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O Marco Legal da Primeira Infância, sancionado em 2016 como  
Lei Federal nº 13.257/2016, instituiu a Política Integrada da 

Primeira Infância, visando a atuação intersetorial e 
multiprofissional para a promoção do desenvolvimento humano a 

partir da atenção às crianças de até seis anos de idade. Assim 
como define o papel da família e da sociedade nesta questão.  

Segundo evidências científicas, investir na Primeira Infância é a 
melhor estratégia para a promoção da experiência plena de ser 
criança e do desenvolvimento humano saudável, fator essencial 

para o progresso sustentável da Nação.  
 



No Município de Chopinzinho as 
atividades relacionadas ao Marco Legal da 

Primeira Infância - Universidade da 
Criança, acontecem desde o ano de 2017 e 
desde então podemos visualizar inúmeros 

resultados positivos. 
 



Algumas das ações realizadas no 
Município de Chopinzinho pela 

Universidade da Criança: 
 



20 de janeiro de 2017 
Deputada Leandre e Jovelina Chaves em reunião com a secretária de 

educação Edina Accorsi,  prefeito Álvaro Dênis Ceni Scolaro,  primeira-
dama Fabíola Cristina Paetzold Scolaro e a coordenadora da Universidade da 

Criança Regina Comelli,  para alinhar a implantação do Projeto de  
Políticas Públicas para a Primeira Infância. 

 
 



08 de fevereiro de 2017  
 Formação Continuada com os Professores da rede municipal de ensino. 

Palestrante: Jovelina Chaves dos Santos Silva 
Apresentação do Projeto Universidade da Criança – Este encontro proporcionou a reflexão 

sobre a importância da primeira infância e como os educadores exercem papel  
fundamental neste contexto.  

 



15 de Fevereiro de 2017 
Nesta data foi realizado o primeiro encontro do Grupo Gestor da Universidade da 

Criança , grupo este que é composto por voluntários do município, sensibilizados com a 
importância da temática. Apresentação do filme “O começo da Vida”,  

e direcionamento dos trabalhos. 
 



Março/2017 
O Grupo Gestor se mobilizou para realizar ações com a comunidade. 



10 de março de 2017  
Apresentação do Filme: “O começo da vida” e reflexões sobre a importância da Primeira 

Infância. Participação de pais dos alunos dos CMEI’s,  acadêmicos dos cursos de 
Pedagogia e Formação de Docentes, empresas e comunidade em geral. 

 





20 de março de 2017   
Encontro do Grupo Gestor 

Distribuição do material “Avanços do Marco Legal Para a Primeira Infância”. 
Divisão de subgrupos para o estudo do material para posteriormente elaborar o Plano 

Municipal para a Primeira Infância. 
 



Março e abril de 2017 - Encontros dos subgrupos para estudo do 
material: “Avanços do Marco Legal Para a Primeira Infância”. 

 
 



Maio de 2017: Ação com a participação das crianças. 
Opiniões/pontos de vista das crianças para a construção  
do plano municipal que garanta seus próprios direitos. 

 



Maio de 2017: Encontro do Grupo Gestor com sistematização do estudo do 
Plano Nacional para a Primeira Infância e início da elaboração do  Plano 

Municipal. 
 



Julho de 2017: Subida de  
nível – professores 

Seleção de questões que foram 
respondidas de acordo com  

o estudo dos Avanços do Marco 
Legal da Primeira Infância para 

progressão salarial dos profissionais 
de Educação. 

 



2017: Integrantes do Grupo Gestor 
compartilhando para outros municípios as 
ações do Projeto Universidade da Criança 

que são desenvolvidas no município de 
Chopinzinho.  



2017: Os gestores da empresa Comelli, realizaram orientações aos 
funcionários e suas esposas gestantes na semana SIPAT sobre a  
proposta do projeto Universidade da Criança e apresentaram  

o filme:  “O começo da vida”. 



