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1. APRESENTAÇÃO

A ANUP firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério do Desenvolvi-

mento Social/MDS e o Ministério da Educação/MEC visando:

 “...desenvolver atividades acadêmicas e de extensão de modo a apoiar a im-

plantação e o desenvolvimento dos preceitos científicos acerca do desenvol-

vimento da primeira infância, especialmente, no âmbito do Programa Criança 

Feliz do Ministério do Desenvolvimento Social”.

Como desdobramento do acordo, a ANUP se comprometeu em coordenar a ela-

boração de um planejamento de unidade curricular para disponibilização às suas as-

sociadas sobre Desenvolvimento na Primeira Infância que abarcasse na sua estrutura 

principalmente as recentes e importantes descobertas da neurociência.

Dentro desta perspectiva e com o apoio do MDS, MEC e da Fundação Maria Ce-

cília Souto Vidigal, a ANUP elaborou o presente GUIA que tem como objetivo orien-

tar as IES (Instituições de Ensino Superior) que queiram ser reconhecidas como uma 

Instituição Parceira da Primeira Infância.

O Programa é conduzido pela ANUP Social, braço de responsabilidade social e 

sustentabilidade da Associação, e que tem como objetivo oferecer apoio para que 

as Instituições de Ensino Superior fortaleçam as suas ações sociais, em especial em 

áreas que estejam relacionadas ao desenvolvimento humano e a preparação do indi-

víduo para a permanente aquisição de competências, conhecimentos e habilidades.
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2. CONHEÇA
O PROGRAMA

2.1 - A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Vem ganhando força no mundo, nas diversas esferas da sociedade, por meio de 

estudiosos, profissionais de diversas áreas e governos, a premissa de que uma socie-

dade próspera e menos desigual se constrói com investimentos nos primeiros anos 

de vida do ser humano. As bases para o pleno desenvolvimento físico, intelectual e 

psicossocial do indivíduo acontecem na primeira infância. 

Tanto é que recentemente (julho/18) o encontro do G-20 – fórum que reúne as 

19 maiores economias do mundo, além da União Europeia - incorporou pela primeira 

vez nos tópicos discutidos o investimento na primeira infância como contribuição 

para o desenvolvimento da economia global.

O Brasil, em particular, atravessa um momento importante nesse tema, onde 

o interesse e o investimento na primeira infância têm aumentado nos últimos anos. 

Em 2016 foi sancionada a Lei n. 13.257 que dispõe sobre as políticas públicas para a 

primeira infância e altera dispositivos legais que tratam do tema.

O artigo 9º da referida Lei merece uma especial atenção das Instituições de Ensi-

no Superior, e serviu de base para o desenvolvimento do Programa Instituição Par-

ceira da Primeira Infância.

Art. 9º  As políticas para a primeira infância serão articuladas com as instituições de formação 
profissional, visando à adequação dos cursos às características e necessidades das crianças e à 
formação de profissionais qualificado, para possibilitar a expansão com qualidade dos diversos 
serviços.
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Em especial, as crianças em situação de “vulnerabilidade social”, ou seja, em si-

tuação de miséria, negligência e abandono, tendem a ter menos oportunidades de 

desenvolvimento ao longo da vida. Com isso, quando adultas, podem dar continui-

dade a esse histórico social e familiar, produzindo o fenômeno conhecido como “ciclo 

intergeracional da pobreza”, que é quando a pobreza avança de uma geração para a 

outra. Para termos uma sociedade com mais igualdade de oportunidades é funda-

mental que nossas leis e políticas públicas deem atenção à primeira infância e, em 

especial, às crianças em situação de vulnerabilidade social. Programas voltados ao 

tema são essenciais para quebrar esse ciclo¹.

Infelizmente, além das famílias em situação de miséria, há uma parcela da so-

ciedade que, mesmo não apresentando severa escassez material, não possui a cons-

ciência de que a primeira infância requer um olhar mais atencioso, sendo essencial 

para o desenvolvimento humano. Muitas famílias delegam os cuidados das crianças 

a terceiros, na maioria das vezes justificadamente pela necessidade de trabalho dos 

pais, sem garantir que os cuidados essenciais na fase de maior desenvolvimento do 

ser humanos sejam adequadamente aplicados. Portanto, a temática da primeira in-

fância constitui-se em interesse coletivo, essencial para o exercício de qualquer pro-

fissão e para o convívio familiar e social.

