
 

 

São Paulo, 11 de setembro de 2012 

 

Aos Senhores (as) candidatos (as) a Prefeitura Municipal de São Paulo! 

 

O Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo, é uma instância 

comprometida com a Educação Infantil e com o acesso e o atendimento de 

qualidade às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nos sistemas de educação, com 

ênfase no sistema público, no município de São Paulo. É aberto a participação da 

sociedade civil e ao debate público e democrático, com caráter suprapartidário e 

interinstitucional. Por qualidade, entendemos a garantia do cumprimento dos direitos 

das crianças em viver plenamente sua infância e ter acesso ao patrimônio cultural 

da humanidade.  

 

Como instituição da sociedade civil, defendemos:  

- o acesso da criança de 0 a 5 anos e 11 meses aos sistemas públicos de educação 

enquanto direito constitucional das crianças (independentemente de sua origem 

sócio-econômica ou cultural, raça, etnia, idade, gênero, credo, etc.)  

- constituição de uma política pública municipal de atendimento que considere os 

direitos e as necessidades das crianças como critério para direcionar a redefinição 

dos tempos e espaços nas instituições; 

- a destinação de recursos públicos específicos e adequados, imprescindíveis ao 

bom funcionamento dos sistemas de Educação Infantil, de acordo com o custo-

aluno-qualidade (CAQ) estabelecido; 

- a valorização e reconhecimento profissional de todos os envolvidos na Educação 

Infantil (professores, técnicos, equipe de apoio, gestão), por meio da garantia de 

condições dignas de trabalho e acesso (por meio de concurso), remuneração 

adequada, oferta de materiais e recursos necessário e formação continuada; 

- o direito das crianças e das/os profissionais da Educação Infantil a uma infra-

estrutura adequada para a oferta de educação infantil de qualidade, de acordo 

com os critérios de Infra-estrutura para a Ed. Infantil definidos pelo MEC e 

considerando ainda as especificidades de cada faixa etária atendida, a 

acessibilidade bem como o direito de crianças, das/os profissionais da Educação 



Infantil e das famílias a espaços intencionalmente planejados e tomados como um 

importante aspecto da prática pedagógica;  

- a ampliação da Educação Infantil enquanto campo de conhecimento intersetorial, 

interdisciplinar, multidimensional, de maneira a integrar as  diversas secretarias 

municipais em uma política conjunta para  a infância; 

- ampliação do atendimento direto e público, prioritariamente para as crianças de 0 a 

3 anos; 

- O direito à participação das famílias na rotina e cotidiano das instituições, 

respeitando suas demandas, bem como as da comunidade como um todo, 

compreendendo que a instituição de Educação Infantil é parceira da família e 

compartilha a educação da criança pequena; 

Os princípios aqui defendidos estão em consonância com a legislação 

vigente da área (ECA, 1990; MEC/SEF/COEDI, 1994; LDBEN, 1996; 

MEC/SEF/COEDI, 2006, DCNEI , 2009) na qual deve ser garantida enquanto 

política pública pelo próximo prefeito da Cidade de São Paulo.    

Solicitamos que desde o início da gestão, as instituições da sociedade civil, 

representadas por associações, fóruns, entidades, profissionais e comunidade 

sejam convidadas a debater e constituir essas políticas públicas em um processo 

democrática de participação, tal qual defendido na Constituição Federal do país. 
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