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Grupo 1 - Municípios em processo de Elaboração do PMIA

Conteúdo:

• Diagnóstico municipal da infância e adolescência

• Identificação de problemas, objetivos e soluções

 Análise de Problemas 

 Análise de Objetivos

 Estratégias e Ações

Atividades, Avisos e Dúvidas

Nesta Aula



O PMIA é uma agenda comum em torno das principais questões da

infância e adolescência do seu município.

Sendo assim, esse diagnóstico deve conter os elementos principais que

possibilitem a formação de um grande retrato da situação da infância e

adolescência e as políticas públicas municipais voltadas para esse

público.

Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência



Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Para que o diagnóstico seja construído de forma consistente pelos

envolvidos na elaboração do PMIA, é preciso cuidar de alguns

pontos relevantes:

1. Caraterização do município

2. Apresentação da estrutura da Prefeitura

3. Histórico de indicadores

4. Levantamento e sistematização dos planos, projetos e ações

5. Levantamento de problemas centrais e suas causas e efeitos

6. Relação dos subtemas com os ODS



• Crianças em fila de espera de 

creche ou escola

• Taxa de alfabetização

• Índices de aprendizagem

• Distorção idade-série

• Evasão escolar

• Número de óbitos infantis (até 
1 ano)

• Número de óbitos na infância 

(até 5 anos)

• Taxa de mortalidade infantil 

(até 1 ano)

• Taxa de mortalidade na infância 

(até 5 anos)

• Número de crianças e 

adolescentes em situação de 

trabalho infantil

• Territórios com maior incidência 

de trabalho infantil no 

Município

• Principais violações de direitos 

de crianças e adolescentes no 

Município

Educação Saúde Proteção

Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Elementos interessantes para esse grande retrato podem incluir dados sobre:



O Município possui total autonomia sobre quais componentes incluir. Não é

necessário se limitar apenas aos elementos mencionados, podendo-se incluir

demais indicadores, depoimentos, fluxos estabelecidos, mapas, gráficos, dentre

outras peças que contribuam para esse grande retrato do Município.

Lembre-se que cada Município possui perfil diferente.

Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

A equipe do município pode fazer também o levantamento de indicadores

relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)



Diagnóstico Municipal da Infância e Adolescência

Há indicadores que apenas os municípios possuem, por exemplo a lista de demanda reprimida

de vagas em creches. Mas a grande maioria dos indicadores estão disponíveis no site:

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia.

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia


Exemplo



O levantamento e sistematização dos planos, projetos e ações dos setores da

Prefeitura e dos Conselhos da Criança e do Adolescente é uma etapa

importante, visto que os planos existentes contêm informações que poderão

auxiliar no processo de elaboração do PMIA.

Vale lembrar que o município já dispõe de informações diagnósticas sobre

necessidades e atividades de promoção e proteção dos direitos de crianças e

adolescentes, como decorrência da elaboração e do acompanhamento de

planos de caráter obrigatório.

Levantamento e sistematização dos planos 



Esse também é o momento para a equipe olhar para o Plano Municipal para a

Primeira Infância (PMPI) e para o Plano Decenal para a Criança e o

Adolescente.

Como já foi destacado na aula anterior, esses documentos são diferentes do

PMIA, porém seus conteúdos não serão descartados. Faça o levantamento e

sistematização desses planos e adicione ao PMIA aquilo que for pertinente.

Levantamento e sistematização dos planos 



PMIA PMPI PDDHCA

Público-Alvo Crianças e Adolescentes 
(de 0 a 18 anos)

Primeira Infância 
(de 0 a 6 anos)

Crianças e Adolescentes 
(de 0 a 18 anos)

Objetivo
Assegurar e garantir os direitos desse determinado grupo, de acordo com o público-alvo 
de cada plano. É intersetorial e deve estabelecer metas e complementar ações.

Obrigatoriedade
Não é obrigatório. É uma recomendação para o que o município direcione mais atenção 
para esse grupo haja visto sua prioridade explicitada pela Constituição.

Territorialidade Municipal Municipal

Nacional, entretanto cada 
Estado fica responsável por 
elaborar um plano que se 

adapte a sua realidade

Comparativo de Planos



PMIA PMPI PDDHCA

Diretrizes e 

Estratégias

2 eixos estratégicos:

I. Políticas Sociais - três áreas 

temáticas prioritárias: 

• promoção de vidas saudáveis

• educação de qualidade

• proteção em situações de risco.

