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APRESENTAÇÃO

O Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI) é uma instância de articulação 
interinstitucional, suprapartidária, que agrega diversos órgãos, instituições e 
pessoas comprometidas com a Educação Infantil e com o desenvolvimento, integral 
da criança de zero a cinco anos de idade no Estado da Bahia. Desde a sua fundação, 
o FBEI propõe e participa de atividades relacionadas a seus princípios e objetivos, 
buscando contribuir com a construção de políticas públicas para a Educação Infantil 
na Bahia e no Brasil.  O Fórum é constituído de Assembleia e de Grupo Gestor, 
tem caráter propositivo, de socialização, divulgação de informações, mobilização 
e congregação de esforços para promover a Educação Infantil baiana. O Fórum 
Baiano de Educação Infantil existe desde 1997 como Comissão Interinstitucional de 
Educação Infantil da Bahia, mas foi somente em dezembro de 2002 que passou a ser 
chamado de FBEI.  Seus princípios fundamentais são: 

• A educação e o cuidado das crianças de zero a cinco anos é uma responsabilidade 
compartilhada da família, do Estado e da sociedade.

• A garantia de oferta e acesso a qualquer criança de zero a cinco anos ao 
atendimento em instituições do sistema público educacional.

• A mobilização ativa da sociedade com o intuito de fazer com que a União, 
Estado, Distrito Federal e Municípios cumpram seu papel constitucional de 
formular e executar políticas públicas para a garantia de uma Educação Infantil 
de qualidade.

• Integração e valorização das instituições comunitárias no sistema educacional.
• A defesa da indissociabilidade do educar/cuidar, das interações e brincadeiras 

para o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade.
• A pluralidade de propostas pedagógicas que promovam a autonomia e a 

multiplicidade de experiências para as crianças de zero a cinco anos de idade.
• Ampliação da Educação Infantil enquanto campo interdisciplinar, 

multidimensional, multiétnico e em permanente evolução, valorizando a cultura 
local.

• A defesa da formação de professores em nível superior (Licenciatura em 
Pedagogia) para o trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos de idade 
em instituições de Educação Infantil.
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2 PALAVRAS FINAIS

Esperamos que esse documento fomente debates sobre a Educação Infantil e 
subsidie a criação, em sua região ou município, de um Fórum Educação Infantil, 
vinculado ao Fórum Baiano de Educação Infantil, pois os desafi os em nosso Estado 
ainda são muitos e precisamos constituir uma rede cada vez mais forte para defender 
o direito das crianças de 0 a 5 anos de idade a uma Educação Infantil pública, gratuita, 
laica, inclusiva, de qualidade e socialmente referenciada.    

CONTATOS

SEDE PROVISÓRIA DO FBEI

SINPRO – Sindicato dos Professores no Estado da Bahia
Rua Manoel Barreto, 786 – Graça – CEP: 40150-360 – Tel.: (71) 3237-2027 Salvador - 
Bahia
Contatos: (71) 9151-0833 (OI) / 8752-6207 (OI) / 9182-9594 (TIM) / 9199-3572 (TIM)
E-mail: fbei2005@yahoo.com.br

O FBEI é uma organização vinculada, desde 2002, ao Movimento Interfóruns de 
Educação Infantil do Brasil (MIEIB). O MIEIB é um movimento social, criado em 1999, 
que tem como especifi cidade a defesa da Educação Infantil como direito para todas 
as crianças de 0 a 5 anos de idade e o fortalecimento desse campo de conhecimento 
e de atuação profi ssional no Brasil. Atualmente, o MIEIB, como uma organização 
autônoma, integrada a outros movimentos sociais, de caráter interinstitucional 
e suprapartidário, é constituído por 26 Fóruns de Educação Infantil Estaduais e 01 
Fórum de Educação Infantil no Distrito Federal comprometidos com a luta pela 
garantia do atendimento às crianças da faixa etária de 0 a 5 anos de idade do Brasil. 
Em consonância com os princípios do MIEIB, os fóruns estaduais e/ou regionais 
ou municipais de Educação Infantil se propõem a participar das suas atividades 
e contribuir para a execução dos objetivos do Movimento em sua esfera local de 
atuação, articulando para tal diferentes parceiros do poder público, da sociedade 
civil e dos movimentos sociais.