Nesse contexto, a ANUP, enquanto associação representante de centenas de 

Instituições de Ensino Superior, que juntas atendem mais de dois milhões de alunos, 

espera contribuir de maneira significativa para a sensibilização de discentes e docen-

tes das mais diversas áreas do saber, a fim de formar uma geração com o olhar mais 

atento à primeira infância, tema fundamental para o pleno desenvolvimento huma-

no e para a sociedade como um todo.

¹Texto disponível em: www.primeirainfanciaempauta.org.br Acesso em: 14/08/2018.
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2.2 -  OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Programa Instituição Parceira da Primeira Infância contribui para o alcance 

das metas e objetivos da Agenda 2030 da ONU.

Você sabe a importância disso?

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova 

York, e elaboraram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta 

e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS) que são desdobrados em 169 metas.

A Agenda 2030, através dos ODS, indica-nos que para pôr o mundo em um cami-

nho sustentável é urgentemente necessário tomar medidas ousadas e transforma-

doras. Os ODS constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em 

todas as partes, a serem cumpridas até 2030. 

O programa contemplado nesse GUIA visa incentivar as IES a desenvolverem 

ações comprometidas com o desenvolvimento pleno na primeira infância e, por isso, 

relacionadas diretamente a seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a saber:

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 10

ODS 16

Acabar com a fome, melhorar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura susten-
tável.

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de quali-
dade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvol-
vimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusi-
vas em todos os níveis.
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ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 10

ODS 16

Acabar com a fome, melhorar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura susten-
tável.

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de quali-
dade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvol-
vimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusi-
vas em todos os níveis.

SE LIGA! 
Todas as atividades propostas nos três eixos de 
atuação (capítulo 4) do Programa estarão contri-
buindo para o alcance das metas listadas pela 
Agenda 2030, o que vai ajudar as IES a guiarem as 
suas ações de Responsabilidade Social!

Se quiser saber maios sobre a Agenda 2030 visite o 
site: www.agenda2030.com.br

2.3 - COMO FUNCIONA

O Programa Instituição Parceira da Primeira Infância foi criado como instru-

mento de promoção de atividades acadêmicas voltadas para o desenvolvimento da 

primeira infância nas Instituições de Ensino Superior. 
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Por meio de uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a ANUP 

coordenou um grupo de consultores especialistas em Primeira Infância, que desen-

volveu os tópicos de uma unidade curricular voltada para o tema com a carga horária 

que, sugerimos, seja  de 60 a 80 horas, idealmente. 

O conteúdo será disponibilizado gratuitamente para as instituições que aderi-

rem ao Programa e poderá ser trabalhado de diversas formas, conforme explicado no 

capítulo 4 deste GUIA.

Visando estimular as IES a atuarem em um ou mais eixos propostos pelo Pro-

grama foi criado o Selo Instituição Parceira da Primeira Infância, que certificará as 

instituições que realizarem ações voltadas para o tema.

Para receberem o selo as instituições participantes deverão indicar ações que 

já realizam e as que pretendem realizar e, periodicamente, comprovar as atividades 

desenvolvidas. 

Mais adiante, no capítulo 3, descrevemos como participar do Programa por meio 

de um passo-a-passo para a adesão da instituição interessada.
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3. COMO PARTICIPAR

3.1 - ADESÃO

PASSO 1 – Carta de Adesão.

O primeiro passo para participar do Programa é a assinatura da Carta de Adesão, 

onde estão registrados os compromissos que a IES assumirá ao se tornar uma Insti-

tuição Parceira da Primeira Infância, a saber:

1. Realizar ações voltadas para um dos três eixos do programa – os eixos 

estão descritos no capítulo 4;

2. Indicar os colaboradores responsáveis pelo Programa na instituição;

3. Enviar relatórios periódicos com as ações realizadas no período deter-

minado pela ANUP.

