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Sejam bem-vindos

Teremos hoje a última aula do Ciclo Formativo sobre o

Plano Municipal para a Infância e a Adolescência!

Estamos chegando ao final dessa jornada de

conhecimentos, onde falamos sobre planejamento,

definição de problemas, objetivos e estratégias para atingir

bons resultados para o desenvolvimento das crianças e

adolescentes.



Conteúdo:

• Consolidação do Plano 

• Organização da Matriz Lógica

• Elementos que compõe a Matriz Lógica

• Como montar a Matriz Lógica

• Organização do documento do plano

• Aprovação, Divulgação e Institucionalização

Atividade, Dúvidas e Avisos

Nesta Aula



Consolidação do Plano

Durante as atividades do Grupo de Trabalho Coordenador (GTC) foram

obtidas uma série de informações que irão compor o Plano Municipal para a

Infância e a Adolescência (PMIA) com a análise do tema da promoção e da

proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Com todo esse material em mãos, já é possível ter clareza para a proposição

do Plano para os próximos anos. Dessa forma, após todas as etapas de

diagnóstico e planejamento, o PMIA deverá adquirir seu formato final.



Matriz Lógica

A Matriz Lógica é o elemento central do Plano e, portanto, deve ser

apresentada de forma clara e simples àqueles que a utilizarem como

ferramenta de gestão ou controle.

Ela deve ser organizada para cada um dos problemas centrais

(número de árvores de problema) identificados e os objetivos de

impacto associados, ou seja, se o GTC identificou 20 problemas

centrais, deverão ser construídas 20 matrizes lógicas.



Organização da Matriz Lógica

Na Matriz Lógica serão detalhados quais são os resultados esperados

associados aos objetivos imediatos, por meio dos quais serão

gradualmente alcançados os objetivos intermediários e que contribuirão

para a realização do objetivo de impacto.

Para construção da Matriz Lógica, é importante que os municípios adotem

o caminho da metodologia sugerida: identificar inicialmente os problemas

centrais e objetivos e, no segundo momento, identificar as estratégias e

ações.
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Elementos que compõem a Matriz Lógica

A Matriz Lógica é composta por uma série de

elementos que, juntos, formam um encadeamento

lógico. Essa construção facilita a observação, análise e

monitoramento das ações propostas.



Órgão implementador:

X - Área temática/subtema: (anexo 3)

XX - Problema Central:

XX - Objetivo de Impacto:

Prioridade:

XX - ODS associado: (anexo 3)

Resultados

esperados

e metas associados

aos objetivos

imediatos

Metas ODS

associadas

(anexo 3)

Indicadores

de resultado

Meios de

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes

de recursos

Responsável Envolvidos

Descrição Status Início Término

Manual de Orientação para Elaboração e Revisão do PMIA (página 47)



I. Órgão implementador

O órgão implementador é a Secretaria responsável pela área que

será abordada em cada Matriz Lógica.

Por exemplo, o órgão implementador do Problema “Crianças de 0

a 3 anos sem acesso a vagas em creche” será a Secretaria da

Educação, visto que ela será a responsável por executar as

estratégias e ações para solucionar esse problema.



II. Áreas Temáticas e Subtemas

As áreas temáticas são os temas nos quais a administração municipal deverá

locar seus esforços para a evolução dos indicadores sociais. Essas áreas são:

• Promoção de vidas saudáveis

• Educação de qualidade

• Proteção em situações de risco

Em cada uma dessas áreas temáticas há subtemas relacionados, a listagem

pode ser consultada no anexo 3 do Manual de Orientação para Elaboração e

Revisão do PMIA.



III. Problema Central

O 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).

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.

Exemplo:

1. Ineficiência do acompanhamento nutricional de crianças de 0 a 3 anos.



Erros que podem ocorrer:

1. Problemas centrais muito amplos: grande grau de complexidade e sem a

devida priorização, dificilmente poderão ser superados, mesmo em dez anos.

Exemplo:

1. Erradicação da pobreza

2. Aumento da incidência de obesidade e uso abusivo de álcool e drogas

2. Problemas centrais sem clareza: sem a clareza, há dificuldade em saber a

situação negativa atual e qual a situação positiva que se quer chegar.