Diante do exposto, convidamos você para conhecer este documento, elaborado 
pelo 5° Grupo Gestor do FBEI, que visa orientar órgãos, instituições, entidades/
organizações e/ou pessoas interessadas em instalar em sua região ou município 
polos regionais ou municipais do FBEI e disponibilizar informações sobre o que 
é o FBEI, seus princípios e objetivos, bem como sobre a instalação, organização e 
funcionamento de um polo municipal ou regional do FBEI.  

Essa luta é de todos nós!

5° Grupo Gestor do Gestor FBEI (2012-2014) 
Acredite Associação de Creches e Pré-Escolas
Centro de Educação Municipal Cid Passos
Escola Comunitária Luiza Mahin
Faculdade de Educação (UFBA)
Profi ssional de Educação
Secretaria Municipal de Educação de Salvador
Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (SINPRO)
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1 SOBRE A CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
DE UM FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1.1 O QUE É UM FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL?

É uma instância suprapartidária, articulada por diversas instituições, órgãos, 
entidades e pessoas comprometidas com a defesa do direito da criança de 0 a 5 anos 
de idade à Educação Infantil, numa determinada região ou município baiano. É uma 
instância permanente de discussão, atuação e monitoramento das políticas públicas 
para Educação Infantil, não se restringindo a reuniões pontuais ou eventos. O Fórum 
Regional ou Municipal de Educação de Educação Infantil integra o Fórum Baiano de 
Educação Infantil, passando a ser um de seus polos no território baiano. 

1.2 QUAIS OS OBJETIVOS DE UM FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

• Lutar pela garantia da efetivação do direito da criança de zero até cinco anos de 
idade à Educação Infantil, conforme consta na legislação brasileira.

• Defender a indissociabilidade entre educação e cuidado, as interações e as 
brincadeiras como pilares fundamentais para o desenvolvimento integral das 
crianças de zero até cinco anos de idade.

• Fomentar uma valorização das culturas da infância/criança na sociedade 
contemporânea.

• Proporcionar espaços de formação político-pedagógica para professores, 
gestores e outros profi ssionais da Educação Infantil. 

• Propiciar debates sobre as políticas públicas, as legislação educacional, as 
orientações e as Diretrizes Curriculares nacionais, regionais, estaduais e 
municipais para a Educação Infantil, juntamente com o Comitê Diretivo do 
Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil (MIEIB).

• Estimular a criação e a articulação de instâncias regionais de Educação Infantil 
no Estado da Bahia.
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• Elaborar Plano de Trabalho e apresentá-lo ao Grupo Gestor Estadual para 
operacionalização das ações do FBEI.

• Participar da (re)formulação das Regras Básicas para Estrutura e Funcionamento 
do FBEI nas Assembleias Estaduais.

•  Comunicar ao Grupo Gestor Estadual os nomes das instituições e profi ssionais 
da área de educação eleitos desistentes do Grupo Gestor do Polo Regional ou 
Municipal.   

• Participar, quando houver recursos fi nanceiros disponíveis, das Reuniões e 
Seminários promovidos pelo Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 
Brasil (MIEIB), por outros Fóruns Estaduais de Educação Infantil, bem como 
outros encontros na área da Educação Infantil.

• Elaborar, ao fi nal do mandato, relatório para socializar as atividades desenvolvidas 
e prestar contas dos recursos fi nanceiros do polo do FBEI ao Grupo Gestor 
Estadual.

1.11 O FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
POSSUI RECURSOS FINANCEIROS?

O Fórum Regional ou Municipal de Educação, como um movimento social, não 
possui receitas fi xas, mas pode por meio do apoio de instituições locais, estaduais 
e/ou nacionais custear as despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos 
integrantes do Fórum para participar das atividades do FBEI e do MIEIB, bem como 
com a produção de materiais para a socialização das atividades desenvolvidas pelo 
Fórum Regional ou Municipal de Educação Infantil.      
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1.9 QUEM PODE VOTAR?

