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A atenção à primeira infância tem se tornado tema cada dia mais presente na socie-
dade brasileira, fato que se manifesta contemporaneamente por meio da formulação 
de legislações específicas, como é o caso do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 
13.257/2016), e pela implementação de políticas focalizadas, a exemplo dos programas 
Brasil Carinhoso e Criança Feliz. O Plano Nacional pela Primeira Infância, cujo conteú-
do foi totalmente revisto e atualizado em 2020 por uma ampla articulação de entes 
estatais, agências multilaterais, núcleos acadêmicos e organizações da sociedade civil, 
também expressa a prioridade desta agenda.

Por outro lado, sabe-se que a plena cobertura do atendimento à população de 0 a 6 anos 
e a qualidade dessa cesta de serviços públicos depende fortemente do compromis-
so das instituições municipais frente à agenda da primeira infância. Tal realidade coloca 
como prioridade o desenvolvimento de iniciativas de mobilização, capacitação, financia-
mento e monitoramento das ações promovidas pelos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário no âmbito de cada munícipio.

É nesse âmbito que se insere o Programa de Reconhecimento de Políticas Públicas Mu-
nicipais em Primeira Infância. Esta iniciativa teve o seu desenho metodológico constru-
ído pela Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e pela ANDI – Comunicação e Direitos, 
em parceria com a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, do Ministério da 
Cidadania, no escopo de projeto do Fundo Conjunto para os ODS (Joint SDG Fund)1, 
uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para acelerar o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que, no Brasil, busca fortalecer os ser-
viços públicos direcionados à primeira infância e suas famílias e cuidadores, por meio 
do apoio ao Programa Criança Feliz.

O desenvolvimento da metodologia contou com a valiosa colaboração de um Comitê 
Técnico2 composto por especialistas em direitos de meninos e meninas com até 6 anos 
de idade, em projetos de premiação e reconhecimento público e em processamento de 
indicadores socioeconômicos. O grupo se reuniu virtualmente em três ocasiões, nas quais 
foram debatidos e acordados os critérios para a construção das cestas de indicadores que 
integram a metodologia, além dos parâmetros para a implementação da iniciativa. Vale no-
tar que o grupo teve como ponto de partida um levantamento prévio sobre programas vol-
tados ao reconhecimento de boas práticas na gestão pública, realizado pela RNPI e ANDI.

No presente documento, portanto, é apresentada a metodologia formulada para a ini-
ciativa, com orientações relativas à sua implementação.

1  Os organismos da ONU que fazem parte do projeto são o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Fundo 
de Populações das Nações Unidas (UNFPA), a ONU Mulheres, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2  Membros do Comitê Técnico: Beatriz Abuchaim (Gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Maria 
Cecilia Souto Vidigal - FMCSV); Carlos Eduardo Moreno Sampaio (Diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP); Daniela Santos (Assessora Técnica na Coordenação Geral de Apoio 
Institucional do Ministério da Cidadania); Diana Barbosa (Coordenadora do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância 
- Observa); Gabriela Buccini (Investigadora Principal do Índice de Município Amigo da Primeira Infância - IMAPI); Livia Maria da 
Costa Nogueira (Coordenadora Técnica do Fundo Conjunto para os ODS); Maíra da Silva Souza (Oficial de Primeira Infância do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF); Maria Teresa Amaral Fontes (Oficial de Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – PNUD); Rosa Maria Lopes de Souza (Assessora Técnica da Diretoria de Atenção à Primeira Infância do 
Ministério da Cidadania); Thais Gawryszewski (Coordenadora do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância - Observa); 
Vital Didonet (Assessor para Assuntos Legislativos da Rede Nacional Primeira Infância - RNPI).

INTRODUÇÃO
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OBJETIVOS

A metodologia elaborada visa a identificação, o incentivo e o reconhecimento público de 
municipalidades que estejam investindo de forma consistente em ações e programas di-
rigidos às crianças de 0 a 6 anos. Neste sentido, se espera que produza impactos a curto, 
médio e longo prazos. 

De forma mais imediata, se espera registrar ainda maior motivação entre os agentes 
públicos em priorizar ações e programas que beneficiam essa faixa etária, o que pode 
se refletir em ampliação de cobertura e qualificação do atendimento (inclusive no que 
se refere especificamente à execução do Programa Criança Feliz nos territórios) e um 
significativo aumento na quantidade de localidades com seus Planos Municipais pela 
Primeira Infância devidamente formulados.

Vale ressaltar que o efeito demonstração gerado pela iniciativa também tende a esti-
mular outros munícipios a procurarem habilitar-se a receber, em um futuro próximo, o 
reconhecimento concedido pelo Ministério da Cidadania, passando a investir de forma 
na ampliação e qualificação de suas políticas voltadas à população de 0 a 6 anos. Este 
impacto pedagógico do programa, portanto, deve ser valorizado.

Ao mesmo tempo, é factível prever desdobramentos de cunho sistêmico, a exemplo 
da assimilação, pelo Poder Público municipal e pelo sistema político como um todo, 
de conceitos e abordagens relativos ao desenvolvimento infantil, hoje restritos aos es-
pecialistas deste campo. Igualmente, podem ser esperados avanços no levantamento 
e sistematização de dados sobre a realidade das crianças na primeira infância e na 
construção de conhecimento sobre as mais diversas áreas desse rico campo temático. 