Exemplo:

1. Alto índice de crianças e adolescentes vitimizados



Recomendações

1. Um problema central deve expressar uma situação identificada no Município que se

deseja resolver, amenizar ou melhorar.

2. Deve ser redigido da forma mais precisa e resumida possível, de modo que seja

entendido por todos.

3. Não deve ser excessivamente amplo, pois seria necessário muito tempo para que fosse

resolvido. Se for o caso, o problema deve ser reavaliado e dividido em dois ou mais

problemas.

4. É importante não confundir o problema com sua causa ou com uma condição a ele

associada.



IV. Objetivo de Impacto

O Objetivo de Impacto consiste na transformação do problema central

(situação negativa) em situação positiva futura desejada.

É, portanto, bastante abrangente. Seu alcance muda o contexto, resolve ou

diminui o problema durante ou ao término da vigência do PMIA (10 anos).

Exemplo:

Problema central - Alta Taxa de Mortalidade Infantil

Objetivo de impacto - Redução da Mortalidade Infantil



Erros que podem ocorrer:

1. Objetivo com ação: objetivo de impacto trata-se apenas de uma ação

(um meio) a ser realizada visando alterar a situação-problema

identificada.

Exemplo:

Problema Central Alta Taxa de Mortalidade Infantil

Objetivo De Impacto Realização de palestras e formação



Recomendações

1. O objetivo de impacto deve consistir na simples transformação do problema

central em situação futura desejada. Deve expressar a situação positiva ou

favorável que se quer alcançar.

2. É importante atentar-se para que o objetivo de impacto não seja apenas uma

ação (um meio) a ser realizada visando alterar a situação-problema

identificada. O objetivo de impacto deve fazer menção a uma situação

concreta que se almeja alcançar (um fim).

3. Deve haver um encadeamento lógico: os resultados esperados e metas devem

ser uma espécie de "objetivos intermediários" que, alcançados, levarão ao

objetivo de impacto pretendido.



O modelo proposto na metodologia do PPAC contempla,

também, a possibilidade de associação dos objetivos de impacto

do Plano aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

bem como de seus Resultados e Metas às metas dos 17 ODS.

V. ODS associado (opcional) 

Esses objetivos fazem parte de um pacto global que os 193 países

do mundo se comprometeram a atingir até 2030 e que

garantirão o desenvolvimento sustentável.



A associação dos ODS ao PMIA permite que o planejamento esteja conectado com a agenda

global e garante uma visão do quanto as ações do município contribuem para o alcance de cada

objetivo. Os ODS que podem ser relacionados ao PMIA são:

V. ODS associado 



VI. Resultados Esperados e Metas

O resultado esperado expressa uma situação concreta a ser atingida

ao final da execução. Seu enunciado deve ser conciso, claro e

específico. Deve ser viável e passível de mensuração.

Os resultados esperados e metas são uma espécie de "objetivos

intermediários" que, alcançados, levarão ao objetivo de impacto

pretendido. Também podem ser pensados como situações positivas

quanto às causas dos problemas.



VI. Resultados Esperados e Metas

Exemplo:

Problema central - óbitos de crianças menores de 1 ano

Objetivo de impacto - óbitos de crianças menores de 1 ano evitados

Resultados esperados e metas possíveis:

1. 100% dos óbitos infantis investigados

2. Redução da mortalidade infantil de 15 para 8 a cada mil nascidos até 2021

3. 100% de gestantes com pelo menos 7 exames pré-natais



Recomendações

1. O atingimento de um resultado deve contribuir para o alcance do objetivo

de impacto e, portanto, para a solução ou a redução do problema central.

2. A forma de redação do resultado precisa ser curta, clara e de fácil

entendimento do que se quer atingir.

3. É importante refletir se, efetivamente, o resultado pode ser alcançado, com

os recursos e o tempo disponíveis.

4. É necessário que o resultado esperado seja passível de uma constatação.

Não se trata necessariamente de quantificar o resultado, mas de estabelecer

parâmetros objetivos que permitam saber se o resultado esperado foi

alcançado ou não.



VII. Metas ODS Relacionadas (opcional)

Para cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que

impacta as crianças e adolescentes, existe uma série de

metas associadas. Foram listadas 46 metas que poderão

contribuir para a elaboração e revisão dos PMIAs

(anexo 3 do Caderno Temático).