2017: A empresa Doce D’ocê, sabendo da importância dos cuidados com a gestação,  
realizou formações aos líderes da empresa em relação aos cuidados com as  

mulheres gestantes no ambiente de trabalho.  
E também, pensando em proporcionar às futuras mamães, seus filhos e familiares  
uma interação ainda mais positiva e saudável decidiu que a licença maternidade  

a partir de 2018 passará de 04 para 06 meses, tornando-se assim uma empresa cidadã.  
 



2017 e 2018: A Secretaria Municipal de 
Saúde  em parceria com o Grupo Gestor da 
Universidade da Criança realiza encontros 
com os agentes comunitários  de saúde, a 
fim de explanar sobre a importância da 

Primeira Infância e como eles podem 
intervir com as famílias atendidas desde a 

gestação até os 06 anos de vida das 
crianças. 



Secretaria Municipal de Saúde e Grupo Gestor da Universidade da Criança realiza  
encontros com as gestantes, a fim de proporcionar reflexões sobre a importância do período 

gestacional para criação de vínculos afetivos e desenvolvimento saudável do bebê.  
 



Secretaria Municipal de Saúde e 
Grupo Gestor da Universidade 

da Criança desenvolve ações 
com os Maridos de Gestantes – 
“OS GRÁVIDOS”;  com o intuito 

de transmitir orientações aos 
pais sobre os cuidados com a 

gestante e com o bebê, a fim de 
proporcionar vínculos 
familiares saudáveis.  

 





Secretaria Municipal de Saúde desenvolve o programa “Gestante em 
Casa”, com o intuito de proporcionar o melhor atendimento as 

gestantes de acordo com o suas necessidades.  



Secretaria Municipal de Saúde realiza ações nas aldeias indígenas  
pertencentes ao município, Kaigang e Guarani. 

Respeitando os aspectos culturais, levou informações para as gestantes e seus familiares 
pertinentes ao desenvolvimento gestacional e sobre a importância da Primeira Infância no 

desenvolvimento das crianças.  



Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Universidade 
da Criança, realiza o Programa Criança Feliz (PCF).  

Esse programa contribui para a estimulação de elementos fundamentais da primeira 
infância, destacando os aspectos motores, cognitivos e sócio afetivos. 

É realizado o acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal,  
trabalhando com as famílias atividades lúdicas e planejadas de acordo  
com as faixas etárias e demandas, busca-se trabalhar o fortalecimento  

do vínculo e a compreensão dos cuidadores da importância do convívio afetivo  
para o desenvolvimento infantil. As atividades são planejadas  

pelas visitadoras e desenvolvidas na residência pelo cuidador junto com a criança.  



Algumas das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social através do Programa Criança Feliz com as famílias atendidas 

Diário do 

Bebê 
Caixa 

Organizadora 

Móbile 

Livros 

infantis 



Algumas das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social através do Programa Criança Feliz 

Chocalho 

Jogo de 

Argolas 

Caixa de 

Fitas 

Associação 

de Cores 

Tobogã Formas 

geométricas 

Derruba 

Latas 

Boliche Batuque 



Atualmente estão referenciadas 77 famílias em acompanhamento,  
sendo destas, 52 crianças com idade de 0 a 3 anos;  

03 crianças com idade de 0 a 6 anos beneficiárias de BPC e 22 gestantes. 
Considerando o número de integrantes em cada família envolvida de 

alguma forma neste programa atende-se 332 pessoas.  
 
 



Para o desenvolvimento integral da criança, brincar é parte fundamental.  
Pensando nisso e na importância da interação nas brincadeiras entre pais e filhos,  

o Grupo Gestor da Universidade da Criança realizou o “Dia do Brincar”, onde proporcionou 
diversas brincadeiras para que pais e filhos pudessem se divertir 



Foram realizados durante o ano de 2017 e 2018 vários 
encontros recreativos com as famílias Chopinzinhenses. 





22 de Novembro de 2017 
Chopinzinho apresenta projeto Universidade da Criança  

na Câmara dos Deputados em Brasília - DF 
 



 

Palestra com Vital Didonet  
assessor da rede nacional 
da primeira infância em 
assuntos legislativos e de 
políticas públicas e que 

ajudou a redigir a Lei do 
Marco Legal da 1ª Infância, 

Lei Nº 13.257.  