Merece destaque, ademais, o fato de que uma iniciativa de identificação e reconhe-
cimento de boas gestões municipais voltadas à primeira infância, como esta realiza-
da pelo Ministério da Cidadania, necessariamente terminará por incidir em questões 
estruturais da conjuntura brasileira, contribuindo para a universalização dos serviços 
públicos e privados direcionados à essa faixa etária e a consequente redução das vul-
nerabilidades sociais e violações de direitos.
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O Reconhecimento de Políticas Municipais em Primeira Infância tem alcance nacio-
nal, podendo qualquer município brasileiro se candidatar. A iniciativa é composta das 
etapas a seguir.

1.
FORMATO
DO PROGRAMA

6

Os municípios escolhidos 
pelo Comitê de Jurados 
são conhecidos durante 
cerimônia, recebendo 
certificados do Programa.

Reconhecimento
Público

5

Os municípios aprovados 
para a última fase são 
avaliados por uma equipe 
técnica de jurados. Estes 
especialistas recebem 
um conjunto de dados 
adicionais, com a 
performance dos municípios 
segundo uma lista de 
Indicadores de Resultado 
(Grupo C), que os ajuda a 
escolher quais serão as três 
cidades reconhecidas de 
cada categoria.

Avaliação
Comitê de Jurados

4

Ainda tomando em 
consideração o desenpenho 
registrado quanto aos 
Indicadores de Processo 
e Resultado (Grupo B), até 
sete municípios de cada 
categoria são indicados para 
a fase final de avaliação 
(Comitê de Jurados).

Avaliação
Pré-Seleção

3

Os municípios aprovados na 
primeira fase são avaliados 
conforme a pontuação que 
conseguem registrar nos 
Indicadores de Processo e 
Resultado (Grupo B). Aqueles 
que não conseguem 
alcançar a linha de corte são 
desclassificados.

Avaliação
Grupo B

2

Os municípios inscritos são 
avaliados de acordo com a 
pontuação que conseguem 
registrar nos Indicadores de 
Processo (Grupo A). Aqueles 
que não conseguem 
alcançar a linha de corte são 
desclassificados.

Avaliação
Grupo A

1

Os municípios têm a 
oportunidade de se 
inscrever até data limite.

Inscrição
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O Brasil é um país extenso territorialmente e com grande diversidade social e demo-
gráfica. Isto significa que possui municípios marcados pela disparidade em tamanho 
populacional e com características regionais bastante distintas. 

Por conta disso, este programa de reconhecimento em políticas de primeira infância 
trabalha com recortes regionais e populacionais visando comparar municípios com 
perfis sociodemográficos parecidos.

As 15 Categorias que compõem este prêmio comparam apenas os municípios de uma 
mesma região e com extensão populacional semelhante. Neste sentido, cada uma das 
cinco regiões brasileiras premiará cidades em três Categorias: municípios de pequeno, 
médio e grande portes.

Para definir o tamanho dos municípios, usou-se como critério a Projeção Populacional 
do IBGE de 2018:

 • Cidades pequenas – até 100 mil habitantes;

 • Cidades médias - 101 a 500 mil habitantes;

 • Cidades grandes - acima de 500 mil habitantes.

Para cada categoria, serão reconhecidos três municípios. Contudo, não haverá classifi-
cação de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Exemplo: Cidades de Pequeno Porte da Região Nordeste – 3 municípios reconhecidos

Cidades de Médio Porte da Região Nordeste – 3 municípios reconhecidos

Cidades de Grande Porte da Região Nordeste – 3 municípios reconhecidos                 

E assim por diante...

Em síntese, isto significa que a iniciativa conta com 15 Categorias (5 regiões x 3 dimen-
sões populacionais). No total, 45 cidades serão reconhecidas publicamente.

2.
CATEGORIAS
PARA PREMIAÇÃO
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Para se inscrever, os municípios participantes deverão acessar um formulário on-line, a 
ser desenvolvido especificamente para o programa. A inscrição do município é unitária e 
autodeclaratória.

O Formulário de Inscrição deve conter quatro seções: 

 • Dados institucionais do município;

 • Dados do gestor municipal responsável pela inscrição;

 • Dados de contato;

 • Informações relativas aos Indicadores de Processo (Grupo A).

É importante ressaltar que as questões relativas aos Indicadores de Processo (Grupo A) 
deverão compor seção específica do Formulário de Inscrição, sendo estruturadas em 
formato sim/não, com eventuais campos para informações complementares (data de 
promulgação de determinada legislação ou da criação de um certo programa ou con-
selho, por exemplo).

O formulário deve deixar claro que no momento da inscrição não será necessário apre-
sentar documentos comprobatórios relativos aos Indicadores de Processo (Grupo A) 
– entretanto, ao longo do período de avaliação a equipe responsável pela implementa-
ção da iniciativa poderá solicitar ao município o envio desta documentação.

Terminada a fase de inscrição, iniciam-se as etapas avaliativas. 