VIII. Indicadores de Resultado

O Indicador possui a função de indicar, por meio de fatos ou dados, se o

resultado esperado foi alcançado e em que medida. Trata-se de um elemento

que deve permitir responder à questão: o resultado foi atingido?

Para que seja possível o monitoramento e avaliação do Plano, é necessário

que seja possível acompanhar o resultado esperado ou a meta que foi

estabelecido. Para isso, deve-se identificar quais indicadores de resultado

poderão ser utilizados para saber se essa meta está sendo alcançada ou não.



VIII. Indicadores de Resultado

Algumas perguntas que podem ajudar nesse processo:

1. É possível acompanhar o resultado esperado ou meta que foi estabelecido (a)?

2. Há indicadores de resultado que poderão ser utilizados para saber se essa meta

está sendo alcançada (ou não)?

3. Quais seriam esses indicadores? Eles já existem?



Recomendações

1. O atingimento de um resultado deve contribuir para o alcance do objetivo de

impacto e, portanto, para a solução ou a redução do problema central.

2. A forma de redação do resultado precisa ser curta, clara e de fácil entendimento

do que se quer atingir.

3. É importante refletir se, efetivamente, o resultado pode ser alcançado, com os

recursos e o tempo disponíveis.

4. É necessário que o resultado esperado seja passível de uma constatação. Não se

trata necessariamente de quantificar o resultado, mas de estabelecer parâmetros

objetivos que permitam saber se o resultado esperado foi alcançado ou não.



IX. Meios de Verificação

Os Meios de Verificação são onde e como o fato ou dado

representado pelo indicador vai ser obtido. Ou seja, a fonte do fato

ou dado, a forma de sua apresentação e a pessoa, setor ou órgão

responsável por sua produção consistem nos meios de verificação.

Essas fontes podem ser o Censo Escolar, o Datasus, o Censo Suas, o

IBGE e outros.



Recomendações

1. O meio de verificação deve ser compatível com o indicador de resultado.

Isto é, precisa estar claro que ele contém o fato ou dado representado pelo

indicador.

2. É preciso saber, antecipadamente, onde será obtido o fato ou dado

representado pelo indicador de resultado. Qual será sua forma de

apresentação? Quem será a pessoa ou setor responsável por sua produção

e seu fornecimento?



X. Ações e Projetos

Meios para atingir o objetivo de impacto, dessa forma devem ser capazes de produzir o 

resultado esperado.

Assim, devem ser adequados ao fim a que se destina, ser viável e oportuno, do ponto 

de vista da execução. Poderão ser:

• pontuais, contínuas ou recorrentes

• curto, médio ou longo prazo;

• ter ou não o mesmo responsável;

• ter vários envolvidos;

• ter diferentes fontes de recursos.



X. Ações e Projetos

Resultado esperado ou meta Ações

100% dos óbitos infantis investigados

Criar Comitê de Investigação de Óbitos Infantis

Investigar as causas de todos os óbitos infantis do Município

Divulgar à Secretaria de Saúde as causas desses óbitos

Utilizar os relatórios do Comitê de Investigação na construção 
de políticas públicas de saúde



Recomendações:

1. A ação a ser executada deve ser capaz de produzir o resultado esperado.

Ou seja, deve haver total compatibilidade entre ação e resultado.

2. A ação registrada não pode ser demasiadamente complexa ou exigir

alocação de recursos maiores do que a capacidade do município.

3. A ideia do Plano não é listar absolutamente todas as ações que o município

realiza, mas sim dar clareza quanto a quais ações serão realizadas visando

alcançar o resultado esperado/meta.

4. É importante atentar-se para que o enunciado da ação/projeto não seja

muito abrangente.

5. A ação a ser executada deve ser enunciada de forma clara e objetiva.



XI. Datas Previstas

As datas previstas são os prazos para início e término de cada

ação. Trata-se do período de quando se espera atingir o

resultado.

Definir e diferenciar os prazos é de suma importância, visto que

essa definição é necessária para o monitoramento, para a

garantia de execução de ações interdependentes e para análise

da carga de trabalho do agente implementador.



Recomendações:

1. É preciso definir o mês e o ano de início e de término da execução da

ação (ou projeto), de modo a permitir o monitoramento e evitar impactos

sobre outras ações (ou projetos) que possam estar relacionadas.