Março de 2018 
Formação do segundo Grupo Gestor da Universidade da 

Criança inicia o planejamento das  atividades. 
 



Grupo Gestor apresenta na Câmara de Vereadores o  
Plano Municipal para Primeira Infância. 



Os professores de Educação Infantil da rede 
municipal de ensino participaram da 
Formação Continuada com o tema "A 

Primeira Infância em Foco"  
com mestres e doutores da Unioeste. 



Regina Comelli 
Coordenadora do Grupo 
Gestor Universidade da 
Criança participou no 

Programa da 
Administração Municipal: 

“Gestão Participativa”, 
falando sobre a 

importância Projeto e 
convidando as famílias das 
comunidades para assistir o 
filme " O Começo da Vida". 



No ano de 2017 e 2018 os CMEI’s e Escolas desenvolveram diversas atividades  em parceria com a 
Universidade da Criança, todas com o intuito de mobilizar pais, educadores e profissionais de todos os 

setores sobre a importância da Primeira Infância e os benefícios que trazem para toda a sociedade desde que 
a mesma seja entendida, trabalhada e valorizada como precisa ser.  

Na sequência a explanação de algumas ações que foram realizadas pelas escolas e CMEI’s em 2017 e 2018.  



Escola Municipal Presidente Tancredo Neves em ação do Projeto 
Universidade da Criança, levando os pais à escola para a construção de 

brinquedos antigos e com materiais recicláveis, com o principal objetivo de 
reforçar os laços familiares! 





No dia 29 de setembro de 2018 a Escola Tancredo Neves,  
realizou o Dia do Brincar, com os brinquedos produzidos  

pelas famílias.  
 



Chá com Avós- O CMEI Criança Esperança juntamente com a Universidade da Criança acredita que os laços 
familiares devem ser comemorados, pois o amor é um sentimento que precisa ser celebrado todos os dias! 

Com isso realizou esta ação, para que os avós, membros fundamentais das famílias, possam  
participar ativamente da vida escolar dos netos e auxiliar no desenvolvimento da Primeira Infância  

de maneira saudável e produtiva.  

 



Escola Rural Municipal Nilo Peçanha desenvolve o  
projeto "Minha terra, minha vida, minha herança”. 
Com o objetivo de incentivar mais amor a terra e ao trabalho 

do homem da terra, o projeto busca proporcionar mais 
envolvimento das crianças com os trabalhos  

dos pais no campo,  e assim fortalecer os vínculos afetivos 
familiares e um desenvolvimento saudável. 

 



CMEI RECANTO FELIZ 
instigados pelo Projeto 

Universidade da Criança , 
pensando no bem estar das 

crianças, organizou o 
cantinho de amamentação, 

pois entende-se que 
amamentar é fundamental 
para os pequenos e para as 

mamães, e sendo em um 
ambiente prazeroso é 

 ainda melhor .  



CMEI RECANTO FELIZ  
Momento de interação “Café com as famílias”, demonstrando a importância da participação 
ativa familiar, além de acolher e valorizar os diferentes grupos familiares, formados por tios, 

pais, avós e irmãos,  refletindo sobre a importância da primeira infância. 
 



CMEI Recanto Feliz em parceria com a Universidade da Criança realizou o 
projeto: “Minha família, minha história”. Foram realizadas atividades em 

sala de aula e no parquinho com a participação das famílias.   
 



O Cmei Cristo Rei desenvolve o Projeto: Família e escola - em busca de uma  
educação de qualidade. As principais atividades que são realizadas envolvem  
gincanas com bebês, atividades lúdicas, contação de histórias, brincadeiras,  
gincana com a família, palestras, dentre outras atividades que promovem a  

reflexão sobre a importância da Primeira Infância.  



No mês de outubro de 2018, motivados pela Universidade da Criança, os alunos do 
Jardim I e II, da Escola Municipal de Excelência, participaram de algumas atividades de 

interação com os acadêmicos da UNATI (Universidade da Terceira Idade).  
A maravilhosa experiência de juntar crianças e idosos foi bem divertida e animada.  

O intuito destes encontros é desenvolver a socialização entre as gerações, 
 fortalecendo as convivências e os vínculos. 

