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Data: 15/02/2016 Hora Início:    9 horas Hora Término:  11horas. 

Local:   AMAVI – Auditório   -            Nº de presenças: 20 pessoas 

  

Pauta 

1- Informes; 

2- Carta de Princípios;  
3- Constituição do Grupo Gestor; 
4- Programação para 2016. 

Decisões 

Inicialmente Tânia e Celi fizeram a acolhida dando boas vindas aos participantes, na sequência 

(1) Tânia colocou a pauta em apreciação e encaminhou a (2) Apresentação, discussão e 

aprovação da Carta de Princípios, com alteração no que diz respeito as competências e 

participação do FREIAVI, em relação ao FCEI e MIEIB. (ANEXO 1). (3) Composição do Grupo 

Gestor, recondução de alguns membros e indicação de novos membros – com representação 

de cada município e da Pastoral da Criança, Tânia comunicará quem não está presente, para a 

confirmação ou não da representação no GG, principalmente as  Universidades, Escolas 

privadas e Conveniadas.(ANEXO 2). (4) Programação para 2016, Linha de trabalho  definida 

pelo Grupo Gestor, discussão e aprovação, ver quadro. (ANEXO 3). As principais indicações da 

programação: a respeito dos 4 e 5 anos, no primeiro semestre com coordenação da 

Tânia/AMAVI, levantar dados de % de atendimento, principais dificuldades e desafios em cada 

município, fazer quadro geral e no segundo semestre, se possível realizar Audiência Pública, 

onde também deve se tratar da Base Comum Nacional; A  mesa redonda que estava 

programada para 2015, sobre “auto estima” ficou para o segundo semestre de 2016, Tânia verá  

palestrantes, data e local; O Festival Cultural da EI. que seria realizado na Festa da Cebola, foi 

cancelado; Foram programadas mais cinco reuniões do Grupo Gestor para este ano e cinco 

grupos de estudo a respeito da Base Comum Nacional. Na próxima reunião que ficou marcada 

para dia 10/03 as 9 horas da manhã na AMAVI,  será feita a programação de cada grupo de 

estudo. Celi fez a divulgação da revista da Pastoral da Criança e de Site, chamando atenção 

para matéria sobre chupeta, Tânia apresentou o material a respeito do Marco Legal da Primeira 

Infância e texto do INEP, sobre o que fazer quando não há vagas nas creches(0-3 anos), 

lembrando da obrigatoriedade e qualidade do atendimento, pelos municípios. Sem mais a tratar 

a reunião foi encerrada. 

 

Presentes – ver lista do livro de presenças. 
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