
EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Soluções inovadoras 
com foco no diálogo 

interinstitucional



Com o propósito de promover 

avanços sociais para quem mais 

precisa, o Articule atua para 

fomentar  diálogo e articulação 

entre Poder Público e a 

sociedade.

Articule
Fundado em 2017



• Ampliação do acesso, 

com qualidade

• Redução da 

desigualdade

• Garantia do direito x 

capacidade estatal

• Financiamento

Desafios a superar



Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021

Acesso



Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021

Desigualdade



Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021

Desigualdade



Com a Pandemia, o cenário 

de desigualdades se 

aprofundou 

Desigualdade

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-01/censo-escolar-mais-de-650-mil-criancas-sairam-da-escola-em-tres-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-01/censo-escolar-mais-de-650-mil-criancas-sairam-da-escola-em-tres-anos


Garantia do direito 

à educação infantil x capacidade estatal

Direito das crianças

CF: dever do estado ofertar 

educação infantil em creche e 

pré-escola às crianças até 5 

anos de idade (sendo 

obrigatória a matrícula de 4 e 

5, e facultativa, de 0 a 3)

ECA: determina a destinação 

privilegiada de recursos 

públicos nas áreas 

relacionadas à proteção da 

infância e juventude

Metas do PNE, PEEs e PMEs

Capacidade 

financeira do poder 

público municipal 

para atender a 

demanda em creche



STF e o Tema 548: Garantia do direito 
à educação infantil x capacidade estatal

Tese proposta pelo relator – Ministro FUX)

“A Administração Pública por força de decisão judicial

deve matricular criança de zero a cinco anos de idade

em creche ou pré-escola públicas desde que haja a

comprovação de pedido administrativo prévio não

atendido em prazo razoável e de incapacidade

financeira do requerente de arcar com o custo

correspondente”.



STF e o Tema 548: Garantia do direito 
à educação infantil x capacidade estatal

Tese final por decisão unânime:

“1. A educação básica em todas as suas fases -

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

- constitui direito fundamental de todas as crianças e

jovens, assegurada por normas constitucionais de

eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a

3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta

pelo Poder Público pode ser exigida

individualmente, como no caso examinado neste

processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar

efetividade integral às normas constitucionais sobre

acesso à educação básica"



Como promover avanços?



Prioridade
política

Diagnóstico 
e metas

Diálogo e 
articulação 
de esforços 

efetividade na 
política pública



É preciso criar um espaço 

de diálogo e cooperação,

onde as visões sejam 

compartilhadas e 

proporcionem maior 

compreensão.

+ articulação



Decisão estrutural (2013): em ação do Movimento Creche 

para Todos, TJSP determinou ao município de São Paulo a 

elaboração de plano de expansão de 150 mil vagas em 

creches e pré-escolas, até 2016, com alocação de recursos 

orçamentários para tanto. 

Governança : Coordenadoria da Infância e Juventude do 

TJSP, assessorada por um Comitê formado pelo Sistema de 

Justiça, órgãos de controle e sociedade civil.

1º ciclo de monitoramento 2014-2016: 89.249 novas 

matrículas

Repactuação e 2º ciclo de monitoramento 2017-2020: 

91.343 novas matriculas, sendo que em dez/2020 a fila de 

espera foi zerada e continuou zerada  pela segunda vez em 

2021.

Decisão estrutural



2021



Iniciativa de sucesso

GAEPE
Gabinete de Articulação para

Enfrentamento da Pandemia da Educação.

GAEPE
Gabinete de Articulação para a 

Efetividade da Politica da Educação.

Uma nova tecnologia social para o 

enfrentamento dos desafios da 

educação



Atuação articulada, coordenada e 

colaborativa;

Qualificação das decisões 

administrativas;

Construção de consensos para 

reduzir a insegurança jurídica;

Fortalecimento do regime de 

colaboração entre União, Estado e 

Municípios e evitar a descontinuidade 

nas políticas públicas com a 

alternância do poder.

Propósito: estabelecer uma agenda 

comum



GAEPE-RO

ATUAÇÃO
DOS GAEPES



 Diagnóstico: Levantamento da demanda por 

Educação Infantil por meio dos dados do SUS para 

apoiar diálogo sobre expansão do atendimento

 Focalização: Nota técnica recomendando 

transparência da fila de espera e estabelecimento de 

critérios objetivos com priorização das crianças mais 

vulneráveis (28,84% dos Municípios implementou 

integralmente).

 Qualidade: Nota Técnica sobre padrões de 

qualidade, com base em auditorias operacionais.

GAEPE-RO: iniciativas em andamento



Articulação entre gestores públicos,

órgãos do Sistema de Justiça e de

Controle Externo e Sociedade Civil

Diagnóstico da capacidade de

atendimento e da demanda existente e

manifesta, para subsidiar plano de

expansão e alocação de recursos

orçamentários

Aderência dos planos de expansão às

Metas do PNE, PEEs e PMEs

Papel fundamental da União e dos

Estados na Assistência aos Municípios

Próximos passos após decisão do 
Tema 548 pelo STF



Para mais efetividade na política 

pública da Educação em todos 

os cantos do Brasil

Para avançar na equidade

Para promover desenvolvimento 

econômico e social

Um Pacto pela Educação



articule.org.br/gaepes

@institutoarticule