3.
PROCESSO
DE INSCRIÇÃO
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O lançamento da premiação deve ser acompanhado de uma robusta estratégia de 
comunicação, de modo que a iniciativa chegue a conhecimento dos gestores públicos, 
movimentos sociais e sociedade em geral, preferencialmente, dos 5.568 municípios 
brasileiros. O nível de adesão, bem como o sucesso do programa, está diretamente 
atrelado à capacidade de disseminação de informações sobre seu escopo e à sensibi-
lização e mobilização para a efetiva participação das municipalidades.

Para isso, deve-se contar com um plano de comunicação integrado, envolvendo os 
diferentes tipos de mídia, mas também as redes de comunicação das entidades reali-
zadoras do projeto e de organizações que atuam em prol da primeira infância no país. 
Especialmente nos primeiros anos, pelo menos até que a premiação seja incorporada 
ao calendário das gestões municipais, a estratégia de comunicação precisa ser traba-
lhada como uma das atividades prioritárias no planejamento da premiação.

Além de estimular a adesão à iniciativa por parte dos municípios, a estratégia de comu-
nicação pode conter peças/conteúdos que reforcem junto à sociedade a importância 
do reconhecimento de gestões empenhadas com a agenda da população abaixo dos 
6 anos de idade.

Por fim, há que se ressaltar a necessidade de definição de um nome para a iniciativa 
– que seja atrativo e possa transmitir aos gestores públicos e à população em geral a 
importância da premiação. Igualmente, deve ser formulada uma identidade visual que 
dialogue com a proposta e possa ser utilizada em todas as peças de divulgação. 

4.
PROCESSO
DE DIVULGAÇÃO
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5.1 PRIMEIRA ETAPA AVALIATIVA
A primeira etapa se dá com base na classificação dos municípios segundo a pontuação 
alcançada na lista de Indicadores de Processo (Grupo A).

A cesta de Indicadores de Processo (Grupo A) procura oferecer uma primeira leitura 
do nível de compromisso do gestor municipal para com a garantia dos direitos da 
primeira infância. Assim, cada Indicador de Processo (Grupo A) está relacionado à for-
mulação e/ou implementação de uma medida ou programa capaz de impulsionar 
avanços concretos nas políticas de primeira infância.

Importante notar que cada Indicador de Processo (Grupo A) se encontra associado a um 
determinado peso (1, 2 ou 3), considerando seu grau relativo de importância na promo-
ção de direitos na área da primeira infância.

Este peso representa a pontuação alcançada pelo município caso cumpra com o indi-
cador, assinalando “sim” no formulário. Na hipótese de assinalar a opção “não”, teremos 
como resultado a pontuação zero para aquele indicador.

A pontuação final alcançada pelo município nesta etapa é calculada pela soma dos 
pontos correspondentes a cada um dos nove indicadores que compõem o Grupo A.

Na hipótese mais positiva, ao preencher o Formulário de Inscrição, o representante de 
um determinado munícipio poderá assinalar “sim” para todos os Indicadores de Proces-
so (Grupo A) – o que significa que, na perspectiva da avaliação, neste cenário o municí-
pio terá alcançado a máxima pontuação possível (17 pontos no total).

Na hipótese mais negativa, ele terá assinalado “não” para todos os indicadores – o que 
significa que, do ponto de vista da avaliação, o resultado será zero.

Entre estes dois extremos, existe uma Linha de Corte, com a função de desclassificar 
os municípios que não tiveram resultados satisfatórios na primeira etapa de avaliação. 

5.
AS ETAPAS
AVALIATIVAS

Avaliação
Grupo A

Avaliação
Grupo B

Avaliação
Pré-Seleção

Avaliação
Comitê de Jurados
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Propõe-se que a linha de corte seja de 8 pontos, cifra que apontaria o cumprimento de 
praticamente metade da pontuação máxima definida pelos indicadores deste grupo. 

Todos os municípios que pontuarem acima desta Linha de Corte estarão classificados 
para a Segunda Etapa Avaliativa.

Neste modelo, não é possível prever a quantidade de municípios que serão classifica-
dos na Primeira Etapa Avaliativa. O dimensionamento preciso do número de municí-
pios em foco se estabelece durante a Segunda e a Terceira Etapa Avaliativa. 

Segue abaixo a lista dos Indicadores de Processo (Grupo A) que integram a primeira 
etapa dos procedimentos de avaliação.3

3  Fontes de onde estes dados são extraídos e seus documentos comprobatórios são citados ao final do documento, 
em lista de anexos.

INDICADORES DE PROCESSO DO GRUPO A

GRUPO A (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 1)

Ordem Indicador Peso

1 Existência de um Plano Municipal pela Primeira Infância 3

2 Adesão ao Programa Criança Feliz 3

3 Existência de Comitê Intersetorial de Políticas pela Primeira Infância e/ou Comitê 
Gestor Municipal do Programa Criança Feliz 2

4 Realização da Semana do Bebê 1

5 Existência de um Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CM-
DCA) 1

6 Existência de um Fundo da Infância e Adolescência (FIA) 1

7 Existência de um Plano Municipal de Segurança Alimentar 2

8 Existência de um Plano Municipal de Enfrentamento da Violência contra Crianças e 
Adolescentes 2

9 Existência de um Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra Crian-
ças e Adolescentes 2
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IMPORTANTE
Documentos comprobatórios – Ao preencher o Formulário de Inscrição, os municípios 
não precisarão apresentar documentação comprobatória dos indicadores cobertos. Vi-
sando dar celeridade ao processo de inscrição e evitar sobrecarga de sistema com o 
grande número de documentos que seriam enviados, o formulário destacará que a 
eventual necessidade de comprovação documental se fará presente em apenas em 
etapa posterior do programa.