II. Gestão Pública - trazer subsídios 

técnicos que incidam no: 

• nível orçamentário da 

Metodologia do Orçamento 

Criança e Adolescente (OCA)

• fortalecimento de Conselhos 

Tutelares e Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e 

Adolescente (CMDCAs), órgãos 

importantes para a política de 

infância e adolescência no âmbito 

municipal

4 eixos estratégicos: 

I. Garantir as condições para a 

articulação intersetorial dos 

programas, projetos e ações para 

o atendimento integral na 

primeira infância. 

II. Garantir a todas as crianças na 

primeira infância educação, 

cuidados e estímulos que 

contribuam para seu 

desenvolvimento integral. 

III. Garantir a proteção e dar 

condições para o exercício dos 

direitos e da cidadania na 

primeira infância. 

IV. Garantir o direito à vida, à 

saúde e à boa nutrição a 

gestantes e crianças na primeira 

infância.

5 eixos estratégicos:

I. Promoção dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes

II. Proteção e Defesa dos Direitos

III. Protagonismo e Participação 

de Crianças e Adolescentes

IV. Controle Social da Efetivação 

dos Direitos

V. Gestão da Política Nacional 

dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes



Problemas e 
Objetivos
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Para além do esforço de coleta e sistematização de dados e informações

disponíveis, é importante a realização de um processo participativo de análise

de problemas e análise de objetivos, com delineamento de soluções.

Os problemas, objetivos e soluções serão relacionados com as áreas temáticas

e seus respectivos subtemas.

Identificação de problemas, objetivos e soluções

E é preciso ter em mente que toda atividade participativa é

potencialmente conflitiva. Por isso é importante o papel do mediador.



Relação com as áreas temáticas e subtemas

Área Temática Subtemas

Promoção de vidas 
saudáveis

• Atenção à saúde materna

• Atenção às doenças prevalentes na infância e a disfunções

alimentares (desnutrição, sobrepeso, obesidade)

• Atenção à saúde da criança

• Atenção à saúde do adolescente

• Atenção a crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou

mentais

• Prevenção do uso abusivo de drogas e atenção aos usuários



Área Temática Subtemas

Educação de Qualidade

• Educação Infantil (creche)

• Educação Infantil (pré-escola)

• Ensino Fundamental (anos iniciais)

• Ensino Fundamental (anos finais)

• Ensino Médio

• Iniciação profissional

• Cultura

• Esporte e lazer

Relação com as áreas temáticas e subtemas



Área Temática Subtemas

Proteção em situações 

de risco

• Fortalecimento e assistência às famílias

• Atenção a crianças e adolescentes vítimas de negligência, maus-

tratos e violência doméstica

• Acolhimento institucional

• Trabalho infantil

• Violência e exploração sexual de crianças e adolescentes

• Atenção a adolescentes que praticaram ato infracional

Relação com as áreas temáticas e subtemas



Análise de Problemas

A análise de problemas é iniciada pela listagem de problemas

centrais, relacionados ao subtema que está sendo tratado e

baseados nos indicadores e informações sistematizadas

apresentados aos participantes.

Problema Central

Expressa uma situação concreta negativa identificada como

prioritária capaz de ser resolvida ou atenuada pelo Município

no período de vigência do Plano (10 anos).



Análise de Problemas

Para a seleção de quais problemas devem constar no Plano, devem ser definidas

prioridades, de acordo com a urgência e com a capacidade de execução do

município sobre cada um deles.

Cabe a reflexão:

• O município terá recursos financeiros e de pessoal para resolver os problemas?

• Os problemas selecionados são urgentes?

• Todos eles terão o mesmo grau de impacto na qualidade de vida das crianças e

adolescentes do município?



Passo a passo

1. Selecione a área temática e o subtema que será trabalhado

2. Selecione o problema central

3. Identifique as causas imediatas do problema

4. Identifique as causas antecedentes

5. Identifique os efeitos de cada causa imediata

6. Identifique os efeitos derivados gerados por cada causa antecedente

7. Repita o processo até contemplar todas as áreas temáticas e todos os

problemas centrais identificados em cada uma delas

Como elaborar a Árvore de Problemas



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Como elaborar a Árvore de ProblemasÁrea Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Como elaborar enunciado de problemas

Um problema central deve expressar, de forma resumida, uma situação negativa

que se deseja resolver, amenizar ou melhorar.

Atenção para tratar de problemas reais e presentes e de não confundir o

problema com sua causa ou com uma condição a ele associada.

Algumas palavras podem ajudar na elaboração de enunciados de

problemas: Ausência; ineficiência; escassez; ineficaz; não efetivo, pouco. Exemplo:

1. Ausência de espaços esportivos para crianças e adolescente.

2. Escassez de atividades culturais para crianças e adolescentes



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Área Temática: Educação de Qualidade | Subtema: Educação Infantil (creche)



Análise de Objetivos

A análise de objetivos consiste em transformar a situação negativa

atual em situação positiva futura, gerada pela solução ou

abrandamento dos problemas identificados.