A ANUP se compromete a:

1. Disponibilizar o conteúdo da disciplina sobre desenvolvimento infantil;

2. Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na implementação e 

ao longo das iniciativas desenvolvidas;

3. Apoiar as associadas na interface com órgãos públicos para a colabo-

ração na implementação de políticas públicas voltadas para a Primeira 

Infância, como o Programa Criança Feliz;

4. Emitir e enviar às IES participantes o selo de participação correspon-

dente a cada etapa;

5. Enviar, semestralmente, ao MEC a relação das Instituições parceiras da 

primeira Infância;



14

6.  Divulgar, na página eletrônica da ANUP, a relação das Instituições par-

ceiras da primeira Infância.

ATENÇÃO! A Carta Modelo deve ser baixada no website da ANUP Social 

(www.anup.org.br/anupsocial) – na área do Programa Instituição Parceira da 

Primeira Infância.

PASSO 2 - A carta deverá ser assinada pelo dirigente máximo da instituição.

PASSO 3 – Preenchimento do formulário.

Preencha o formulário constante no nosso site (www.anup.org.br/anupsocial) e 

anexe a carta assinada pelo dirigente da sua Instituição. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 

• No capítulo 4 do presente GUIA a IES encontrará sugestões sobre como 

poderá trabalhar o tema da primeira infância, que estão distribuídas 

em três eixos de atuação.

• Caberá a cada IES definir em quais eixos atuará e quais atividades se 

encaixam mais com o seu perfil. Esse é o momento de marcar o (s) eixo 

(s) de atuação escolhido (s) e descrever as atividades que serão traba-

lhadas!

OLHA A DICA!  
Antes de preencher o formulário é 
fundamental que haja, internamente, 
a escolha dos responsáveis da IES que 
farão a comunicação entre a Institui-
ção e o Programa.
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É IMPORTANTE que estas pessoas sejam familiarizadas e sensíveis ao tema da 

primeira infância, pois elas integrarão a rede do Programa e deverão desempenhar 

as seguintes funções: 

• Participar das capacitações oferecidas pelo ANUP SOCIAL e/ou             

parceiros;

• Manter contato com a coordenação do Programa para receber orien-

tações e esclarecer dúvidas;

• Mobilizar os diversos cursos da Instituição para a realização de ações 

integradas;

• Promover a articulação com os facilitadores de programas governa-

mentais voltados para a Primeira Infância.

• Repassar as informações recebidas da ANUP SOCIAL aos demais coor-

denadores de cursos/professores;

• Divulgar boas práticas e resultados das ações do Programa Instituição 

Parceira da Primeira Infância;

• Enviar relatórios semestrais das atividades à ANUP SOCIAL.

PASSO 4 – Recebimento do material.

Após o preenchimento do formulário junto com o envio da Carta de Adesão a 

instituição receberá o material desenvolvido em parceria com a Fundação Maria Ce-

cília Souto Vidigal, que poderá servir de apoio para as ações que serão desenvolvidas 

por ela. 
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3.2 - SELO

O recebimento do Selo Instituição Parceira da Primeira Infância efetiva-se de 

acordo com a prática das seguintes ações:

• Após a assinatura do Termo de ADESÃO e o preenchimento do formu-

lário a associada ganha uma identificação chamada Adesão, que de-

monstra que ela aderiu ao Programa. Essa identificação é apresentada 

a seguir:

• Esse selo será renovado após o período de um ano de atividades aca-

dêmicas para aquelas associadas que comprovarem através de rela-

tórios (veja o item 3.3) que desempenharam atividades relacionadas a 

alguma das ações propostas no presente GUIA. Essa identificação in-

dicará o período correspondente às atividades praticadas e é apresen-

tada a seguir: 
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3.3 - RELATÓRIOS

Ao final do primeiro semestre a instituição que tiver recebido o Selo Adesão 

deverá comprovar por meio do Relatório de Atividades as ações voltadas para a te-

mática da Primeira Infância realizadas naquele período.

Após a análise do Relatório de Atividades a ANUP ratificará a concessão do selo, 

que poderá ser utilizado até o envio do próximo relatório.