Automatização do processamento de dados – Recomenda-se o desenvolvimento de 
uma ferramenta digital que automatize o cálculo relativo aos Indicadores de Processo 
(Grupo A) de cada município, logo após concluído o período do processo de inscrição. 
De outro modo, esses cálculos deverão ser operados manualmente, o que poderá afe-
tar a celeridade do projeto e colocar em risco a precisão dos resultados.

5.2 – SEGUNDA ETAPA AVALIATIVA
A segunda etapa avaliativa se dá pela classificação dos municípios segundo pontuação 
alcançada no contexto da lista de Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B). Estes 
indicadores se expressam como porcentagens de coberturas de políticas públicas com 
foco em primeira infância, em nível municipal. 

Importante notar que para cada um dos indicadores que compõem este grupo foi atri-
buída uma correspondência para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Os ODS são compromissos pactuados pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em nível global, sendo que 193 países são signatários de tais propostas, incluindo o Brasil.

Diferentemente da primeira etapa, na qual o gestor municipal sinaliza a existência ou 
não de certa legislação, instância ou programa, para esse grupo de indicadores é a 
própria equipe responsável pela implementação da iniciativa que processará as infor-
mações. Para isso, tomará como referência dados extraídos das bases do Governo Fe-
deral4 e sistematizados nas plataformas Observa – Observatório do Marco Legal da 
Primeira Infância5 e Primeira Infância Primeiro6, que também se relacionam às ações 
da Rede Nacional pela Primeira Infância (RNPI).

Vale destacar que esses indicadores procuram oferecer um segundo nível de análise 
sobre o grau de compromisso do gestor municipal para com a garantia dos direitos da 
primeira infância. Assim, cada um dos Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B) 
também está relacionado ao grau de implementação de uma medida ou programa 
capaz de impulsionar avanços concretos nas políticas de primeira infância.

Da mesma forma que na etapa anterior, todos os indicadores do Grupo B estão asso-
ciados a um determinado peso (1, 2 ou 3), considerando seu grau relativo de impor-
tância na promoção de direitos na área da primeira infância. A função deste peso é 

4  Para conhecer as fontes dos dados primários, busque a tabela do Anexo 2, ao final do presente manual.

5  O Observa é uma plataforma que apresenta um conjunto de indicadores referenciados no Marco Legal da Primeira 
Infância e com foco nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde e Violência. A iniciativa sistematiza dados e séries 
históricas com início em 2016, ano de promulgação do Marco Legal, permitindo compreender como as cidades brasilei-
ras vêm progredindo na atenção à primeira infância ao longo dos últimos anos (https://rnpiobserva.org.br/).

6  O Primeira Infância Primeiro foi criado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sistematizando dados das cida-
des brasileiras nas áreas de Saúde, Nutrição, Cuidado Responsivo, Aprendizagem Precoce e Segurança/Proteção, tendo 
como base a metodologia internacional Nurturing Care (https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/).

https://rnpiobserva.org.br/
https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/
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multiplicar o valor da porcentagem de cobertura alcançada em cada indicador, para 
posterior soma de todo o conjunto.

A pontuação final alcançada pelo município nesta etapa é calculada pela soma do valor de 
todos os resultados dos indicadores, após serem multiplicados por seus pesos respectivos. 

Na hipótese mais positiva, os dados de um determinado munícipio poderão registrar 
100% para todos os Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B) – o que significa 
que, do ponto de vista da avaliação, terá atingido pontuação máxima de 1.600.

Na hipótese mais negativa, ele terá registrado 0% para todos os indicadores – o que 
significa que, do ponto de vista da avaliação, o resultado será zero.

Entre estes dois extremos, existe uma Linha de Corte que terá como função desclassificar 
os municípios que não tiveram resultados satisfatórios na segunda etapa de avaliação. 

Propõe-se que a linha de corte seja de 800 pontos, cifra que apontaria o cumprimento 
de ao menos metade da cobertura máxima dos indicadores deste grupo. 

Dessa maneira, os municípios que pontuarem abaixo da Linha de Corte estarão des-
classificados. Já aqueles que pontuarem acima desta Linha de Corte serão encaminha-
dos para a análise da Equipe de Pré-Seleção.

Segue abaixo a lista de Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B).