Objetivo de Impacto

Expressa a situação positiva ou favorável que se quer alcançar,

quando tiver sido resolvida ou reduzida a situação negativa

identificada, registrada como problema central.



Árvore de Objetivos

É construída a partir da árvore de problemas. Para cada problema

central será construída uma árvore de objetivos.

Passo a passo

1. O problema central é transformado em objetivo de impacto;

2. Cada causa imediata do problema central se transforma em

objetivo intermediário;

3. Cada efeito deve ser redigido como um resultado a ser alcançado;

4. Examinado se o resultado elimina/atenua o efeito associado na

árvore de problemas.



Problema Central:



Problema Central:



Problema Central:



Problema Central:



Problema Central:



Problema Central:



Árvore de Objetivos

Finalizada a construção de cada uma das árvores de objetivos, elas

devem ser revisadas para confirmação de sua coerência e de sua

suficiência.

Também é necessário que se leve em conta a viabilidade de cada

objetivo definido, ou seja, se ele direciona ações que podem ser

realizadas no âmbito da execução do plano.



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Problema Central: Crianças de 0 a 3 anos de idade sem acesso à vagas de creche



Por que fazer?

Ao final dessas duas etapas, a equipe terá em mãos um importante

material que apresenta os principais problemas que impactam a

criança e o adolescente em cada área de atuação e terá traçado os

objetivos que irão nortear as ações e projetos.

Um dos pontos principais do planejamento é entender bem quais

são os problemas para, assim, traçar os melhores caminhos para

resolvê-los, considerando o tempo e recursos disponíveis.



Estratégias 

e Ações
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Estratégias e Ações

Estratégia

Consiste no “como fazer”, ou seja, o caminho para a execução dos objetivos

estabelecidos e alcance dos resultados esperados, por meio da escolha: de

ações, de sua organização lógica, da fixação de prazos, da alocação de recursos,

da definição de responsabilidade e do estabelecimento do método de trabalho.

Perguntas relevantes para essa etapa:

• Como se atingem os objetivos definidos?

• Como se alcançam os resultados esperados?



Estratégias e Ações

Ações

As ações e projetos são os meios que serão utilizados para alcançar

o resultado esperado/meta aos quais foram associados. Portanto, deve

haver total compatibilidade entre a ação ou projeto e o seu respectivo

resultado esperado/meta.

Serão definidas a partir da sistematização dos planos e projetos da Prefeitura

e Conselhos da Criança e do Adolescente, para elaboração do diagnóstico

(situação inicial).



Ações e Responsáveis

As ações propostas no PMIA devem ter relação direta com as causas do

problema, e, quando executadas, devem resolver ou minimizar o problema

central e alcançar o objetivo de impacto ou resultados.

Devem, também, possibilitar analisar o resultado desse impacto no

problema por meio dos indicadores. Por isso, é importante que ações

derivem de um bom diagnóstico.



Alguns cuidados ao escolher a ação:

1. É adequada para atingir o objetivo ou a produção do resultado esperado?

2. É viável de execução e tempo de realização?

3. Não faça previamente a definição da ação e depois tentar “encaixá-la” em objetivos e resultados

esperados;

4. O enunciado da ação deve deixar claro o que será executado (uma atividade com produto ou

resultado identificável);

5. A ação precisa ser viável, do ponto de vista da execução, ser derivada do resultado, e não

precedê-lo;

6. A ação precisa ser enunciada de forma clara e objetiva e permitir a identificação de um

responsável.



Síntese da Aula

Para o processo de elaboração do Plano Municipal para a

Infância e Adolescência é necessário que se faça um diagnóstico
dos problemas e, em seguida o levantamento dos objetivos.

Dessa forma, é possível traçar quais serão as ações necessárias e
viáveis para atingir os resultados esperados.



Atividade de hoje

Atividade 2

Acesse o formulário e responda as questões 

referentes à aula de hoje

https://forms.gle/nCZmUvWbEAFZyN4b9

https://forms.gle/nCZmUvWbEAFZyN4b9


Conteúdo:

• Organização da Matriz Lógica 

• Elementos que compõem a Matriz Lógica 

• Definição, erros que podem acontecer 

e recomendações

• Organização do documento do Plano 

• Aprovação, divulgação e 

institucionalização

Próxima Aula | 27/09
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Programa Prefeito Amigo da Criança

prefeito.org.br  |   prefeito@fadc.org.br

www.fadc.org.br /fundabrinq@fundacaoabrinq


