
fortalecimento
de vinculos
(SCFV) para
crianças de
0 a 6 anos *117

Número de
crianças de 0 a
6 anos inseridas
nos SCFV *118

Número de
grupos de
gestantes
acompanhadas
pelo serviço
de proteção e
atendimento
integral à família
(PAIF) *119

Número de
crianças
até 6 anos
acompanhadas
pelo serviço
de proteção e
atendimento
especializado
a famílias e
indivíduos *120

Quantidade de
crianças de até 6
anos recebendo
benefício de
prestação
continuada em
relação ao total
de crianças
residentes no
município *121

Número de
familías inseridas
no programa
bolsa família Junho/2020 *122

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[117] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[118] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[119] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[120] Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html
*[121] Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html
*[122] Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html
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PROTEÇÃO SOCIAL
Proteção social básica
Número de
crianças até 6
anos inseridas
no programa
bolsa família Junho/2020 *123

Número de
crianças até 6
anos inseridas no
CadÚnico / Data
Junho/2020 *124

Indicador

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[123] Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html
*[124] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[125] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[126] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[127] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[128] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
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Número de
beneficios
eventuais (auxilio
natalidade)
concedidos *125

O município
possui
programas
de visitas
domiciliares? Ex:
Criança Feliz,
PADIN e outros
*126

Número de
crianças
menores de 5
anos deixadas
aos cuidados de
outra criança
com menos de
10 anos de idade
*127

Número de
cuidadores de
crianças menores
de 5 anos que
receberam
informações
sobre o
desenvolvimento
da criança
via serviço de
saúde, serviço
de educação,
serviço social
ou outros no
município *128

PROTEÇÃO SOCIAL
Proteção social especial (media complexidade)
Número de gestantes acompanhadas pelo serviço
de proteção e atendimento especializado a famílias
e indivíduos *129

Indicador

Número de ações de prevenções contra todos os
tipos de violência relacionadas à primeira infância
realizadas *130

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[129] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência
*[130] Fonte: Secretaria Municipal de Assistência

Violação dos direitos de criança

Indicador

Vida e Saúde Doenças Decorrente
de saneamento
precário 01/01/2019 à
31/12/2019 *130

Vida e Saúde Doença decorrente
de falta de vacinação
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *131

Vida e Saúde - Falta
de alimentação
ou nutrição 01/01/2019 à
31/12/2019 *132

Vida e Saúde Vitima de tentativa
de homicídio
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *134

Vida e Saúde Atendimento
médico deficiente
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *135

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
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Violação dos direitos de criança

Indicador

Vida e Saúde Prejuízos por ação
ou omissão de
agentes externos
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *136

Liberdade, respeito e
dignidade - Violência
física - 01/01/2019 à
31/12/2019 *137

Liberdade, respeito
e dignidade Violência psicológica
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *138

Liberdade, respeito e
dignidade - Violência
sexual - 01/01/2019
à 31/12/2019 *139

Liberdade, respeito
e dignidade Mendicância(Atos
atentarios ao
exercício de
cidadania) 01/01/2019 à
31/12/2019 *140

Total
(Quantidade/
Porcentagem)

Violação dos direitos de criança

Indicador

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
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Liberdade, respeito
e dignidade Aliciamento para
atividades ilícitas/
impróprias práticas
institucionais
irregulares 01/01/2019 à
31/12/2019 *141

Liberdade, respeito
e dignidade Aprisionamento
(Cárcere Privado)
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *142

Liberdade, respeito
e dignidade Discriminação
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *143

Convivência familiar
e comunitária Abandono (ausência
de convívio familiar)
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *144

Convivência familiar
e comunitária
- Negligência
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *145

Violação dos direitos de criança

Indicador

Convivência familiar
e comunitária Não pagamento de
pensão (ausência de
condições materiais)
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *146

Liberdade, Respeito,
e Dignidade Convivência familiar
e comunitária Violência sexual
(0 a 6 anos) - Total
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *147

Convivência familiar
e comunitária
- Indefinição
de paternidade
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *148