INDICADORES DE PROCESSO E DE RESULTADO - GRUPO B

GRUPO B (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 2) *

Ordem Indicador Peso Ano Tema ODS BASE

1
Proporção de Indivíduos visitados 
pelo Criança Feliz em relação à meta 
pactuada

3 2020 ODS 1
Erradicação da Pobreza OBSERVA

2 Cobertura dos Centros de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS) 2 2020 ODS 1

Erradicação da Pobreza OBSERVA

3 Cobertura populacional estimada na 
Atenção Primária 2 2020 ODS 3

Boa Saúde e Bem-estar OBSERVA

4 Estimativas de cobertura de fre-
quência em creches 3 2016 a 2020 ODS 4

Educação de Qualidade PIP

5 Estimativas de cobertura de fre-
quência em pré-escolas 3 2016 a 2020 ODS 4

Educação de Qualidade PIP

6 Adequação da formação docente 
em creches 1 2020 ODS 4

Educação de Qualidade OBSERVA

7 Adequação da formação docente 
em pré-escolas 1 2020 ODS 4

Educação de Qualidade OBSERVA

8 Cobertura de Conselhos Tutelares 1 2019
ODS 16

Paz, Justiça e Instituições 
eficazes

OBSERVA
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Ano dos dados a serem extraídos – É importante registrar que tanto o Observa como 
o Primeira Infância Primeiro são plataformas que fazem uso de séries históricas de da-
dos, de forma a permitir a comparação do desempenho dos municípios ao longo de 
um determinado período de tempo. No caso dos Indicadores de Processo e Resultado 
(Grupo B), a metodologia estabelece fazer uso apenas dos dados relativos ao ano mais 
recente disponível para cada indicador.

No que se refere à tabela anterior, são apresentados os anos que estavam disponíveis no 
momento em que se encerrava o processo de elaboração do presente manual. Mas reco-
menda-se que, a cada momento em que o Ministério da Cidadania decida implementar 
uma edição da iniciativa de reconhecimento de políticas municipais em primeira infância, 
esta tabela seja atualizada com base no ano mais recente que as plataformas estiverem 
disponibilizando para cada indicador.

Como pode ser notado na tabela anterior, outro aspecto relevante nesse grupo de indica-
dores é que os dados referentes a “Estimativas de cobertura de frequência em creches” e 
“Estimativas de cobertura de frequência em pré-escolas”7, a serem extraídos da plataforma 
do programa Primeira Infância Primeiro (PIP), não possuem um único ano de referência. Isto 
acontece porque, dependendo do município em foco, as bases utilizadas pelo PIP disponi-
bilizam os dados relativos a diferentes anos. Neste caso, deve ser utilizado para o cálculo de 
tais indicadores as cifras referentes aos dados do último ano existente para cada município, 
dentro do intervalo estabelecido (2016-2020).

Fase de pré-seleção – A implementação da metodologia deve contar com equipe res-
ponsável por pré-selecionar os municípios que serão enviados para a Terceira Etapa 
Avaliativa, tomando como referência a lista daqueles que foram classificados com base 
nos Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B).

No presente modelo, se prevê que para cada uma das 15 Categorias que constituem a 
metodologia, sejam validados pela Equipe de Pré-Seleção os 7 municípios que melhor 
pontuarem nos Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B).

Por exemplo: para a categoria “Municípios de pequeno porte da Região Nordeste”, de-
vem ser classificados os 7 municípios com melhor pontuação – e assim por diante.

Neste modelo, a Segunda Etapa Avaliativa se completa com, no máximo, 105 municí-
pios selecionados (7 municípios x 15 Categorias). 

À Equipe de Pré-Seleção caberá analisar os dados correspondentes a estes 105 mu-
nicípios, de maneira a identificar eventuais inconsistências, se necessário substituindo 
qualquer munícipio que apresentar problemas em seus dados.

IMPORTANTE
Automatização do processamento de dados – Os dados dos Indicadores de Pro-
cesso e Resultado (Grupo B) que compõem esta segunda etapa avaliativa são extra-
ídos das bases de dados de plataformas que já sistematizam tais informações, mais 
especificamente, o Observa – Observatório do Marco Legal da Primeira Infância e o 
Primeira Infância Primeiro.

7  Os dados correspondentes aos indicadores “Estimativas de cobertura de frequência em creches” e “Estimativas de cobertura 
de frequência em pré-escolas”, a serem extraídos da plataforma do programa Primeira Infância Primeiro (PIP), em alguns casos 
extrapolam a cifra de 100%. Isto ocorre por conta da forma de cálculo de tais números, que faz u so de estimativas com certa 
frequência. Assim sendo, orienta-se que se um município registrar coberturas superiores a 100% em um desses indicadores, a 
pontuação a ser computada deve ser o valor 100.
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Recomenda-se, portanto, o desenvolvimento de uma ferramenta digital que automatize 
o cálculo relativo aos Indicadores de Processo e Resultado (Grupo B) de cada município, 
logo após concluído o processo de inscrição. De outra maneira, esses cálculos deverão ser 
operados manualmente, o que poderá afetar a celeridade do projeto, além de colocar em 
risco a precisão dos resultados.

5.3 – TERCEIRA ETAPA AVALIATIVA (JÚRI)
A Terceira Etapa Avaliativa se dá pela análise e escolha dos municípios a serem reco-
nhecidos publicamente, segundo decisão de um Comitê de Jurados. Nesta etapa, o júri 
contará com os dados sobre os municípios correspondentes à lista de Indicadores de 
Resultado (Grupo C), que servirão de insumo à avaliação técnica. 

A constituição de um Comitê de Jurados, incluindo especialistas de reconhecido saber, 
contribui para qualificar e legitimar a iniciativa de premiação dos munícipios compro-
metidos com a agenda da primeira infância.

Modelo de trabalho do júri – Na metodologia proposta, se prevê a existência de um 
grupo de jurados para cada região (que estará avaliando, assim, todas as Categorias de 
munícipios selecionados daquela região – de pequeno, médio e grande portes). 

