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AÇÕES DO MEC 

Curso de Especialização em Educação Infantil 

Formação em nível de especialização presencial para professores, 

coordenadores, diretores de creches e pré-escolas da rede pública e da 

rede privada sem fins lucrativos (filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais), conveniadas com o Poder Público e equipes de educação 

infantil dos sistemas públicos de ensino. 
 

Programa Nacional de Biblioteca da Escola 

 Inclusão de acervo da educação infantil (60 títulos) 

 85.179 instituições de educação infantil passaram a ser incluídas. 

 Inclusão de acervo para o professor da educação infantil 
 



AÇÕES DO MEC 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Reconhecimento de um per capita diferenciado para a educação 

infantil 
 

Programa Dinheiro Direto na Escola 

78.130 escolas atendidas 
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 
 

Criação no âmbito do INEP de GT de Avaliação da Educação Infantil 

Analisar, discutir e sugerir melhorias para o aprimoramento do modelo 

de avaliação da educação infantil a ser delineado pela Comissão de 

Especialista para a Avaliação da Educação Infantil Resolução 

CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009. 



Inclusão da educação infantil no PSE 

Integrar a educação infantil em programas e projetos que articulem 

saúde e educação, e acolher ações de integração entre saúde e 

educação, impactando positivamente na qualidade de vida das 

crianças de 0 a 5 anos. 

 

Expansão do Programa Saúde na Escola para creches e pré-escolas.  

Em 2013:  

 17.748 creches 

 963.376 crianças 

 4.750 municípios  

AÇÕES DO MEC 



COMPRA GOVERNAMENTAL 
DE BRINQUEDOS 

Brinquedo – material pedagógico para a Educação Infantil 

Não pode ser comprado sem uso de critérios claros que atendam as 

necessidades da educação das crianças. 
 

Deve passar por um processo criterioso de seleção e aprovação pela equipe 

pedagógica. 
 

Não é só para ver, é para tocar, sentir, movimentar, experimentar suas 

possibilidades em todas as formas e jeitos. 
 

É propriedade da instituição para ser utilizado pelas crianças. 
 

Normas de utilização e critérios de uso, a partir de acordos coletivos entre 

professoras e crianças, é fundamental para que os produtos adquiridos sejam 

bem utilizados, ampliando sua vida útil. 



Ata de Registro de Preços 

Os municípios, estados e Distrito Federal podem 

adquirir esses Brinquedos, com recursos próprios ou 

de outras fontes, por meio de adesão à ata de registro 

de preços. Para saber como proceder, clique em 

Preços registrados e, em seguida, em “orientações 

para aquisição de objetos por meio de pregão de 

registro de preços”. 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/

produtos/brinquedos/brinquedos-apresentacao 
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DIMENSÕES: 

• Projeto Arquitetônico (tipo B e tipo C) 

• Financiamento de obra 

• Aquisição de Mobiliário 

• Assessoramento Pedagógico 

• Custeio de novas matrículas 

Programa Nacional de Reestruturação e 
Aparelhagem da Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil – PROINFÂNCIA 



OBRAS FINANCIADAS 

• 1022 instituições foram conveniadas em 

2007/2008; 

• mais 700 instituições em 2009; 

• mais 628 instituições em 2010; 

• mais 3.019 instituições em 2011/2012 (PAC 2); 

• totalizando 6.000 instituições até 2014. 

• Total de recursos conveniados – 2007/2011                           

R$ 2,3 bilhões 

• Total de recursos do PAC – 2011/2014                                   

R$ 7,6 bilhões 



Principais dificuldades enfrentadas pelos 

municípios 

• Autorização de funcionamento do novo 

estabelecimento 

• Definição dos critérios de matrícula 

• Definição do quadro de recursos humanos 

• Elaboração da PP 

 Atendimento de 0 – 3 

 Inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais 

 Organização dos espaços, tempos e materiais 

ASSESSORAMENTO 
PEDAGÓGICO 



Prestar apoio financeiro, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, para manutenção de novos 

estabelecimentos públicos de educação infantil. 

 

MP nº 533/2011 convertida na Lei nº 12.499/2011 

Autoriza a União a transferir recursos financeiros 
 

Resolução/CD/FNDE nº 15/2013 

Estabelece critérios e procedimentos para a 

transferência automática de recursos financeiros 

CUSTEIO DE NOVAS 
MATRÍCULAS 



RESOLUÇÃO Nº 15/2013 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

 Quem tem direito 
Os novos estabelecimentos públicos de 
educação infantil construídos com recursos 
federais. 

 
 Como pleitear 

Cadastrar no SIMEC, Módulo E. I. Manutenção, 
aba “Unidades do Proinfância”, sítio eletrônico 
http://simec.mec.gov.br, cada novo 
estabelecimento de educação infantil pública. 
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RESOLUÇÃO Nº 15/2013 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

Transferência 
Parcela única realizada automaticamente pelo 
FNDE. 