Todas as instituições, organizações e profi ssionais da área de educação participantes 
do Fórum e atuantes, de forma direta ou indireta, na Educação Infantil terão direito 
a votar e serem candidatos a uma das vagas no Grupo Gestor do Pólo Regional ou 
Municipal. 

1.10 QUAIS AS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DO GRUPO GESTOR 
ELEITO DO FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL?

Da Assembleia:

• Eleger o Grupo Gestor a cada três anos.
• Monitorar as atividades desenvolvidas pelo Grupo Gestor.

Do Grupo Gestor:

• Convocar a Assembleia Regional ou Municipal anualmente ou em caráter 
ordinário, ao fi nal do mandato do Grupo Gestor do Fórum Regional ou 
Municipal, e em caráter extraordinário, via carta, panfl etos, cartazes e e-mail, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da Assembleia.

•  Enviar para o Grupo Gestor Estadual os nomes das instituições e profi ssionais da 
área de educação eleitos para o Grupo Gestor do Fórum Regional ou Municipal e 
de seus representantes em no máximo 30 dias após as eleições.

• Indicar um representante para integrar o Grupo Gestor Estadual do FBEI.
• Reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês ou extraordinariamente, 

quando necessário.
• Coordenar o processo de elaboração da carta de princípios que regem a 

constituição do Fórum Regional ou Municipal de Educação Infantil;
• Defi nir propostas e ações de trabalho e fazer levantamento de temas prioritários 

e relevantes para discussão acerca do universo da Educação Infantil na região ou 
município e de um cronograma de atividades;

• Defi nir uma secretaria executiva para a operacionalização, bem como para a 
articulação entre membros e parceiros do Fórum;

• Registrar e a divulgar as reuniões e encontros no âmbito Regional ou Municipal;
• Representar o FBEI nas situações que se fi zerem necessárias.
• Defi nir a Secretaria Executiva e seu modo de funcionamento;
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• Monitorar e dialogar com as Secretarias Municipais /Estaduais de Educação, 
com os Conselhos Municipais de Educação e com outros órgãos públicos e 
movimentos sociais sobre a implementação de políticas públicas de atendimento 
a crianças de até cinco anos de idade. 

• Fortalecer o Fórum Baiano de Educação Infantil.

1.3 POR QUE É IMPORTANTE INSTALAR UM FÓRUM REGIONAL OU 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

A Bahia é um dos estados com o maior índice de défi cit de atendimento das crianças 
de 0 a 5 anos de idade, principalmente das crianças de 0 a 3 anos de idade. Além 
disso, a Educação Infantil baiana e brasileira ainda possui inúmeros desafi os para 
o cumprimento do que está estabelecido no marco legal educacional brasileiro e 
para consolidar as conquistas alcançadas. Os desafi os referem-se, especialmente, 
à ampliação do atendimento das crianças de 0 a 5 anos de idade, à melhoria da 
qualidade, ao fi nanciamento, à integração aos sistemas de ensino, à formação de seus 
profi ssionais e à consolidação de sua identidade como primeira etapa da Educação 
Básica. Para que esses desafi os sejam enfrentados e as conquistas consolidadas é 
necessário a mobilização, a articulação e a intervenção de vários setores da sociedade. 