 
 

https://www.facebook.com/279370939152975/photos/pcb.531367467286653/531366687286731/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKULgxixR9OtIUIOC3EBQNPi7fE7JKcxt4VR0iNgUhM0Q52Saa96c1SggEoE6W3MTDWY74oj4nNBOa&__xts__[0]=68.ARDnqaEWW2cakLPZqKqxLEVEwr2c2TzHVwLK9GBn2nO9xogw17_MB3zdHOkrqN2J6FY1oUSpCGFA5dRQFokvX2NMI7R8H9aWsVy-ZH2_NWIr6caC3YVf_LwB0pVPyk3gZaTr9mAqEs8JdKhXcv-z96hSBNJYDTBZ_FBawMskrI1rnG7yvUTcTqYsxFmv0vxQ8QpyLvqVayTvcLo0vlvs3VvVpcgEie1hjd92EsRAxBEqVUvo6BdUqTEy9UZppdGEiQIsKbiKmgEG4I_JnGAMZdCLUWPgYWdKlFSMFta1EiQ2t8v7_FbJtb-nx56nTE9eTm7J1LKsYcECn_tEbilHP_Q




Em 2017  o CMEI Primeiros Passos  desenvolveu em parceria com a Universidade da Criança o Projeto:  
“Revivendo, Aprendendo e Brincando: as brincadeiras preferidas dos pais”. 

Para proporcionar o fortalecimento dos laços entre Família e CMEI, os pais foram convidados para participarem de uma 
Gincana com brincadeiras com os objetivos de orientar e mostrar a importância da participação dos pais nas brincadeiras 

das crianças, estimulando, orientando e refletindo o quanto é importante a Primeira Infância para o desenvolvimento 
integral dos filhos.  



No ano de 2018 o CMEI Primeiros Passos , também em parceria com a Universidade da Criança, 
desenvolveu o Projeto: Família e CMEI de Mãos Dadas Resgatando Valores. 

A ação consistiu em atividades interativas com pais e filhos, através de Gincana e painel demonstrativo 
representando uma linha do tempo com objetos recolhidos de cada aluno. Na gincana o foco foi a participação e 

interação dos pais, sendo assim não foi considerado competição. Foram desenvolvidas perguntas que foram enviadas 
em forma de questionário aos pais juntamente com a “Caixa Viajante”, sendo que quem obtivesse resposta incorreta 
recebia um desafio, o qual foi pago de forma divertida. Teve também no ambiente usado para a gincana, “cantinhos 

de brincadeiras” para que quando terminassem a gincana pudessem se direcionar às atividades para brincarem com 
seus filhos, proporcionando maior interação e fortalecimento de vínculos. 



 
O CMEI de Excelência  realizou juntamente com a Universidade da Criança  

várias ações para o desenvolvimento integral na Primeira Infância.  
Entre elas, podemos citar a “COLCHA DE RETALHOS”. 

 Essa atividade foi desenvolvida com a turma do Maternal III, com a história da “Colcha de Retalhos”, 
juntamente com a história a professora mandava para casa dos alunos uma sacola (costurada com retalhos  
de tecidos), uma linha e agulha. Cada dia uma criança levava para casa para ler com sua família a história  

e com a  ajuda da família deveria costurar um pedaço de tecido (retalho) para ao final formar uma 
 linda colcha de retalhos confeccionada por todos os alunos e sua família. 

 



O CMEI de Excelência  também desenvolveu a atividade: “CHUVA DE LEMBRANÇAS LÚDICAS”. 
 Essa atividade foi desenvolvida com a turma do jardim I, alunos e pais registraram 

momentos de brincadeiras, passeios, momentos em família e do resgate de alegrias.  
Os pais mandaram para os professores as fotos para que os mesmos organizassem uma exposição  

com as “Chuvas de Lembranças” desses momentos mágicos entre criança e família. 
 



O CMEI de Excelência  realizou também juntamente com a Universidade da Criança o  
“Dia da família na Escola”, com o intuito de integrar familiares à escola em prol de um  

desenvolvimento positivo na primeira infância.  
 



A Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira desenvolveu em 2018, o Projeto “Noite de Quem Cuida de Mim”, 
visando fortalecer os laços familiares. A ideia central é valorizar os responsáveis pelas crianças, tendo em 

vista que hoje a constituição familiar mudou bastante, e que a referência familiar e de cuidado nem sempre 
são os pais, mas sim de outros integrantes da família e amigos, os quais são muito importantes para essas 

crianças, e com isso precisam saber a importância dos cuidados para um desenvolvimento  
saudável na Primeira Infância.  



A Escola Municipal Coronel Santiago Dantas está desenvolvendo o Projeto: “Família na 
Escola – Resgatando Valores. Dentre as principais ações que visam o estreitamento de laços 

entre família e escola, realiza palestras, brincadeiras, dinâmicas de grupo, produções 
textuais, atividades envolvendo musicalização, todas com o intuito de proporcionar o 

melhor para o desenvolvimento da Primeira Infância.  



A Escola Rural Municipal “Visão do Futuro”, 
em parceria com a Universidade da Criança 

desenvolve o Projeto: “Família e Escola – 
Juntas fazendo a diferença”. 

O principal objetivo do projeto é mostrar a 
importância de cultivar pequenas atitudes 

para o bom relacionamento das pessoas que 
ocupam o mesmo espaço e como todos da 

sociedade exercem papel fundamental para 
um bom  

desenvolvimento da Primeira Infância. 
Entre as ações desenvolvidas, podemos citar a 

mobilização da comunidade de  
São Luis para assistir e refletir sobre o Filme: 

“O Começo da Vida”. 



Outra ação realizada pela Escola 
Rural Municipal “Visão do Futuro”, 

foi a elaboração de uma apostila 
intitulada: FAMÍLIA E ESCOLA – 

JUNTAS FAZENDO A DIFERENÇA, 
com textos, dicas, fatos e sugestões 

para que juntos, pais e filhos, 
possam ter em mãos um material 
impresso, que de alguma forma 

possa ajudar no dia a dia.  
O material foi disponibilizado e 

entregue um exemplar para cada 
família.  



Na Escola Rural Municipal “Visão do 
Futuro”, as famílias foram convidadas 

durante o ano letivo de 2018 a 
participarem ativamente das atividades 

realizadas em sala de aula. Foram 
feitas amostras, feiras, exposições, 

brincadeiras, preparação de receitas, o 
dia do brincar e do brinquedo, o dia de 

contação de histórias, e para isso, 
foram convidados os pais ou 

responsáveis para dar sua contribuição 
para a concretização de aulas 

diferenciadas e que mostrem o valor 
que estes dão à escola que seus filhos 
frequentam e, principalmente, que os 
pais se sintam parte importante no 

processo de ensino/aprendizagem de 
seus filhos 



A Escola Rural Municipal “Visão do Futuro”, realizou também palestras e dias de 
confraternizações familiares para que toda a sociedade compreenda a importância que a 

Primeira Infância têm no desenvolvimento de nossas crianças.  



A Escola Rural Municipal Mário Bettega também preocupa-se com o desenvolvimento 
pleno da criança. Dessa forma, desenvolve em com a Universidade da Criança  o 

Projeto “Família e escola – Juntas pela valorização da Primeira Infância”.  
Esse projeto visa mostrar às famílias a importância da Educação Infantil , objetivando 

potencializar um bom desenvolvimento cognitivo, favorecendo a sua vida adulta.  
Entre as ações desenvolvidas estão a apresentação para a comunidade de Santa Inês do 
Filme: “O começo da Vida”; Atividades para proporcionar a interação e fortalecimentos 

de vínculos familiares , além do dia do brincar.  





Ainda dentro das ações prioritárias do Projeto Universidade da Criança, a Escola Rural 
Municipal Professora Angélica Dalla Costa Battistuz, desenvolve o projeto 

 “Reconstruindo Caminhos: Promovendo uma Doce Infância”. 
Nas fotos ação desenvolvida com os familiares sobre a Primeira Infância, instigando a reflexão 

da importância do relacionamento entre pais e filhos, respeitando o ritmo de cada criança e 
propiciando o desenvolvimento global, estreitando laços afetivos, participando mais da vida 

das crianças. 
.  



