GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário
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monitoramento das ações" – 07/06/2016

 A Primeira Infância é um tesouro! É um período único para a promoção do
desenvolvimento pleno do potencial da criança.
 Em fevereiro de 2016 foi sancionado, pelo governo federal, o Projeto de Lei
14/2015, conhecido como Marco Legal da Primeira Infância.
 O Marco Legal é mais uma conquista de toda sociedade brasileira!
Juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem garantir o
desenvolvimento integral das crianças, especialmente nessa primeira faixa
etária da vida, tão importante para o desenvolvimento das capacidades
cognitivas e intelectuais.
 Enquanto vereador na Câmara Municipal de São Paulo, promovi o tema com a
criação do projeto de lei 227/2013. Sempre militei pela causa! Acredito que:
desenvolver a criança é desenvolver a sociedade.
 Sem investimento no desenvolvimento infantil, na educação e acesso aos
diferentes serviços não teremos uma sociedade sadia.
 Hoje é um dia de alegria! Estamos reunidos para o I Curso de Atualização"
Primeiríssima Infância em foco: Formação Intersetorial e monitoramento
das ações".
 Este é o primeiro de 7 encontros mensais, sendo que temos a participação
de 5 Diretorias Regionais de Assistência Social (Araraquara, Itapeva,
Araçatuba, Campinas e Fernandópolis) e 10 funcionários da SEDS, que já
trabalham na tarefa de multiplicar e engajar outros servidores da assistência,
sejam eles do estado ou do município.
 Agradeço a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Escola de
Enfermagem/USP e a Secretaria Estadual de Saúde por este momento!
Engajar servidores e atualiza-los no tema é fundamental para
avançarmos! Para consolidarmos a Política da Primeira Infância.
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 A iniciativa é uma estratégia importante para o fortalecimento do
Programa Estadual Primeiríssima Infância.
 Temos como objetivos reduzir a mortalidade infantil e promover o
desenvolvimento infantil, criando bases para uma adolescência equilibrada e
uma vida adulta sadia. Investir na primeira infância é construir uma sociedade
mais harmoniosa e justa.
 Nossa

missão

hoje

é

promover

e

compartilhar

conhecimento,

disseminando serviços e estimulando a cidadania!
 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos!

Resumo Programa Estadual Primeiríssima Infância:
A ação do Governo do Estado de São Paulo envolve uma ampla rede de proteção
e políticas públicas voltadas às crianças entre 0 a 3 anos e será implantando em
todos os municípios paulistas por meio de parcerias com a sociedade civil.
Atualmente está sendo desenvolvido em 101 cidades com ações integradas da
Saúde, Assistência Social e Educação.
O Programa estadual é focado no desenvolvimento infantil em aspectos
emocionais e cognitivos; iniciativa inclui a criação do Índice Paulista da Primeira
Infância (IPPI), que demonstra as condições de acesso a saúde e educação para
menores de seis anos programa. O Primeiríssima Infância atua em 4 eixos
focalizando o desenvolvimento local com a formação profissional dos profissionais
da saúde, envolvimento comunitário, avaliação e monitoramento, criação de comitês
gestores municipais compostos por representantes da sociedade civil.

