








 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Nome do Projeto 

Educação Infantil 
 

Coordenador 

Comissão da Infância e Juventude 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Articular ações e esforços visando à universalização do atendimento pré-escolar até 2016; a ampliação das 
vagas em creches; a garantia da educação inclusiva de crianças, fomentar a atuação dos membros do 
Ministério Público na defesa do Direito à Educação Infantil. 

Objetivos específicos 

I. Fomentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do Direito à Educação Infantil; 

II. Realizar ações coordenadas para o aumento da oferta de vagas em creches, com vistas a ampliar a 
oferta, para o atendimento da demanda manifesta e, até 2024, no mínimo de 50% da população de 0 a 3 
anos; 

III. Realizar ações coordenadas para a garantia da universalização da pré-escola, obrigatória para crianças 
de 4 a 5 anos (artigo 208, I, da CF), até 2016, em todos os municípios brasileiros; 

IV. Realizar ações coordenadas para um ambiente educacional inclusivo, na educação infantil. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Atividade Prazo Responsável 

I. Fomentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do Direito à Educação Infantil 

a) abrir Procedimento Interno de Comissão (PIC) para oficiar 
aos PGJs e Corregedorias para a criação e implantação de 
Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Educação, 
com atuação exclusiva, em todas as Unidades do MP, bem 
como fomentar a criação de Promotorias Regionais e 
Especializadas em Educação, em caráter exclusivo; 

Setembro/2014 Comissão de Infância e 
Juventude (CIJ) do CNMP, 
com a colaboração da 
COPEDUC/ GNDH 

b) propor minuta de recomendação do CNMP sobre a ação na 
área da educação infantil (inclusive nos currículos dos cursos 
de formação de membros e priorizar o tema no planejamento 
estratégico da unidade); 

Novembro/2014 CIJ/GNDH/CET 

c) sugerir a inclusão, nos critérios do Prêmio CNMP, da 
categoria “Educação Infantil”. 

 CIJ 

d) realizar 5 encontros regionais 1- Norte 
2- Nordeste 
3- C.O. 
4- Sudeste 
5- Sul 

CIJ 

e) sensibilizar PGJs e Corregedores-Gerais  18 e 19/09 – CNCG 
– Teresina/PI 
15/10 – CNPG -  

CNMP/ CNPG/ CNCG 

f) articular encontro com o IBGE, MEC, PNAD e outros para a 
melhoria da base de dados, visando diagnóstico da demanda 
de educação infantil. 

 CNMP/ COPEDUC 

    



II. Realizar ações coordenadas para o aumento da oferta de vagas em creches, com vistas a ampliar a 
oferta, para o atendimento da demanda manifesta e, até 2024, no mínimo de 50% da população de 0 a 3 
anos; 

a) Expedir comunicação aos PGJs e Corregedorias da situação 
de cada Estado, conforme o Anuário Brasileiro da Educação 
Básica; 

Setembro/2014 CIJ 

b) Propor minuta de proposta de resolução CNMP sobre a ação 
na área da educação infantil; 

Novembro/2014 CIJ/GNDH/CET 

c) Fomentar a criação de cadastro único de solicitação de 
vagas, on-line, em creches e na pré-escola, e sua publicidade. 

01/01/2016  

    

III. Realizar ações coordenadas para a garantia da universalização da pré-escola, obrigatória para 
crianças de 4 a 5 anos (artigo 208, I, da CF), até 2016 em todos os municípios brasileiros 

a) Expedir comunicação aos PGJs e Corregedorias da situação 
de cada Estado, conforme o Anuário Brasileiro da Educação 
Básica; 
 

31/09/2014 CIJ 

b) Propor minuta de recomendação do CNMP sobre a ação na 
área da educação infantil 

30/11/2014 CIJ/GNDH/CET 

c) Semana Nacional de Mobilização e Campanha pela 
Educação Infantil (roteiro de atuação será disponibilizado na 
lista) 

24 a 28/08/2015 COPEDUC e CNMP 

   

   

IV. Realizar ações coordenadas para um ambiente educacional inclusivo, na educação infantil. 

a) fomentar a melhoria de espaços físicos (eliminação de 
barreiras arquitetônicas); 

  

b) prioridade na matrícula;   

c) Atendimento Educacional Especializado (AEE) Integrado;   

d) capacitação de profissionais para estimulação precoce;   

e) materiais pedagógicos adaptados;   

f) existência de profissional de apoio ao aluno com deficiência 
(formação mínima prevista no art.62/LDB); 

  

g) recomendar aos conselhos estaduais e municipais de 
educação que prevejam os requisitos de “Escola Inclusiva” nos 
documentos de autorização das escolas; 

  

h) existência de sala de recursos multifuncional   

    

INDICADORES 

I. Fomentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do Direito à Educação Infantil 

a) Número de Centros de Apoio Operacionais (CAO) com atuação exclusiva na educação (mínimo de um CAO por 
unidade do MP) – Prazo: 25/08/2015; 
 
b) Número de Promotorias de Justiça (PJ), na capital, com atuação exclusiva na educação (mínimo uma PJ 
especializada, na capital, por unidade do MP) – Prazo: até 31/12/2015; 
 
c) Número de Promotorias Regionais (PR), no interior dos estados, com atuação exclusiva na educação (mínimo de 
uma PR por unidade do MP) – Prazo: 31/12/2015; 
 
d) Número de municípios monitorados, com levantamento pela CIJ dos pontos de controle e evolução em março e 
julho de 2015. 
 

II. Realizar ações coordenadas para o aumento da oferta de vagas em creches, com vistas a ampliar 



a oferta, para o atendimento da demanda manifesta e, até 2024, no mínimo de 50% da população de 
0 a 3 anos; 

a) Percentual de ofertas de vagas em Creches: 
A.1 – Indicador absoluto 
A.2 – Indicador qualificado 
 
b) Indicador  “Município Zero Creche” 
 
c) Número de procedimentos 
 

III. Realizar ações coordenadas para a garantia da universalização da pré-escola, obrigatória para 
crianças de 4 a 5 anos (artigo 208, I, da CF), até 2016 em todos os municípios brasileiros 

a) Percentual de ofertas de vagas em Pré-Escola 
A.1 – Indicador absoluto 
A.2 – Indicador qualificado 
 
b) Número de procedimentos 
 

IV. Realizar ações coordenadas para um ambiente educacional inclusivo, na educação infantil. 

a) Indicador de adaptação física/arquitetônica: número de escolas adaptadas a crianças com deficiência, conforme 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART – Dec.5296/04); 
 
b) Indicador de adaptação pedagógica: existência de Plano de Atendimento Individual do aluno com deficiência; 
 

    

 

1º PONTO DE CONTROLE: 04/03/2015 

    

2º PONTO DE CONTROLE: 01/07/2015 

 


