
Semana da Infância 2021
Infâncias em Rede:
direito ao acolhimento e à aprendizagem



Transições contínuas e harmoniosas,
integrando os processos

de desenvolvimento e aprendizagens
das crianças de 0 a 8 anos.



Expansão do atendimento da Educação 
Infantil



Expansão do atendimento da Educação Infantil - 2020
Meta de atendimento para as 
crianças de 0 a 2 anos no Plano 
Municipal de Educação;

Parceria com 08 novas creches.

Ampliação de 49 para 58 escolas 
de Ensino Fundamental com 
atendimento à Educação Infantil;

Toda criança  de 3 a 5 anos 
atendida;



Expansão do atendimento da Educação Infantil - 2021

Parceria  com 05 novas creches;

Ampliação de 58 para 84 escolas 

de Ensino Fundamental com 

atendimento à Educação Infantil.

Atender, até o final do ano,

todas as crianças de 2 a 3 anos;



Adequaçõese reformas
As escolas passaram 
por processos de 
revitalização e 
adequação aos 
protocolos sanitários 
para receber os 
estudantes. 
Projeto NOVO 
TEMPO



Adequaçõese reformas
❖ Investimento de cerca de R$ 135.000.000,00;
❖ mais de 500 instituições entre escolas e creches 

adequadas e reformadas;
❖ projeto “Um Novo Tempo”, criação de novos 

espaços alternativos e lúdicos  em escolas e 
creches;



Adequaçõese reformas
❖ construção de novas 

salas em 4 Emeis e 2 
escolas de Ensino 
Fundamental;

❖ reformas em cozinhas 
e refeitórios, rede 
elétrica e hidráulica, 
ginásios, cobertura de 
quadras;

❖ execução de projetos 
de combate à 
incêndio (AVCBs).



Materialidade:

Escolas Municipais de 
Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental 

equipadas com mobiliário e 
materialidade necessários e 
adequados ao atendimento 

às crianças pequenas;

Disponibilização de recursos 
financeiros para as 
instituições recém-

parcerizadas  adquirirem a 
materialidade necessária ao 

atendimento.



Entrega de kits pedagógicos 

Manutenção de 
vínculos com os 

estudantes.



Entrega de materiais didáticos para os 
estudantes

Estudante fazendo 
atividade em casa, 

com orientação 
encaminhada  pela 

escola.

EM Professor Paulo Freire
Regional Nordeste 



Semana da Infância 2021

Apresentação do vídeo



Inclusão                            
do capítulo 5:

Ações, Mediações e 
Estimulações para o 
Desenvolvimento e a 

Aquisição de 
Aprendizagens das 
Crianças de 0 a 3 

Anos.





retorno presencial 
da Educação 

Infantil
Detalhamento dos 
protocolos para o 
retorno ao atendimento 
presencial na Educação 
Infantil das redes 
municipal e parceira de 
Belo Horizonte 



Tapete sanitário Dispenser
de álcool em gel

Pias demarcadas

ATENDIMENTO DO PROTOCOLO SANITÁRIO



ALIMENTAÇÃO – preparo de acordo com os 
protocolos



retorno presencial 
da Educação 

Infantil 



retorno presencial 
da Educação 
Infantil 



retorno presencial 
1° ao 3° ano 



retorno 
presencial 

1° ao 3° ano 
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