Convivência familiar
e comunitária Inadequação de
convívio familiar
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *149

Convivência familiar
e comunitária Atos atentatórios
ao exercício da
cidadania (ausência
ou impedimento
de acesso a meios
de transporte,
impedimento de
acesso à escola; não
comunicação ao
conselho tutelar de
situação de maustratos) - 01/01/2019
à 31/12/2019 *150

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
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Violação dos direitos de criança

Indicador

Educação, cultura,
esporte e lazer Crianças de 0 a 6
anos - 01/01/2019 à
31/12/2019 *151

Educação, cultura,
esporte e lazer
- Condições
educacionais
adequadas 01/01/2019 à
31/12/2019 *152

Educação, cultura,
esporte e lazer Violência na escola
- Falta de Segurança
01/01/2019 à
31/12/2019 *153

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[130] a [155] Fonte: https://sipiaconselhotutelar.mdh.gov.br/relatorio/violacoes-por-direito-violado
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Educação, cultura,
esporte e lazer Impedimento de
permanência no
sistema escolar
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *154

Profissionalização e
proteção no trabalho
- Trabalho infantil
- 01/01/2019 à
31/12/2019 *155

Indicador

Em relação à proteção social especial (alta complexidade)
Número crianças até 6
Número de crianças até 6 anos
Número de crianças de até 6
anos inseridas em acolhimento anos inseridas em famílias
inseridas no cadastro nacional
institucional - 01/01/2019 à
acolhedoras (Número de
de adoção - 01/01/2019 à
31/12/2019 *156
Famílias Acolhedoras) - 2020
31/12/2019 *158
*157

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[156] Fonte: https://www.cnj.jus.br/sna/estatisticas.jsp
*[157] Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/censosuas/status_censo/relatorio.php#
*[158] Fonte: https://www.cnj.jus.br/sna/estatisticas.jsp
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Outros Indicadores: Espaços de Lazer, Espaço - Cidade e Meio Ambiente, Estabelecimentos
com produtos de Consumo Infantil; Cobertura eletrica e de Internet; Tipo de Moradia e outros

Em relação ao lazer
Indicador

Número de espaços de lazer
disponíveis para a primeira
infância por localização Parques infantis *159

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[159] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[160] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[161] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/1/79444
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Número de espaços de lazer
disponíveis para a primeira
infância por localização Brinquedotecas *160

Número de espaços de
lazer temporariamente
disponibilizados no ano anterior
para crianças de 0 a 6 anos
(circos, parques de diversão e
outros) *161

Em relação ao consumo

Indicador

"Comércio de produtos
alimentícios para
crianças até 6 anos
(sorveterias, yogurterias,
lojas de doces e balas,
pontos de comercio de
alimentos destinados a
nutrição infantil) *162"

Comércio de artigos
mobiliários (lojas de
móveis para crianças)
*163

Comérico de artigos de
cama, mesa e banho e/
ou vestuário *164

Comércio de
brinquedos, filmes
e jogos infantis
(Locadoras, lojas de
brinquedos) [2018] *165

Total (Quantidade/
Porcentagem)
*[162] Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
*[163] Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
*[164] Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
*[165] Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
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Em relação à criança, o espaço, a cidade e o meio ambiente

Indicador

Índice de
atendimento
urbano de água
com rede de
abastecimento
[2018] *166

Índice de
atendimento
urbano de
energia elétrica
com rede de
abastecimento
- (Indice de
consumo de
energia elétrica)
[2018] *167

"Quantidade de
domicílios com
disposição final
ambientalmente
adequada dos
resíduos sólidos
urbanos *168"

"O município
decretou
situação de
emergência ou
calamidade nos
últimos 5 anos?
(desastre) *169"

Em caso
afirmativo, o
motivo *170

Número de
pessoas atingidas
por desastres
ambientais nos
últimos 12 meses
*171

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[166] Fonte: http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/# (2018)
*[167] Fonte: http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/# (2018)
*[168] Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura

