
Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Primeira Infância Carioca

Descrição Iniciativa

A Primeira Infância, período da vida da criança que abrange a idade de 0 a 6 anos, foi definido como crítico para o desenvolvimento do cidadão. Por 
isso, é essencial que os serviços para esse público e suas famílias sejam disponibilizados de forma consistente, garantindo que haja igualdade de 
oportunidade de desenvolvimento das crianças e ajudando a evitar as causas estruturais da pobreza.

É primordial a integração entre as ações das três secretarias - Saúde, Educação e Assistência Social e Direitos Humanos -, que devem acompanhar o 
desenvolvimento da criança desde o pré-natal da gestante até o desenvolvimento da criança até 6 anos, incluindo sua família, e criando condições 
igualitárias de oportunidades e desenvolvimento. Essa articulação entre secretarias deve ser consistente e ter foco na busca de igualdade social

Para cumprimento do Programa, serão desenvolvidas as seguintes ações:

• Gestão do programa: Plano de Governança; Sistema de Informações Integrado de Monitoramento do Desenvolvimento Infantil e acompanhamento 
familiar;

• Protocolo Único Integrado de serviços: Mapeamento dos equipamentos de atendimento das três secretarias e Integração dos serviços voltados para a 
primeira infância; Plano de Desenvolvimento Infantil Individualizado (PDI); Plano de Acompanhamento Familiar (PAF);

• Qualificação dos serviços ofertados nas três áreas: Modelos alternativos de atendimento integrados; Ampliação de RH na SMASDH para atuarem na 
Proteção Social Básica, referenciadas aos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do território;

• Comunicação: Plano de comunicação interno e externo; Programa de Educação Massiva;

• Capacitação de equipes;

• Implementação do programa: Piloto; Expansão para demais áreas ESF;

• Avaliação e monitoramento do programa.

Resultados Esperados

Ter todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nas áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, com seu desenvolvimento infantil 
acompanhado, de acordo com os marcos da caderneta da criança e suas famílias bem informadas e acompanhadas.
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Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Territórios Sociais

Descrição Iniciativa

O Programa “Territórios Sociais”, através de ações integradas e multissetoriais, tem por objetivo a diminuição do risco social das famílias moradoras dos 
180 setores censitários do IBGE com o menor índice de desenvolvimento social e a superação da vulnerabilidade destas famílias. Além disso, visa trazer 
para os cadastros e programas sociais da Prefeitura as famílias que ainda estão invisíveis para o sistema de atendimento.

As ações desenvolvidas atenderão um protocolo e serão as seguintes:

• Gestão do Programa: Mapear os territórios que serão trabalhados pelo programa; Aplicar questionário PNUD e classificar o risco familiar para 
selecionar as famílias que deverão ser incluídas no programa; Realizar monitoramento e avaliação de impacto do programa;

• Assistência Social: Providenciar documentação civil; Incluir no CadÚnico; Incluir as famílias nos serviços socioassistenciais; Construir o Plano de 
Acompanhamento Familiar/PAS; 

• Saúde: Realizar visita domiciliar em todo o território com o objetivo de atualizar o cadastramento das famílias nas unidades de atenção primária de 
referência, garantindo a equidade e a ampliação do acesso; Monitorar a continuidade do cuidado em saúde das famílias de risco;

• Educação: Matricular crianças e adolescentes identificados pelo Programa em escolas da Rede; Incluir identificação das crianças e adolescentes no 
SGA – Sistema de Gestão Acadêmica, para monitoramento do progresso dos alunos; Definir um tutor em cada escola; Desenvolver estratégias para 
inserção de alunos em atividades de contraturno relacionadas a esporte e cultura;

• Desenvolvimento, Emprego e Inovação: Gerar empregos; Intermediar mão de obra; Iniciar para o mundo do trabalho; Qualificar e formar profissionais.

Resultados Esperados

Diminuir o risco familiar e a vulnerabilidade social para as famílias atendidas pelo programa e tirar da invisibilidade as famílias que ainda não são 
atendidas pela Prefeitura.
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Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Gestão
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Carioquinhas nas Creches e Pré-Escolas

Descrição Iniciativa

“Carioquinhas nas Creches e Pré-Escolas” consiste na criação de 40 mil novas vagas em creche e 15 mil novas vagas em pré-escola, por meio de 
parceria público-privada e otimização da infraestrutura existente.  Para a definição de demanda por vagas em Educação Infantil nas diferentes regiões 
da cidade, será realizado um estudo, em parceria com o Instituto Pereira Passos.  A parceria público-privada contemplará investimentos para a 
construção e manutenção das unidades escolares.

Resultados Esperados

• Universalizar o atendimento da pré-escola.