ATENÇÃO: A ANUP enviará um comunicado aos 
participantes do Programa informando o prazo 
para o envio dos relatórios. A Instituição que 
cumprir essa exigência dentro do período 
anunciado receberá a renovação da certificação 
de Instituição Parceira da Primeira Infância.
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4. EIXOS DE
ATUAÇÃO

A seguir sugerimos ações que podem ser desenvolvidas pelas Instituições parti-

cipantes do programa. Estas ações estão divididas em três eixos de atuação de ma-

neira a contribuir para a organização das atividades voltadas para a temática da pri-

meira infância. 

4.1 - EIXO I: UNIDADE CURRICULAR SOBRE O DESENVOLVI-
MENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

A ANUP oferece às associadas uma Unidade Curricular sobre desenvolvimento 

na primeira infância que se destina a estudantes de todos os cursos de graduação. O 

objetivo é subsidiar a participação das Instituições de Ensino Superior no processo 

de consolidação do Marco Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257/2016, fortalecendo 

suas ações de responsabilidade social.

Esta proposta está respaldada pela crescente demanda pelo desenvolvimento 

de pesquisas, pela implementação de políticas públicas e projetos de ação voltados 

para o tema. A primeira infância é a fase em que se desenvolvem as principais cone-

xões cerebrais e, portanto, as aprendizagens que influenciarão os sujeitos ao longo 

de suas vidas em todos os aspectos: físicos, cognitivos psíquicos, sociais e afetivos.

Nessa perspectiva, o cuidado, a atenção, a educação, a proteção e a garantia 

dos direitos às crianças de 0 a 6 anos são investimentos estratégicos para um país 

que enseja alcançar padrões de referência em desenvolvimento humano. Da mesma 

maneira, a formação de profissionais que atuam diretamente com a primeira infância 
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ou em áreas complementares é condição para que as políticas públicas se efetivem. 

Nesse cenário, as Instituições formadoras se destacam pela importante contribuição 

que podem dar à “causa da infância”.

A unidade curricular está estruturada em 5 unidades com a sugestão de carga 

horária de 60 a 80 horas, seguindo as normas utilizadas para disciplinas ofertadas na 

modalidade EAD, podendo ser utilizada, também, em cursos presenciais. Possibilita, 

ainda, sua adaptação em outras atividades de formação como cursos de extensão e 

de aperfeiçoamento, atividades complementares, a utilização de parte de conteúdos 

como aprofundamento em outras disciplinas, a adaptação de unidades e subunida-

des para seminários, oficinas, dentre outros.

A unidade curricular compõe-se de textos para estudos, propostas de pesquisas 

(de acordo com a vocação institucional) e atividades práticas. Em cada unidade pro-

põe-se referências para aprofundamento, sugestões de vídeos e obras literárias para 

enriquecimento dos temas. Os objetivos estão descritos de forma a estimular e de-

safiar os estudantes ao desenvolvimento de competências para analisar, investigar, 

discutir, sintetizar, refletir e propor formas de intervenção.

Confira os temas abordados na unidade curricular!
• A primeira infância na agenda mundial convenções, declarações e tratados 

internacionais sobre a promoção do desenvolvimento integral e integrado na 

primeira infância; 

• Políticas públicas nacionais; 

• Marcos teóricos sobre o desenvolvimento infantil e as contribuições da       

neurociência; 

• A importância da educação infantil; 

• Estratégias de intersetorialidade na promoção do desenvolvimento  infantil.
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4.2 - EIXO II: ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO     
DE VULNERABILIDADE

As IES contam com Núcleos de Acolhimento, Clínicas Integradas, Centros Jurí-

dicos e outras formas de atendimento ao público interno e à comunidade. Em geral, 

essas estruturas se configuram como unidades acadêmicas que oferecem serviços 

variados nos quais participam estudantes de diferentes cursos. São, portanto, es-

paços adequados para o desenvolvimento de ações voltadas tanto para a formação 

dos universitários, relativas aos temas da primeira infância, quanto para proposições 

deles em atividades de orientação às famílias e à comunidade em geral.