2. É preciso definir o prazo de execução considerando a amplitude da

ação (ou projeto).



XII. Fontes de Recursos

Recursos financeiros são elemento muito importantes da

capacidade de execução e sua disponibilidade não pode ser

deixada ao acaso.

As fontes de recursos para execução de cada ação devem ser

indicadas de forma clara, com especificação do programa ou

rubrica orçamentária onde estarão alocados.



Recomendações:

1. A disponibilidade dos recursos financeiros não pode ser deixada ao acaso já

que são elementos imprescindíveis na capacidade de execução.

2. É fundamental que o Município saiba de onde sairão os recursos para execução

da ação (ou projeto)

3. Consulte no QDD (Quadro de Demonstrativo de Despesas) em quais funções e

subfunções as despesas dessas atividades são classificadas no orçamento.



XIII. Responsável

Recomendações:

1. Não atribua responsabilidade a mais de um setor, organização ou pessoa para uma mesma ação,

lembre-se que a responsabilidade deve ser individualizada e priorizada.

2. O responsável pela execução de uma ação (ou projeto) precisa ter participado do planejamento e

assumir esse compromisso.

3. O responsável pela execução de uma ação (ou projeto) precisa ter domínio (isto é, conhecimento

e poder de decisão) da atividade que pela qual deverá se responsabilizar.

O responsável é quem responde pela ação ou projeto. Em planos apenas um setor ou organização

responde pela execução. Em projetos, a individualização pode chegar a departamentos, equipes ou

até mesmo pessoas.



XIV. Envolvidos

Recomendações:

1. Os envolvidos são responsáveis apenas por parte da execução da

atividade ou projeto

2. Os envolvidos na execução de uma ação (ou projeto) precisam ter

atribuições coerentes com as atividades que deverão desenvolver.

3. Os envolvidos precisam estar cientes e de acordo com seu envolvimento,

assumindo a responsabilidade pela parte que lhes cabe.

Os envolvidos na execução de uma ação (ou projeto) são organizações,

setores ou pessoas às quais cabe a responsabilidade por uma parte das

atividades, mas que não possuem atribuição de sua coordenação.



Ciclo Formativo – Aula IV

Matriz Lógica 

na Prática



Como montar a Matriz Lógica

A Matriz Lógica deve ser organizada para cada um dos

problemas centrais identificados e os objetivos de impacto

associados.

Iremos demonstrar como é feita essa organização com um

exemplo prático. Disponibilizamos um modelo de Matriz Lógica

que poderá ser utilizado para a organização do seu município.



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

Árvore de Problemas



Matriz Lógica na Prática

X - Área temática/subtema: (anexo 3):  Educação de Qualidade

Subtema:  Educação Infantil (Creche)

XX - Problema Central:

Prioridade:

XX - ODS associado: (anexo 3):

Resultados

esperados/metas

associados

aos objetivos

imediatos

Metas

ODS

associadas

(anexo 3)

Indicadores

de resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término



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

Árvore de Problemas



Matriz Lógica na Prática

X - Área temática/subtema: (anexo 3):  Educação de Qualidade

Subtema:  Educação Infantil (Creche)

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

de creche

XX - Objetivo de Impacto: 

Prioridade:

XX - ODS associado: (anexo 3):

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  

ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  

de resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término



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

Árvore de Objetivos



Matriz Lógica na Prática

X - Área temática/subtema: (anexo 3):  Educação de Qualidade

Subtema:  Educação Infantil (Creche)

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

de creche

XX - Objetivo de Impacto: Crianças de 0 a 3 anos de idade com acesso 

garantido à vagas de creche ofertadas pela Rede Municipal de Ensino

Prioridade: Alta 

XX - ODS associado: (anexo 3):

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  

ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  

de resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término



Matriz Lógica na Prática

X - Área temática/subtema: (anexo 3):  Educação de Qualidade

Subtema:  Educação Infantil (Creche)

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

de creche

XX - Objetivo de Impacto: Crianças de 0 a 3 anos de idade com acesso 

garantido a vagas de creche ofertadas pela Rede Municipal de Ensino

Prioridade: Alta 

XX - ODS associado: (anexo 3):            Educação de Qualidade;           Redução das Desigualdades

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  

ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  

de resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término



Matriz Lógica na Prática

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  

ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  

de resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável Envolvidos

Descrição Status Início Término



Matriz Lógica na Prática

Resultados esperados /

metas associados

aos objetivos imediatos

Metas ODS

associadas (anexo 3)

Indicadores de resultado

40% das crianças de 0 a 3 anos de idade 

com acesso garantido a vagas de creche 

ofertadas pela Rede Municipal de Ensino. 