• Atender à demanda por creche.
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Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Gestão
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Rio Escola Integral

Descrição Iniciativa

“Rio Escola Integral” visa expandir o Ensino em Tempo Integral para 45% dos alunos da Rede Municipal, garantindo um currículo e aprendizagem 
adequados, atrativos e inovadores para cada etapa de seu desenvolvimento, a partir das seguintes linhas de ação:

• Reorganização das unidades existentes em Espaço de Desenvolvimento Infantil - EDI (creche e pré-escola), Primário e Ginásio;

• Territorialização da oferta de atendimento por micro áreas;

• Expansão do Tempo Integral na Rede Municipal do Ensino do Rio de Janeiro com a otimização das vagas, reforma e construção de unidades 
escolares;

• Consolidação do modelo de educação integral atrativo, de forma a reduzir a reprovação e o abandono, potencializando a aprendizagem dos alunos.

Resultados Esperados

• Ter 45% dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal matriculados em Tempo Integral até 2020;

• Ter oferta de todos os segmentos de acordo com as microáreas de planejamento da educação;

• Ter um currículo adequado para cada etapa do desenvolvimento da criança e do adolescente mais atrativo e inovador para os alunos, reduzindo a 
reprovação e o abandono e potencializando a aprendizagem dos alunos.
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Secretaria Municipal de Educação - SME

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Alfabetização

Descrição Iniciativa

“AlfabetizAção” visa garantir um nível adequado de aprendizagem aos alunos durante o processo de alfabetização, para que todos concluam o 2º Ano 
do Ensino Fundamental plenamente alfabetizados, através das linhas de ação:

• Constituição de um grupo de professores alfabetizadores de excelência para as turmas do ciclo de alfabetização;

• Definição de critérios e de instrumentos de avaliação e monitoramento dos resultados para cada ano, garantindo um fluxo de aprendizagem contínuo e 
integrado durante o processo de alfabetização;

• Implementação de um modelo de acompanhamento com definição de rotinas e procedimentos que subsidiem o direcionamento estratégico das ações;

• Produção e revisão de materiais pedagógicos específicos para a alfabetização segundo as necessidades apontadas pela Rede.

Resultados Esperados

Todas as crianças matriculadas na Rede Pública Municipal de Educação seguindo um fluxo contínuo de aprendizagem adequada, em cada ano, e 
concluindo o 2º Ano do Ensino Fundamental plenamente alfabetizadas.

P
P

A
_0070

ANEXO III - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO



Secretaria Municipal de Educação - SME

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Formação de Professores

Descrição Iniciativa

A proposta da “Formação de Professores” é avançar no delineamento de soluções inovadoras, possíveis e necessárias para qualificar cada vez mais a 
carreira do magistério na Rede Pública Municipal de Educação, valorizando em especial a equipe gestora das escolas. A iniciativa contemplará as 
seguintes linhas de ação:

• Articulação com as universidades para potencializar a integração da formação acadêmica com a prática docente no período de estágio;

• Implantação de programa de formação para professores durante o estágio probatório;

• Implantação de programa de pós-graduação para os professores da Rede em parceria com Universidades;

• Aperfeiçoamento do programa de formação continuada, valorizando os talentos da Rede e as metodologias de ensino desenvolvidas.

Resultados Esperados

• Aperfeiçoamento do sistema de seleção e de ingresso de professores na Rede Pública Municipal;

• Acompanhamento da formação do professor desde o seu ingresso na Rede e ao longo de toda a sua carreira.
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Secretaria Municipal de Educação - SME

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Escolas para um Rio de Paz

Descrição Iniciativa

“Escolas para um Rio de Paz” consiste na implantação de ações que visam, através de práticas inovadoras e do envolvimento da família e da 
comunidade local, transmitir valores aos alunos e construir um Rio de paz. As principais ações são:

• Evento de lançamento do projeto com a participação de alunos das escolas da Rede;

• Desenvolvimento de práticas escolares idealizadas pelos próprios alunos envolvendo temas como violência, violência doméstica, bullying, racismo, 
fortalecimento da autoestima, cidadania, meio ambiente, alimentação saudável;

• Apoio aos alunos portadores de necessidades especiais e suas famílias;

• Apoio a formação de grêmios estudantis, incentivando maior participação dos alunos nas questões escolares e sociais;

• Formação de professores e assistentes sociais em metodologia específica, incluindo estratégias de resolução de conflitos;

• Oferta de atividades extracurriculares ligadas a esporte e cultura;

• Articulação da escola com a família e a comunidade local.

Resultados Esperados

• Valorização da relação entre escola, aluno, família e articulação com o seu território.

• Afirmação do aluno como propagador de práticas cidadãs e de paz.

• Fortalecimento da autoestima dos alunos.
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