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Carta	  de	  princípios	  	  
	  

	  
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.  

Concebemos as crianças como seres ativos desde seu nascimento, que buscam 

dar sentido às experiências que vivem, sendo co-construtoras de conhecimento, 

identidade e cultura. Portanto, as propostas destinadas à elas devem reconhecer sua 

singularidade, bem como da comunidade em que vivem. 

A educação infantil precisa ser aberta, flexível e considerar as manifestações 

de todos os sujeitos - adultos e crianças - que ali convivem. Acreditamos em uma 

educação que forme para a democracia e que considere a diversidade. Deve ser um 

espaço de não silenciamento e respeito a criança em seus direitos sociais e humanos.  

Defendemos um currículo que proporcione as crianças experiências 

significativas nas várias linguagens (verbais, não verbais, corporais, artísticas, 

científicas) sem prejuízo de seu direito a brincar e  ser feliz nas instituições.  

Nesse sentido, nos posicionamos contrariamente a propostas pedagógicas que 

reforçam um modelo adultocêntrico pautado nas práticas tradicionais recorrentes no 

ensino fundamental, ou em práticas orientadas apenas para a guarda e os cuidados 

físicos, referenciadas em modelos domésticos. Defendemos uma pedagogia para a 

infância que reconheça a especificidade desse nível de educação tanto nas práticas 

cotidianas, quanto na formação dos profissionais, na relação com as famílias, na 

estrutura e  no funcionamento das instituições.  
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 Com base nesses princípios defendemos: 

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

enquanto direito constitucional tanto das crianças (independentemente de sua origem 

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

trabalhadores urbanos e rurais conforme prevê a Constituição de 1988; 

- 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 indissociabilidade entre o cuidar/educar, , visando o bem estar, o crescimento e o 

pleno desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos e 11 meses, de acordo com o 

prescrito na Política Nacional de Educação Infantil (MEC/SEF/COEDI, 1994); 

DCNEI (MEC/SEB, Res. n.5, 17/12/2009). ECA, de 1990). Entendendo cuidar e 

educar integrados como a garantia de proteção, saúde e bem-estar das crianças; o 

atendimento as necessidades físicas, intelectuais, motoras, afetivas das crianças e; o 

planejamento de espaços e experiências que estimulem a inteligência, a imaginação e 

a curiosidade infantil; 

- a pluralidade de propostas pedagógicas, respeitando-se os princípios definidos Na 

legislação vigente (ECA, LDB e DCNEI); 

- a implementação de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade do 

atendimento atual e sua expansão futura, abrangendo a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 

meses; 

- 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; 

 - O direito de todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses ao atendimento de qualidade 

em período integral, em instituições públicas de Educação Infantil, conforme opção 

da família e necessidade da criança.  

- a ampliação e flexibilização do atendimento com qualidade, de acordo com as 

demandas das comunidades locais; 

-  a implementação de propostas pedagógicas de qualidade, baseadas na legislação, 

nos documentos oficiais e em conhecimentos produzidos cientificamente e que 

considerem a criança de 0 a 5 anos e 11 meses como sujeito ativo e interativo, parte 

do contexto sócio-cultural; 
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- 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 

e oferta de materiais e recursos necessário; 

- a constituição, delimitação e regulamentação do campo de atuação e formação dos 

profissionais de Educação Infantil.; 

- 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; 

 

O Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo tem como função: 

- Defender permanentemente a garantia dos direitos das crianças;  

- articular e acompanhar as ações dos Fóruns Regionais de Educação Infantil do 

Estado de São Paulo; 

- mobilizar parceiros visando à conjunção de esforços; 

- aglutinar, socializar e divulgar informações e conhecimentos pertinentes à área da 

Educação Infantil; 

- propor diretrizes de ação e políticas de Educação Infantil em nível municipal, 

estadual ou nacional; 

- articular e acompanhar as ações do Fórum Paulista de Educação Infantil e do 

Movimento Interfóruns junto a outras associações municipais, para garantir a Carta de 

Princípios do Fórum;  

 -  fiscalizar o uso de recursos públicos para a Educação Infantil no município de São 

Paulo. 

	  
	  


