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REESTRUTURAÇAO DAS REGRAS 
DE GOVERNANÇA E MELHORIA 
DA GESTÃO DAS REDES 

Estabelecer de maneira mais clara as competências e atribuições de cada ente, com destaque para: 

Reforçar e qualificar as funções que já cabem à União (funções supletiva e redistributiva, normativa e de pla
nejamento e avaliação), fortalecendo seu papel de coordenação da Educação nacional e reduzindo a execu
ção pelo Governo Federal de políticas de responsabilidade direta dos demais entes federativos. 

Atribuir a cada Governo Estadual a função de supervisão das políticas de Educação Básica em todo seu ter
ritório, pactuando com os Municípios critérios claros para a divisão da oferta de matrículas no Ensino Funda
mental e definições de provisão de questões como: currículo, avaliações, materiais pedagógicos, concursos 
docentes, seleção e formação das equipes de gestão e programas de formação continuada para os profes
sores. 

Instituir regras operacionais para que os entes federativos possam trabalhar de forma integrada e pactuada na 
oferta de Educação Básica de qualidade. Em especial: 

Unificar as instâncias de pactuação federativa existentes em um espaço tripartite (União, Estados e Muni
cípios), que deverá subsidiar a formulação de políticas desenvolvidas pela União e estabelecer parâmetros 
nacionais de qualidade para a oferta da Educação Básica. 

Criar ou fortalecer, em cada Unidade da Federação, instâncias bipartites que devem, entre outras atividades, 
pactuar as atuações dos Estados e Municípios na oferta educacional, estabelecer parâmetros estaduais da 
qualidade da oferta da Educação (em linha com parâmetros nacionais) e estimular o regime de colaboração 
entre os entes, complementando e/ou regulamentando as decisões da instância tripartite 

Criar mecanismos de incentivo à implantação de práticas colaborativas entre entes, dentre elas: o regime 
de colaboração entre Estado e Municípios, os consórcios intermunicipais e a maior institucionalidade aos 
Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) entre Municípios. 









A. 

PRIMEIRA INFANCIA 
COMO UMA AGENDA 
INTERSETORIAL 

Criar e/ou atualizar parâmetro11 nacionai• de atendimento para Educação, Saúde e A••i•tência Social, de modo a 
regulamentar o• •erviço• a •erem prutada àa criança• no âmbito da• açõe• da Política Nacional. 

Instituir programa de apoio e induçio do Governo Federal para que a Estados estabeleçam políticas 
inter..toriai• de Primeira Infância em colaboração com •eu• Municípia 

Dentre os aspectos a serem considerados nesse programa, destaca-se a importância da 
oferta de: instrumento de diagnóstico, orientações para elaboração de um plano estadual, 
apoio técnico e financeiro do Governo Federal e monitoramento e avaliação. 

Realizar alterações em política• nacionai• j6 existentes dando maior infase i Primeira lnfincia: 

Ampliar o foco à Primeira Infância no âmbito do Programa Bolsa Família, aumentando o benefício 
variável para famílias com crianças de até 6 anos. 

A partir das experiências do Brasil Carinhoso e do Proinfância, criar programa federal de 
apoio à ampliação do acesso a creches de qualidade para crianças em vulnerabilidade 
social. 

A partir do lançamento da nova versão da Caderneta da Criança, qualificar seu uso, 
garantindo que seja um instrumento unificado utilizado nacionalmente para a avaliação e 
monitoramento do desenvolvimento infantil. 

Adotar medidas com o objetivo de criar uma visão nacional para o atendimento integral e integrado à Primeira 
Infância (Pacto lnterfederativo, Comi•Ão Nacional Intersetorial e visibilidade no orçamento) e integrar, a 
partir do CPF, o• banca de dados que contenham informaçõe• sobre a Primeira lnfincia entre o• Ministérios da 
Educação, Saúde, Am•i•tência Social e Direita Humana. 







TODOS 
PELA 
EDUCACÃO 

Acesse aqui o documento 

Educação Já! completo e 

todas as propostas 

detalhadas para o 

Governo Federal 

ACOMPANHE 
Q TODOSPELAEDUCACAO.ORG.BR 

f /TODOSEDUCACAO 

)# @TODOSEDUCACAO 

~ @TODOSPELAEDUCACAO 

D /USER.TODOSPELAEDUCACAO 

• ln /COMPANY/TODOSPELAEDUCACAO 