Os programas de extensão universitária, ligados ou não aos núcleos e clínicas, 

tem inúmeras possibilidades de trazer o conhecimento produzido para a socieda-

de, colocando em prática as pesquisas que a IES realiza, por meio de ações de pro-

fessores e estudantes junto à comunidade interna e à comunidade externa. Assim, 

priorizando as questões ligadas à primeira infância no atendimento das famílias em 

situação de vulnerabilidade estarão cumprindo sua função social.

Para exemplificar, uma das formas de atuação da IES pode ser a de promover 

a atenção integral às famílias mais carentes da comunidade. A ideia é que as famí-

lias sejam elegíveis a usufruir dos diversos serviços que os alunos, por meio da IES, 

prestam à comunidade, porém de forma organizada. Assim, será atendida a pessoa 

responsável por cuidar da(s) criança(s) do núcleo familiar e/ou a  gestante de forma 

a orientar quanto à importância dos estímulos corretos no período pré-natal e na 

primeira infância. Esse mesmo núcleo familiar será beneficiado com as  demais ações 

sociais ou de extensão fornecidos pela IES como serviços do Núcleo de Práticas Ju-

rídicas, atendimento nas clinicas de odontologia, enfermagem, psicologia, nutrição e 

outros da área de saúde, empresas juniores dos cursos de Administração para orien-

tar e incentivar práticas empreendedoras, práticas de ciências contábeis para orga-
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nizar as despesas da família, orientação e assistência social, aulas de reforço minis-

tradas por alunos de licenciaturas, etc., sempre de acordo com os cursos ministrados 

pela Instituição. 

A IES poderá organizar prontuários por famílias, de forma que as ações sejam 

organizadas e os alunos dos diversos cursos possam acompanhar o desenvolvimento 

dos núcleos familiares atendidos. Um trabalho assim tende a ser bastante valorizado 

pela comunidade, fortalece os vínculos do aluno com a IES minimizando os índices 

de evasão, além de ser muito bem aceito pelas comissões de avaliação do INEP, ten-

dendo a maximizar os resultados das avaliações.

4.3 - EIXO III: APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS        
PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

A partir do Marco Legal da Primeira Infância (Lei N. 13.257/16) esse tema passa a 

ser uma das principais questões a serem contempladas pelas políticas públicas no 

Brasil. Neste sentido, é dever do Estado e da sociedade como um todo exigir e acom-

panhar o estabelecimento de políticas públicas que contemplem planos, programas 

e serviços voltados para a atenção integral da primeira infância.
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Segundo o Unicef, as intervenções em programas e serviços de qualidade nes-

sa idade precoce têm o potencial de reverter as desigualdades que muitas crianças 

enfrentam ao nascer e promover seu potencial máximo cognitivo e socioemocional. 

Apesar disso, os países ainda investem relativamente pouco na primeira infância, em 

comparação com outras prioridades de desenvolvimento, e as intervenções nos ní-

veis nacional e global permanecem fragmentadas.

No Brasil já existem programas voltados para o tema que são desenvolvidos 

tanto em âmbito regional – como o PIM (Rio Grande do Sul), o Mãe Coruja (Pernam-

buco), Programa Cresça com o Seu Filho (Ceará), quanto um programa de abrangên-

cia nacional, o Criança Feliz.

A ANUP se propõe, por meio do Programa Instituição Parceira da Primeira In-

fância, a dar suporte para as associadas que se propuserem a apoiar essas e outras 

políticas públicas. 

Um dos objetivos do acordo de cooperação firmado com o Ministério do Desen-

volvimento Social é apoiar o Programa Criança Feliz, que realiza por meio de visitas 

domiciliares o acompanhamento de famílias participantes do Programa Bolsa Famí-

lia, dando orientações importantes para o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e estimulando o desenvolvimento infantil. 

É fundamental que os visitadores do Programa Criança Feliz sejam bem capa-

citados e treinados para prestarem o melhor atendimento ao público beneficiado. 

Pensando nisso, as IES podem ter um papel fundamental nessa questão, incluindo 

nas suas ações de responsabilidade social a oferta de capacitações a esses visitadores 

nas mais diversas áreas. O Programa Instituição Parceira da Primeira Infância dará o 

suporte para que isso aconteça.
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