AEscola Rural Municipal Professora Angélica Dalla Costa Battistuz, desenvolveu também o 

projeto “Chá com os Avós”. Com o intuito de favorecer um momento harmônico com 
histórias e trocas de experiências sobre as brincadeiras e brinquedos da época dos avós 

e as de hoje, demonstrando a importância e o respeito que deve ser estabelecido em 
relação aos avós, e o quanto eles podem contribuir para que a primeira infância seja de 

muito desenvolvimento e aprendizado. 



A Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva 
está desenvolvendo o Projeto “Semeando o 
Futuro”. O mesmo iniciou com o Filme “O 

começo da Vida” , e na sequência possibilitou 
reflexões sobre a importância da Primeira 

Infância para o desenvolvimento da sociedade.  
Além de desenvolver palestras e momentos de 

interação familiar.  



Regina Comelli Coordenadora do Grupo Gestor Universidade da Criança, 
realiza ações com os grupos de pais e padrinhos que fazem a  

preparação para o batismo de seus filhos.  
 É apresentado o documentário “O Começo da Vida” e reflexões sobre o 

desenvolvimento infantil.  



Fevereiro de 2019 
Diretores, equipes pedagógicas das 

escolas municipais, grupo de 
especialistas da secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte 

juntamente com a secretária Edina 
Accorsi, Primeira-dama Fabíola 

Scolaro e Josiane Moschem chefe de 
gabinete, se reuniram para discutir o 

planejamento das ações que serão 
desenvolvidas nas instituições de 

ensino no ano de 2019 relacionadas 
ao Projeto Universidade da Criança. 

 
 

https://www.facebook.com/1368048930005395/photos/pcb.1611545538989065/1611545485655737/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBvmBPpixzPjYYttJRijCfciwh0KpNPDGigGiawuuyoyZauLIIlunWvkvmxGfbvfTIGkROEpbA7z256&__xts__[0]=68.ARDXK7OlugI3CvJ8jgDhnWgDwnV7LDXnw1Q0HVEJ79rtxN3Z-9nFCmHlSodKEdJcD6LCFVE_ZbzPNA3ZTCIRohbBZlRDxiW6AJDpAjt2LcUkl6ef0ENEdYeftRQc20GXVmwF2mUtaFPqYboSQM1nRUumQ-5WtfalRiblK0euoUxj42aMShMruCCQdVxbIqZ4-HqxQ6q1zzsG7uM0g4W1EcsBBLlxdCNZH4BlCUYynKQjx4wGDJRVPvxS9i2z2nF28bercQpRm0e4Fc3yP0asv56XD5d_9YPmGVGf4cujsa-eL2yHILoJMxN8AYn3FBSoNkXASKltym7ERVyOSER4sgIqQb7f


20 de março de 2019 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Tecnologia em 
parceria com a Universidade da Criança 

desenvolveu o projeto: 
“#MeuMundoCriança”, com o intuito de 

conscientizar as empresas do comércio local 
sobre os cuidados com a gestação e a 

integração familiar positiva, 
esta ação incentiva que os comerciantes e 
empresários orientem seus colaboradores 

sobre a importância de uma Primeira 
Infância saudável.   



 

As empresas que aderirem ao 
projeto receberão o selo:  

“somos apoiadores desse projeto”. 
E compartilharão as ações com a 

#MeuMundoCriança. 
 



O projeto consiste nas seguintes etapas para as empresas participantes: 
• Apresentar o filme: “o começo da vida” para os colaboradores; 
• Colaboradores descreverem em uma frase o que entenderam sobre o 

filme; 
• Acompanhamento do número de gestantes e se todas participam do 

pré-natal; 
• Colaboradores devem postar vídeos ou fotos em momentos de lazer 

e de interação com crianças (filhos, sobrinhos, afilhados, vizinhos); 
• A postagem dos vídeos ou fotos utilizando a #meumundocriança. 
 



“Se mudarmos o começo 
da história, mudamos a 

história toda”.  
Reffi-Cavoukien 