Cada grupo deve contar com 2 ou 3 jurados externos (convidados entre especialistas no 
tema) e mais 1 representante do Ministério da Cidadania e/ou das instituições parceiras 
da iniciativa. No todo, estarão envolvidos no processo de premiação de 10 a 15 jurados 
externos e mais 5 jurados das entidades responsáveis pela realização do projeto.

Cada um dos 5 grupos de jurados (um por região do país) receberá para análise os da-
dos relativos ao conjunto de munícipios classificados ao final da Segunda Etapa Avalia-
tiva – ou seja, até um máximo de 7 municípios por Categoria. 

Cada grupo de jurados deve entregar para os organizadores a indicação de 3 municípios 
por Categoria, que serão reconhecidos publicamente pela iniciativa. Conforme visto, estes 
3 munícipios não deverão ser ordenados na lógica de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Neste modelo, a Terceira Etapa Avaliativa se completará com, no máximo, 45 municípios 
selecionados (3 municípios x 15 Categorias), os quais serão reconhecidos publicamente.

Reserva técnica – Vale notar que deve ser solicitado ao Comitê de Jurados que in-
dique, como “reserva técnica”, mais 2 municípios por Categoria, além dos 3 principais. 
Desta maneira, no caso de um dos municípios orginalmente selecionados não conse-
guir comprovar a existência das legislações, instâncias ou programas que compõem a 
cesta de Indicadores de Processo (Grupo A), será possível fazer a substituição necessária 
para que se continue contando com 3 municípios na lista final daquela Categoria (ver 
mais à frente informações adicionais sobre o processo de envio de documentos com-
probatórios pelos gestores municipais).

Insumos para os jurados – Além dos dados relativos aos indicadores que compu-
seram tanto a Primeira como a Segunda Etapa Avaliativa, a principal informação a ser 
disponibilizada aos jurados são os dados relativos aos Indicadores de Resultado (Gru-
po C). Estes indicadores se expressam como porcentagens de coberturas de políticas 
públicas dirigidas às crianças na primeira infância, implementadas em nível municipal. 
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O conjunto de indicadores – extraídos das bases de dados do Governo Federal8 e 
sistematizados nas plataformas Observa e Primeira Infância Primeiro – permitirá aos 
jurados contar com informações detalhadas, que facilitarão o processo de avaliação 
sobre como o compromisso com a agenda da primeira infância assumido pelos gesto-
res municipais se reflete, efetivamente, nas condições de vida de meninas e meninos.

Primeiramente, os dados referentes a estes indicadores devem ser apresentados em 
formato de série histórica, com início no ano de 2016, no qual foi promulgado o Marco 
Legal da Primeira Infância. Mas para além desse conjunto de informações, que per-
mitirá aos jurados observar a variação dos números em um determinado intervalo de 
tempo, também podem ser disponibilizados os dados das desagregações presentes na 
plataforma do Observa.

Mais especificamente, nesse caso o grupo terá acesso a dados desagregados por sexo 
(masculino; feminino), raça (branca; negra; amarela; indígena; não declarado) e localidade 
(urbano; rural) – o que ajudará a obter-se uma visão aprofundada da capacidade dos 
municípios em responderem à diversidade de infâncias em seus territórios. Vale regis-
trar, contudo, que se deve evitar sobrecarregar o Comitê de Jurados com um volume 
excessivo de informações. Assim, é recomendável que esses dados desagregados sejam 
extraídos apenas com relação ao último ano disponível.

8  Para conhecer as fontes dos dados primários, busque a tabela do Anexo 3, ao final do presente manual.

INDICADORES DE RESULTADO - GRUPO C

GRUPO C (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 3)

Ordem Indicador Ano Tema ODS BASE

1 Proporção de crianças de 0 a 5 anos beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família 2016 a 2020 ODS 1

Erradicação da Pobreza OBSERVA

2 Porcentagem de crianças de baixo peso em re-
lação ao total de nascidos vivos 2016 a 2019 ODS 3

Boa Saúde e Bem-estar PIP

3 Porcentagem de mortalidade infantil por causas 
evitáveis (até 1 ano) 2016 a 2019 ODS 3

Boa Saúde e Bem-estar PIP

4 Proporção de nascidos vivos cujas mães reali-
zaram pelo menos sete consultas pré-natal 2016 a 2019 ODS 3

Boa Saúde e Bem-estar OBSERVA

5 Proporção de Cobertura Vacinal 2016 a 2020 ODS 3
Boa Saúde e Bem-estar OBSERVA

6
Proporção de matrículas de crianças com defi-
ciência, transtorno do espectro autista ou altas 
habilidades/superdotação em classes comuns 
em creches

2016 a 2020 ODS 4
Educação de Qualidade OBSERVA

7
Proporção de matrículas de crianças com defi-
ciência, transtorno do espectro autista ou altas 
habilidades/superdotação em classes comuns 
em pré-escolas

2016 a 2020 ODS 4
Educação de Qualidade OBSERVA

8 Proporção de matrículas em creches com sa-
neamento básico 2016 a 2020 ODS 4

Educação de Qualidade OBSERVA

9 Proporção de matrículas em pré-escolas com sa-
neamento básico 2016 a 2020 ODS 4

Educação de Qualidade OBSERVA

10 Estimativa de sub-registro de nascimento 2016 a 2018
ODS 16

Paz, Justiça e 
Instituições eficazes

OBSERVA
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Importante notar que para cada um dos indicadores que compõem este grupo tam-
bém foi atribuída uma correspondência para com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). A seguir temos a descrição da cesta de Indicadores de Resultado 
(Grupo C)9, cujos dados devem ser apresentados ao Comitê de Jurados.

