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O Programa de Metas 2019/2020  

mapeou os 10 distritos mais 

vulneráveis da cidade de São Paulo. O 

PMPI tem como diretrizes atuar nos 

distritos mais vulneráveis. 

São nos distritos de Brasilândia, Capão 

Redondo, Jardim São Luís, Cidade 

Ademar, Sapopemba, Cidade Tiradentes, 

Itaim Paulista, Jardim Ângela, Grajaú e 

Lajeado que é preciso empenhar mais 

esforços para garantir as condições 

adequadas para o desenvolvimento 

infantil.



Sobre o processo 

• Ponto de partida

• Construção de uma fermenta 

• Identificação e mobilização das OSC

• Resultados e construção gráfica 

• Limitações e fragilidades 



76 OSC responderam ao questionário 

on-line, o que corresponde a 20% das 

organizações.

As sedes estão distribuídas em todas as 

regiões da cidade. Dentre os distritos 

listados, destaque para  Campo Limpo, 

Santo Amaro e Vila Mariana que 

concentração o maior número de OSC 

por distrito, 4 no total. 



Diz respeito à saúde das crianças e de 

suas mães e à habilidade do cuidador 

em prover uma saúde adequada à 

criança.



Leva em consideração que a criança 

necessita de uma alimentação 

adequada para cada fase de seu 

desenvolvimento. Inclui também a 

nutrição materna durante a gestação, 

que está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento conveniente do 

bebê.



Aprendizagem Inicial refere-se ao 

fornecimento de oportunidades 

para a criança interagir com 

pessoas, locais ou objetos em seu 

ambiente. Nesse sentido ações 

que foram desenvolvidas ou 

estimuladas na área da educação 

foram consideradas desse 

domínio.

.



Referem-se à oferta de 

ambientes seguros para as 

crianças e suas famílias. O 

acesso a um ambiente não 

violento, sem poluição e com 

oportunidades para que as 

crianças possam interagir e se 

relacionar são importantes para 

o adequado desenvolvimento 

infantil. 



Refere-se à capacidade dos pais ou 

cuidadores de perceber, entender e 

responder aos sinais de suas crianças 

de maneira oportuna e apropriada. 



Refere-se às ações desenvolvidas 

pelas instituições com foco na 

produção e monitoramento de 

conhecimento, advocacy e formação e 

capacitação para profissionais que 

atuam na primeira infância.



Concluindo

• Proposta deve ser mantida, revisitada e 
ajustada permanentemente

• Maior engajamento da sociedade civil  

• Plano de Estado 

• Construção colaborativa - indicadores



Nossos agradecimentos a todas as organizações que trabalham pela Primeira Infância e
atenderam ao nosso chamado respondendo ao questionário e, em especial, àquelas que
apoiaram institucionalmente a pesquisa, colaborando na estruturação do questionário e
divulgando às suas redes:
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