Manual de Orientação para Elaboração e Revisão do PMIA

42   Plano Municipal para a Infância e a Adolescência – Manual de Orientação para Elaboração e Revisão do PMIA

Meta 4.2 - Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a

um desenvolvimento de qualidade na Primeira Infância, cuidados e educação pré-

escolar, de modo que eles estejam prontos para o Ensino Primário.

ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao

longo da vida para todos



Matriz Lógica na Prática

Resultados esperados /

metas associados

aos objetivos  imediatos

Metas  ODS

associadas  (anexo 3)

Indicadores  de 

resultado

40% das crianças de 0 a 3 anos de 

idade com acesso garantido a vagas de 

creche ofertadas pela Rede Municipal 

de Ensino. 

Meta 4.2 - Até 2030, garantir que todos

os meninos e meninas tenham acesso a

um desenvolvimento de qualidade na

Primeira Infância, cuidados e educação

pré-escolar, de modo que eles estejam

prontos para o Ensino Primário.



Matriz Lógica na Prática

Resultados esperados /

metas associados

aos objetivos  imediatos

Metas  ODS

associadas  (anexo 3)

Indicadores  de resultado

40% das crianças de 0 a 3 anos 

de idade com acesso garantido a 

vagas de creche ofertadas pela 

Rede Municipal de Ensino. 

Meta 4.2 - Até 2030, garantir que

todos os meninos e meninas tenham

acesso a um desenvolvimento de

qualidade na Primeira Infância,

cuidados e educação pré-escolar, de 

modo que eles estejam prontos para o

Ensino Primário.

• Percentual de crianças de 0 a 3 

anos matriculadas em tempo 

integral nos Centros Municipais de 

Educação Infantil – CMEI em 

relação ao número de crianças 

dessa faixa etária no município;

• Taxa de Matrícula em creches

regulares;



Matriz Lógica na Prática

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  ODS

associadas  (anexo

3)

Indicadores de 

resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes de  

recursos Responsável Envolvidos
Descrição Status Início Término

40% das crianças 

de 0 a 3 anos de 

idade com acesso 

garantido a vagas 

de creche 

ofertadas pela 

Rede Municipal de 

Ensino. 

Meta 4.2 - Até

2030, garantir que

todos os meninos

e meninas tenham

acesso a um

desenvolvimento

de qualidade na

Primeira Infância,

cuidados e

educação pré-

escolar, de modo

que eles estejam

prontos para o

Ensino Primário.

- Percentual de 

crianças de 0 a 3 

anos 

matriculadas em 

tempo integral 

nos Centros 

Municipais de 

Educação Infantil 

- CMEI em 

relação ao 

número de 

crianças dessa 

faixa etária no 

município;

- Taxa de 

Matrícula em 

creches regulares;



Matriz Lógica na Prática

Meios de verificação
Ações ou projetos*

Descrição Status



Matriz Lógica na Prática

Meios de verificação
Ações ou projetos*

Descrição Status

Censo Escolar/INEP 

Relatório Anual de Gestão;

Atas de Frequência;

Registro Fotográfico; 

Lista de Espera por vagas em Creches



Matriz Lógica na Prática

Meios de verificação
Ações ou projetos*

Descrição Status

Censo Escolar/INEP 

Relatório Anual de Gestão;

Atas de Frequência;

Registro Fotográfico; 

Lista de Espera por vagas em 

Creches

Mapeamento do atendimento realizado em instituições 

comunitárias e privadas/ filantrópicas. 

Elaboração de Projeto de Lei que garanta a oferta de vagas de 
creches em Empresas privadas de médio e grande porte. 

Construção de novas estruturas físicas para garantia das vagas. 

Garantia de acessibilidade e salas de recursos multifuncionais, 
com equipamentos e recursos humanos, nos CMEIS.

Oferta de formação continuada para profissionais (berçaristas, 
professores, coordenadores pedagógicos e auxiliares de 
educação).