 
Aplicação 

Exclusivamente em despesas para a manutenção 
e desenvolvimento da educação infantil pública 
(Art. 70 da Lei nº 9.394 de 20/12/1996). 
 



Ação intersetorial com foco compartilhado nas 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Faz parte do Plano Brasil sem Miséria e está 

estruturada em 3 eixos: 

Superação da extrema pobreza em famílias com 

crianças de 0 a 6 anos de idade 

Ampliação do acesso à creche e pré-escola e 

melhoria do atendimento 

Ampliação do acesso à saúde 

AÇÃO BRASIL CARINHOSO 
(Medida Provisória nº 570/2012, convertida na Lei nº 12.722/2012)  



AÇÃO BRASIL CARINHOSO  

Incentivo para ampliar as matrículas de crianças pobres e reduzir a 

desigualdade em termos de acesso a creches 

 

Suplementação – Brasil Carinhoso transfere mais de R$ 1.362,00 por ano 

para cada criança beneficiária do Bolsa Família entre 0 e 3 anos 

matriculada em creches. Este recurso pode ser utilizado para manutenção 

e desenvolvimento do ensino. Trata-se de um acréscimo de 50% sobre o 

valor do Fundeb.  

 

Implementação em 2012 

 R$ 136.7 milhões transferidos 

 2.056 municípios participantes  

 22 mil creches beneficiadas 

 Mais de 300 mil crianças do Bolsa Família em creches 



AÇÃO BRASIL CARINHOSO  

Suplementação 

Implementação em 2013 (resultados parciais até 25 de setembro) 
 

 R$ 438 milhões a serem transferidos 

 2.410 municípios 

 21  mil creches 

 Mais de 360 mil crianças do Bolsa Família em creches 

 

 

Implementação em 2014 
 

 Mais de R$ 500 milhões a serem transferidos 

 Participação de todos os municípios com creches 

 Recursos correspondentes a mais de 430 mil crianças do Bolsa Família 

em creches 



AÇÃO BRASIL CARINHOSO  

Novas Turmas 

Pagamento prévio referenciado no FUNDEB dos custos para educação 

infantil públicas e conveniadas (R$ 2.725 por criança/ano). A medida visa 

estimular a expansão de novas matrículas em nova turmas de educação 

infantil. 

 

• Sem a medida, o município pode levar até um ano e meio para receber 

os recursos do FUNDEB.  

 

Aumento de 66% no valor transferido para a merenda em escolas, creches 

e pré-escolas 

 

Transferência de R$ 150 milhões para a aquisição de equipamento de 

cozinha e utensílios para creches públicas e conveniadas.  



NOVAS TURMAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 16/2013 
 

Estabelece critérios e procedimentos para a 
transferência automática de recursos 
financeiros a municípios e ao Distrito Federal, 
para manutenção de novas matrículas em 
novas turmas de educação infantil. 



QUEM TEM DIREITO AOS 
RECURSOS 

Novas turmas de educação infantil desde que: 

 Oferecidas em estabelecimentos educacionais 

públicos ou conveniados e que possuam autorização 

de funcionamento; 

 Atendam a padrões de qualidade definidos pelo 

órgão normativo do sistema de ensino; 

 Cadastradas em sistema do MEC (SIMEC); 

 Com todas as matrículas não contempladas com 

recursos do FUNDEB. 



COMO PLEITEAR O RECURSO 

Os municípios e o Distrito Federal deverão cadastrar 

no SIMEC, Módulo E. I. Manutenção, aba “Novas 

Turmas de Educação Infantil”, sítio eletrônico 

http://simec.mec.gov.br, cada nova turma. 

 

TRANSFÊRENCIA DOS RECURSOS 

Parcela única realizada automaticamente pelo FNDE. 

http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/


APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros transferidos deverão ser 

aplicados exclusivamente em despesas para a 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil 

(Art. 70 da Lei nº 9.394 de 20/12/1996, exceto incisos 

IV, VI e VII). 
“I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

 (...) 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

(...) 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 

escolar.” 

 



RECURSO SUPLEMENTAR 

A partir de 2014 as transferências de recursos da 
União aos Municípios e ao Distrito Federal, com a 
finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à 
manutenção e ao desenvolvimento da educação 
infantil para o atendimento em creches, serão 
realizadas, automaticamente, pelo FNDE, com base 
na quantidade de matrículas de crianças de 0 (zero) a 
48 (quarenta e oito) meses cadastradas pelos 
Municípios e pelo Distrito Federal no Censo Escolar 
da Educação Básica 2013 cujas famílias sejam 
beneficiárias do Programa Bolsa Família. 



EDUCAÇÃO: PRIORIDADE PARA 
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR 

http://portal.mec.gov.br/educacaoinfantil/ 

 

 

Entrar em :  

 

 

Localizar município :   Nome do município 

http://portal.mec.gov.br/educacaoinfantil/


CONTATO 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica 

Coordenação Geral de Educação Infantil 

Fone: (61) 2022-8441 

rita.coelho@mec.gov.br 
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