Suporte aos Jurados – É essencial que os jurados contem com o apoio de profissional 
com conhecimento aprofundado da metodologia, de forma a que eventuais dúvidas 
surgidas durante o trabalho de avaliação sejam devidamente esclarecidas.

IMPORTANTE
Automatização do processamento de dados – Os dados dos Indicadores de Resul-
tado (Grupo C) que compõem esta segunda etapa avaliativa são extraídos das bases 
de dados de plataformas que já sistematizam tais informações, mais especificamente 
Observa e Primeira Infância Primeiro.

Recomenda-se, portanto, o desenvolvimento de uma ferramenta digital que automa-
tize o cálculo relativo aos Indicadores de Resultado (Grupo C) de cada município, logo 
após concluída a Segunda Etapa Avaliativa. De outra maneira, esses cálculos deverão ser 
operados manualmente, o que poderá afetar a celeridade do projeto, além de colocar 
em risco a precisão dos resultados.

9  Informações sobre as bases de dados governamentais a partir das quais as plataformas Observa e Primeira Infância 
Primeiro extraem seus dados são apresentadas no final deste documento, na sessão de anexos.

CHECAGEM DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS                                                                 
PELOS MUNICÍPIOS A SEREM RECONHECIDOS

Antes de serem publicizados os resultados definidos pela equipe de jurados, deve 
ser reservado tempo suficiente para que se realize a conferência das informações 
apresentadas por cada município em seu Formulário de Inscrição, de forma a iden-
tificar-se eventuais falhas de preenchimento.

Assim, nesta fase é solicitada aos municípios a apresentação de documentos com-
probatórios dos Indicadores de Processo (Grupo A) – possibilidade que já havia sido 
informada aos gestores no próprio Formulário de Inscrição. Conforme destacado 
anteriormente, o fato de que ao final do processo seletivo teremos 45 municípios a 
serem reconhecidos/premiados torna menos trabalhosa essa checagem do que ser 
for realizada em etapa anterior.

As opções de documentos comprobatórios a serem enviados pelos municípios se 
encontram relacionadas no Anexo 1, ao final do presente manual, em tabela denomi-
nada “Indicadores de Processo do Grupo A – Dados Adicionais”.

Vale sublinhar que, no caso de algum destes 45 municípios não conseguir com-
provar a existência das legislações, instâncias ou programas que compõem a lista 
de Indicadores de Processo (Grupo A), será possível fazer uso da “reserva técnica” 
igualmente selecionada pelo Comitê de Jurados. Dessa maneira, o município des-
classificado poderá ser de imediato substituído por outro que integra a mesma Ca-
tegoria, para que se continue contando com três municípios a serem reconhecidos 
publicamente naquela Categoria.
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O reconhecimento público dos premiados pode ocorrer de diversas maneiras, a critério 
do Ministério da Cidadania – a depender de fatores como disponibilidade de orçamen-
to, situação da pandemia, diretrizes institucionais e forma de anúncio dos selecionados 
(previamente ou durante a cerimônia).

Por exemplo, a cerimônia pode ser presencial ou on-line, bem como contar com con-
vidados e/ou atrações externas ou resumir a participação aos representantes dos 
municípios selecionados (em caso de anúncio prévio) e a membros das organizações 
realizadoras da iniciativa. Independentemente do desenho, deve assegurar-se que a 
cerimônia seja transmitida virtualmente a partir de Brasília.

Uma possibilidade mais simples consiste em apenas comunicar os nomes dos municí-
pios selecionados – o que, inclusive, pode ser feito por meio de publicação nos canais 
digitais dos realizadores do projeto. Todavia, há que se ressaltar que quanto maior a 
visibilidade e o esforço empenhado no anúncio do resultado, maior também será o 
impacto da iniciativa sobre a sociedade brasileira.

Entrega de troféu e/ou certificado – A dinâmica da premiação não prevê o repasse de 
recursos em dinheiro aos munícipios selecionados. Assim, pode ser adotado um modelo 
em que se faz uso da entrega de troféus e/ou certificados, como forma de “materializar” 
a premiação concedida.

 

6.
MODELO
DE PREMIAÇÃO
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ANEXOS
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INDICADORES DE PROCESSO DO GRUPO A - DADOS ADICIONAIS

GRUPO A (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 1)

Ordem Indicador Fonte de Verificação Forma de Verificação

1 Existência de um Plano Municipal 
pela Primeira Infância

Documento do Plano Municipal 
pela Primeira Infância; Aprovação 
do Plano pelo Legislativo Munici-
pal (Lei Municipal) ou Decreto da 
Prefeitura

Checagem via Observa (se não 
localizado, arquivo deve ser en-
viado pelo munícipio)

2 Adesão ao Programa Criança Feliz Base de dados do Ministério da 
Cidadania

Checagem via bases do Ministé-
rio

3
Existência de Comitê Intersetorial 
de Políticas pela Primeira Infância 
e/ou Comitê Gestor Municipal do 
Programa Criança Feliz