1.4 COMO INSTALAR UM FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL?

Para a instalação de um Polo Regional ou Municipal do FBEI é necessário a articulação 
entre uma ou mais instituições, órgãos, entidades, movimentos sociais, sindicatos 
ou profi ssionais da educação comprometidos com a Educação Infantil.  Lembramos 
que é  fundamental o levantamento prévio, na região ou município, de instituições, 
órgãos, entidades, sindicatos e profi ssionais da educação que desenvolvem ações 
voltadas para a educação da criança de 0 a 5 anos de idade. Identifi cados os possíveis 
parceiros. É importante também organizar um encontro para apresentação do que 
é um Fórum de Educação Infantil, de seus objetivos e princípios, da importância de 
se ter instalado um polo do FBEI na região ou município, das disponibilidades de 
cada um e da entidade/organização para participar das atividades do polo que será 
instalado. Feita essa reunião inicial, um calendário de atividades pode ser defi nido 
para planejar o que será feito, a exemplo da organização da eleição do Grupo Gestor 
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do polo a ser instalado. É importante que esse coletivo seja eleito por meio de um 
processo participativo e democrático em uma Assembleia convocada e divulgada 
pelas pessoas/organizações que iniciaram a organização do polo do FBEI na região ou 
município. Para tanto, é importante deixar explícito quais são os critérios e as regras 
para a participação das entidades/organizações e pessoas interessadas nas eleições 
do Grupo Gestor do polo. Após as eleições, um novo calendário de atividades pode 
ser construído para a defi nição de pautas locais e estaduais. Essas pautas devem 
estar em consonância com as do Fórum Baiano de Educação Infantil (nível estadual) 
e com as do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (nível nacional). 

1.5 QUEM PODE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Organizações, entidades, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, conselhos 
municipais de educação e de direitos, universidades, associação de pais e estudantes, 
secretarias de educação, escolas públicas e privadas, conselhos municipais de saúde 
e assistência social, conselhos municipais de defesa da infância, pesquisadores, 
profi ssionais da educação, pais, estudantes e interessados pela luta em defesa da 
Educação Infantil.  

1.6 COMO DEVE SER CONSTITUÍDO O GRUPO GESTOR DE CADA 
FÓRUM REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

O Grupo Gestor do Fórum Regional ou Municipal será constituído de instituições, 
organizações governamentais e não-governamentais e profi ssionais da área de 
educação. O Grupo Gestor é eleito em Assembleia e terá o mandato de 03 (três) anos. 

1.7  QUAL A COMPOSIÇÃO DO GRUPO GESTOR DO FÓRUM 
REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

O Grupo Gestor de cada Fórum Regional ou Municipal de Educação Infantil pode 
ser composto por 13 (treze) instituições e organizações não-governamentais e 
governamentais e 02 por profi ssionais da área de educação, a saber:

• 01 ONG atuante na Educação Infantil.
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• 01 Associação de profi ssionais da educação.
• 01 Sindicato de profi ssionais da educação.
• 01 Entidade nacional ou internacional de defesa à infância.
• 01 Instituição de ensino superior pública.
• 01 Instituição de ensino superior privada.
• 01 Secretaria Municipal de Educação.
• 01 Escola de Educação Infantil particular.
• 01 Escola de Educação Infantil pública.
• 01 Escola de Educação Infantil comunitária ou fi lantrópica ou confessional.
• 01 Conselho Estadual ou Municipal de educação.
• 01 Conselho Municipal ou Estadual de defesa à infância. 
• 01 Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde ou Assistência Social.
• 02 Profi ssionais da área de educação

1.8 COMO SE DÁ AS ELEIÇÕES DO GRUPO GESTOR DO FÓRUM 
REGIONAL OU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

O processo de escolha do Grupo Gestor de cada Fórum Regional ou Municipal de 
Educação Infantil será dado, a cada três anos, em Assembleia Regional ou Municipal, 
e obedecendo aos seguintes critérios:

Instituições, organizações e profi ssionais da área de educação candidatos a uma 
das vagas no Grupo Gestor do Fórum Regional ou Municipal deverão se inscrever 
mediante envio de carta respectivamente, com antecedência mínima de até 05 
(cinco) dias úteis da data da Assembleia Regional ou Municipal para as eleições. 

Deverá conter apenas um representante titular e um suplente por característica 
de instituição, organização governamental e não-governamental, exceto para 
profi ssionais da área de educação que serão dois titulares e dois suplentes eleitos. 
Cada instituição e os profi ssionais da área de educação não vinculados com uma 
instituição presentes na Assembleia Regional ou Municipal terão direito a um voto.
O voto é declarado.