Matriz Lógica na Prática

Meios de verificação
Ações ou projetos*

Descrição Status
Censo Escolar/INEP 

Relatório Anual de Gestão;

Atas de Frequência;

Registro Fotográfico; 

Lista de Espera por vagas em Creches

Mapeamento do atendimento realizado em instituições 

comunitárias e privadas/ filantrópicas. 

Elaboração de Projeto de Lei que garanta a oferta de vagas de 
creches em Empresas privadas de médio e grande porte. 

Construção de novas estruturas físicas para garantia das vagas. 

Garantia de acessibilidade e salas de recursos multifuncionais, 
com equipamentos e recursos humanos, nos CMEIS.

Oferta de formação continuada para profissionais (berçaristas, 
professores, coordenadores pedagógicos e auxiliares de 
educação).

Iniciado

Iniciado

Em elaboração

Iniciado

Iniciado



Matriz Lógica na Prática

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  de 

resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes

de  

recursos

Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término

40% das crianças 

de 0 a 3 anos de 

idade com acesso 

garantido a vagas 

de creche 

ofertadas pela 

Rede Municipal de 

Ensino. 

Meta 4.2 - Até

2030, garantir

que todos os

meninos e 

meninas tenham

acesso a um

desenvolvimento

de qualidade na

Primeira Infância,

cuidados e

educação pré-

escolar, de modo

que eles estejam

prontos para o

Ensino Primário.

Percentual de 

crianças de 0 a 3 

anos matriculadas 

em tempo integral 

nos Centros 

Municipais de 

Educação Infantil –

CMEI em relação ao 

número de crianças 

dessa faixa etária no 

município;

Taxa de Matrícula 

em creches

regulares;

Censo 

Escolar/INEP

Relatório Anual 

de Gestão;

Atas de 

Frequência;

Registro 

Fotográfico;

Lista de Espera 

por vagas 

em Creches

Mapeamento do 

atendimento realizado 

em 

instituições comunitárias 

e privadas/ filantrópicas.

Elaboração de Projeto de 

Lei que garanta a oferta 

de vagas de creches em 

Empresas privadas de 

médio e grande porte.

Construção de novas 

estruturas físicas para 

garantia das vagas.

Garantia de 

acessibilidade e salas de 

recursos 

multifuncionais, com 

equipamentos e recursos 

humanos, nos CMEIS.

Oferta de formação 

continuada para 

profissionais 

(berçaristas, professores, 

coordenadores 

pedagógicos e auxiliares 

de educação).

Iniciado

Iniciado

Em 

elaboração

Iniciado

Iniciado



Matriz Lógica na Prática

Datas previstas
Fontes de  recursos Responsável Envolvidos

Início Término



Matriz Lógica na Prática

Datas previstas
Fontes de  recursos Responsável Envolvidos

Início Término

09/2022

09/2022

03/2023

09/2022

09/2022

09/2027

08/2032

07/2029

09/2024

10/2028



Matriz Lógica na Prática

Datas previstas
Fontes de  recursos Responsável Envolvidos

Início Término

09/2022

09/2022

03/2023

09/2022

09/2022

09/2027

08/2032

07/2029

09/2024

10/2028

FNDE

FUNDEB

FIA

FME



Matriz Lógica na Prática

Datas previstas
Fontes de  recursos Responsável Envolvidos

Início Término

09/2022

09/2022

03/2023

09/2022

09/2022

09/2027

08/2032

07/2029

09/2024

10/2028

FNDE

FUNDEB

FIA

FME

Secretaria Municipal 

de Educação



Matriz Lógica na Prática

Datas previstas Fontes de recursos Responsável Envolvidos

Início Término

09/2022

09/2022

03/2023

09/2022

09/2022

09/2027

08/2032

07/2029

09/2024

10/2028

FNDE

FUNDEB

FIA

FME

Secretaria Municipal de 

Educação

Secretaria de 

Planejamento e 

Orçamento;

Secretaria Municipal da 

Fazenda;

Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras;



Matriz Lógica na Prática - Final

Resultados 

esperados/metas  

associados

aos objetivos  

imediatos

Metas  ODS

associadas  

(anexo 3)

Indicadores  de 

resultado Meios de 

verificação

Ações ou projetos* Datas previstas

Fontes

de  

recursos

Responsável EnvolvidosDescrição Status Início Término

40% das crianças de 0 a 3 

anos de idade com acesso 

garantido a vagas de creche 

ofertadas pela Rede 

Municipal de Ensino. 