*[169] Fonte: https://s2id.mi.gov.br/
*[170] Fonte: https://s2id.mi.gov.br/
*[171] Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Em relação à criança, o espaço, a cidade e o meio ambiente

Indicador

O município
possui plano
de ocupação e
uso do espaço
público *172

"Os planos
existentes
contemplam
espaços públicos
planejados para
serem utilizados
especificamente
por crianças na
primeira infância?
*173"

"O município
prioriza a inclusão
de famílias
com crianças
até 6 anos nas
ações voltadas á
melhoria das
condições de
moradia? *174"

O município
possui cobertura
de internet
móvel? *175

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[172] Fonte: Prefeitura Municipal
*[173] Fonte: Prefeitura Municipal
*[174] Fonte: Prefeitura Municipal
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*[175] Fonte: Prefeitura Municipal
*[176] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama/
*[177] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama/

Nº de
aglomerados
subnormais
[2010] *176

"População
residente em
domicílios
particulares
ocupados em
aglomerados
subnormais
[2010] *177"

Em relação às ações de intersetoriais e de articulação

Indicador

"O municÍpio
participa da Rede
Estadual pela
Primeira Infância
(REPI) ou da Rede
Nacional pela
Primeira
Infância (RNPI)?
*178"

"O município
desenvolve ações
de educação
ambiental
voltados à
primeira
infância? *179"

"O município
desenvolve ações
de prevenção
à violência na
primeira
infância? *180"

"O município
desenvolve
estudos e
pesquisas na
área da primeira
infância? *181"

"A formação de
profissionais
de saúde,
educação,e
assistencia
social incorpora
a temática da
primeira
infância? *182"

"Existem leis
municípais
direcionadas
à na primeira
infância? Ex: Lei
que institui
a semana do
bebê. *183"

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[178] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[179] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[180] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência

*[181] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[182] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[183] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência

Em relação às ações de intersetoriais e de articulação
Indicador

O município
desenvolve
campanhas
relecionadas à
exposição indevida
de crianças na mídia
*184

O município já
Porcentagem de
realizou a semana do arborização de vias
bebê *185
públicas [2010] *186

Há algum projeto
ou programa que
incentive o acesso
das crianças e suas
famílias as áreas
verdes urbanas? *187

Há alguma feira de
troca que ocorre
regularmente no
município? *188

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[184] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[185] Fonte: SecretariaMunicipal de Assistência
*[186] Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama/
*[187] Fonte: Prefeitura Municipal
*[188] Fonte: Prefeitura Municipal
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Em relação às ações de intersetoriais e de articulação

Indicador

Há alguma feira de
Há algum incentivo
produtos orgânicos para a produção de
ou outros produtos
alimentos? *190
produzidos
localmete que
ocorra regularmente
no município? *189

Total
(Quantidade/
Porcentagem)
*[189] Fonte: Prefeitura Municipal
*[190] Fonte: Prefeitura Municipal
*[191] Fonte: Prefeitura Municipal
*[192] Fonte: Prefeitura Municipal
*[193] Fonte: Prefeitura Municipal
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Existe algum
transporte público
que leve as crianças
e famílias até as
áreas verdes da
cidade ou unidades
de conservação mais
próximas? *191

Qual a qualidade
das águas que são
visíveis na cidade e
qual o acesso que
temos a elas e aos
rios da cidade? *192

Há penalidade e
fiscalização para
garantir a prioridade
e segurança do
pedestre? *193

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
7. SITUAÇÃO DE OFERTA DE SERVIÇOS/ POLITICAS/PROGRAMAS/
PROJETOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO
7.1 Marcar os órgãos de defesa e controle social
relacionados à primeira infância existentes no município
SIM

NÃO

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
Conselho Tutelar
Promotoria de Justiça
Defensoria Pública
Vara da Infância
Polícias Civil e Militar
Ouvidorias
Entidades de defesa de direitos humanos
Delegacia da Criança e Adolescente
Outros ?
Se outros quais?
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA- CE
8. OBSERVAÇÕES RELEVANTES (A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO)
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CLIQUE PARA FALAR CONOSCO