Documento de comprovação da 
criação do Comitê Intersetorial

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

4 Realização da Semana do Bebê
Lei ou Projeto de lei, decreto ou 
resolução do CMDCA oficializan-
do a Semana do Bebê.

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

5
Existência de um Conselho Mu-
nicipal dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes (CMDCA)

Cópia da lei de criação do CM-
DCA; Ata da última reunião do 
Conselho

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

6 Existência de um Fundo da Infân-
cia e Adolescência (FIA)

Cópia da lei de criação do FIA e 
documentos recentes relativos à 
destinação dada aos recursos do 
fundo

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

7 Existência de um Plano Municipal 
de Segurança Alimentar

Documento do Plano Municipal 
de Segurança Alimentar; Apro-
vação do Plano pelo Legislativo 
Municipal (Lei Municipal)

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

8
Existência de um Plano Municipal 
de Enfrentamento da Violência 
contra Crianças e Adolescentes

Documento do Plano Municipal 
de Enfrentamento da Violência 
contra Crianças e Adolescentes; 
Aprovação do Plano pelo Legisla-
tivo Municipal (Lei Municipal)

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

9
Existência de um Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento da Vio-
lência contra Crianças e Adoles-
centes

Documento comprovando cria-
ção do Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento da Violência con-
tra Crianças e Adolescentes

Arquivo a ser enviado pelo mu-
nicípio

Anexo 1
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INDICADORES DE PROCESSO E RESULTADO DO GRUPO B - DADOS ADICIONAIS

GRUPO B (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 2) *

Ordem Indicador Fonte original dos dados Ano

1
Proporção de Indivíduos visitados pelo 
Criança Feliz em relação à meta pac-
tuada

Ministério da Cidadania: Secretaria Nacional de 
Atenção à Primeira Infância (SNAPI) 2020 

2 Cobertura dos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS)

Ministério da Cidadania: Censo SUAS, Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) e IBGE: Estimativas da população

2020

3 Cobertura populacional estimada na 
Atenção Primária

Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção Primária 
à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS) 2020

4 Estimativas de cobertura de frequên-
cia em creches Inep: Censo Escolar da Educação Básica 2016 a 

2020

5 Estimativas de cobertura de frequên-
cia em pré-escolas Inep: Censo Escolar da Educação Básica 2016 a 

2020

6 Adequação da formação docente em 
creches Inep: Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed) 2020

7 Adequação da formação docente em 
pré-escolas  Inep: Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed) 2020

8 Cobertura de Conselhos Tutelares IBGE: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2019
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INDICADORES DE RESULTADO DO GRUPO C - DADOS ADICIONAIS

GRUPO C (A SER APLICADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO 3)

Ordem Indicador Fonte dos dados Ano

1 Proporção de crianças de 0 a 5 anos beneficiárias do 
Programa Bolsa Família

Ministério da Cidadania: Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico)

2016 a 
2020

2 Porcentagem de crianças de baixo peso em relação 
ao total de nascidos vivos Ministério da Saúde: DataSUS 2016 a 

2019

3 Porcentagem de mortalidade infantil por causas evi-
táveis (até 1 ano) Ministério da Saúde: DataSUS 2016 a 

2019

4 Proporção de nascidos vivos cujas mães realizaram 
pelo menos sete consultas pré-natal

Ministério da Saúde: Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vi-
vos (Sinasc)

2016 a 
2019

5 Proporção de Cobertura Vacinal
Ministério da Saúde: Sistema de 
Informações do Programa Nacio-
nal de Imunizações (SI-PNI)

2016 a 
2020

6
Proporção de matrículas de crianças com deficiência, 
transtorno do espectro autista ou altas habilidades/
superdotaçăo em classes comuns em creches

Inep: Censo Escolar da Educação 
Básica

2016 a 
2020

7
Proporção de matrículas de crianças com deficiência, 
transtorno do espectro autista ou altas habilidades/
superdotação em classes comuns em pré-escolas

Inep: Censo Escolar da Educação 
Básica

2016 a 
2020

8 Proporção de matrículas em creches com saneamen-
to básico

Inep: Censo Escolar da Educação 
Básica

2016 a 
2020

9 Proporção de matrículas em pré-escolas com sanea-
mento básico

Inep: Censo Escolar da Educação 
Básica

2016 a 
2020

10 Estimativa de sub-registro de nascimento IBGE: Coordenação de População 
e Indicadores Sociais (Copis)

2016 a 
2018

Anexo 3
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Inspirado pela reforma do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, o Fundo Conjunto para os ODS (Joint SDG Fund) 
incentiva a aceleração do progresso dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em diversos países.

No Brasil, o Fundo Conjunto para os ODS é desenvolvido 
por cinco agências das Nações Unidas (PNUD, UNESCO, 
UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF - agência líder) e apoia 
o desenvolvimento da primeira infância por meio do 
fortalecimento do Programa Criança Feliz, implementa-
do pelo Ministério da Cidadania.

Para mais informações, visite: www.jointsdgfund.org

O Fundo Conjunto para os ODS recebe suporte de:

União Europeia e governos de:

Dinamarca

Alemanha

Irlanda

Luxemburgo

Mônaco

Holanda

Noruega

Portugal

Espanha

Suécia

Suíça