Meta 4.2 - Até 2030,

garantir que todos os

meninos e meninas

tenhamacessoaum

desenvolvimentode

qualidade na Primeira

Infância, cuidados e

educação pré-escolar, de 

modo que eles estejam

prontos para o Ensino

Primário.

Percentual de crianças de 0 a 3 

anos matriculadas em tempo 

integral nos Centros Municipais 

de Educação Infantil – CMEI em 

relação ao número de crianças 

dessa faixa etária no município;

Taxa de Matrícula em creches

regulares;

Censo Escolar/INEP

Relatório Anual de 

Gestão;

Atas de Frequência;

Registro Fotográfico;

Lista de Espera por vagas 

em Creches

Mapeamento do 

atendimento realizado 

em 

instituições comunitári

as e privadas/ 

filantrópicas.

Elaboração de Projeto 

de Lei que garanta a 

oferta de vagas 

de creches em 

Empresas privadas de 

médio e grande porte.

Construção de novas 

estruturas físicas para 

garantia das vagas.

Garantia de 

acessibilidade e salas 

de recursos 

multifuncionais, com 

equipamentos e 

recursos humanos, nos 

CMEIS.

Oferta de formação 

continuada para 

profissionais 

(berçaristas, professore

s, coordenadores 

pedagógicos e 

auxiliares 

de educação).

Iniciado

Iniciado

Em elaboração

Iniciado

Iniciado

09/2022

09/2022

03/2023

09/2022

09/2022

09/2027

08/2032

07/2029

09/2024

10/2028

FNDE

FUNDEB

FIA

FME

Secretaria Municipal 

de Educação

Secretaria 

de Planejamento 

e Orçamento;

Secretaria Municipal 

da Fazenda;

Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Obras;



MATRIZ LÓGICA

Organização do documento do Plano

Após a organização da Matriz Lógica, o PMIA deverá ser formalizado em um

documento que seguirá para as fases de aprovação e institucionalização, irá consistir

como um orientador e memória para as gestões – em curso e futuras –, devendo ser

encaminhado ao PPAC no próximo ano, 2023.

 um registro da atuação 

prévia do município no que 

respeita à promoção e à 

proteção dos direitos de 

crianças e adolescentes

 referência aos planos setoriais 

preexistentes

 as diretrizes do CMDCA (que 

também poderão figurar 

como anexo ao documento)

Introdução Desenvolvimento Conclusão

sínteses preparadas pelo GTC 

relativas ao desenvolvimento das 

atividades de mobilização e 

envolvimento (evento e oficinas)

 de identificação e análises de 

problemas (árvores de problemas 

centrais), de objetivos (árvore de 

objetivos)
soluções



Aprovação, Divulgação e Institucionalização do (Passo 7)

Outra conclusão no ano de 2023 é a institucionalização do PMIA. Após

consolidado e formatado, o PMIA deverá ser encaminhado ao CMDCA pelo

gestor municipal. Embora o Conselho tenha estado presente em todas as fases

do processo, é ele agora quem deverá dar ao plano sua aprovação formal.

Para que o PMIA se converta em política municipal, com perspectiva de

continuidade, orientando ações de diferentes gestões, recomenda-se seu

encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal para apreciação e

transformação em lei.



Atividade de hoje

Atividade 4

Acesse o formulário e responda as questões 

referentes à aula de hoje

https://forms.gle/2RSa9AVvuyB7t3ot6

https://forms.gle/2RSa9AVvuyB7t3ot6


Avaliação do Ciclo Formativo

https://forms.gle/PYgWFjPyPCXc3GsYA

Queremos saber o que você acho do nosso

Ciclo Formativo sobre o PMIA!

Acesse o formulário e preencha a avaliação.

https://forms.gle/PYgWFjPyPCXc3GsYA


Dúvidas

Programa 

Prefeito Amigo da Criança

Ciclo Formativo – Aula IV



Programa Prefeito Amigo da Criança

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

www.fadc.org.br /fundabrinq@fundacaoabrinq


