


“É preciso toda uma aldeia para 
educar uma criança”. 

Provérbio africano 

Nossa Rede – Educação Infantil 
 

 



• PROPOSTA  INOVADORA 
      Mobiliza diversas estratégias para estruturar  as políticas públicas 
municipais para Educação Infantil. 
 
• PARTE DO HISTÓRICO DA REDE 
      Suas potencialidades e desafios apostam na possibilidade da 
melhoria da qualidade do atendimento, a partir da ação sinérgica das 
estratégias e da mobilização dos profissionais envolvidos e da parceria 
com as famílias. 
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Políticas Públicas estruturadas a partir da sinergia entre 4 estratégias:  

Formação 
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Documento base que oferece elementos para alinhamento da 
identidade da Educação Infantil da Rede Municipal de Salvador.  

Base norteadora e articuladora das ações que ocorrem nas 
Escolas/CMEI, nas GRE e na Secretaria da Educação. 

Referencial Curricular 
 

 



Materiais pedagógicos 
 

 

• Elaborados a partir do amplo processo de participação; 
• Aposta na ação autoral, responsável e articulada dos profissionais; 
• Envolvem os profissionais que atuam na Educação Infantil, as 

crianças e suas famílias. 





Objetiva colaborar para o processo de implementação do Nossa Rede Educação Infantil, 
tendo as lideranças pedagógicas como principal público, considerando sua função 
mobilizadora. 
 
Para isso busca: 
• Articular equipes da Secretaria, das GRE e das instituições que atendam Educação 

Infantil, para ações integradas e alinhadas. 
 
• Mobilizar todos os autores, especialmente as lideranças pedagógicas. 
 
• Realizar imersões sobre os materiais para: conhecê-los, reconhecer suas potencialidades, 

posicionar-se criticamente e elaborar formas coerentes, criativas e autorais de uso. 
 
• Fomentar o protagonismo dos profissionais, a partir de uma concepção de formação 

centrada na escola. 

Formação 
 



Um sistema inovador, criado para acompanhar a qualidade do 
atendimento oferecido nas instituições. 
Articula a tecnologia dos Indicadores de Qualidade da Educação 
Infantil – INDIQUE, com a tecnologia de um software  elaborado a 
partir das especificidades da Rede, para gerar comunicação, 
implicação e uma ação eficaz entre Secretaria – GRE – Escolas/ 
Instituições de EI. 

Sistema de Monitoramento 



O que isso significa? 
 

Qual o papel de cada um? 

Momento de Implementação do Nossa Rede 



Palavras que vão surgindo... 

Co-participação responsabilidade 

engajamento protagonismo 

Ação política articulação 

implicação colaboração 

Metas comuns 

mudanças compromisso 

aprendizagem diálogo processo 
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01 RODA DE 
CONVERSA COM AS 

CRIANÇAS 
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23 ENCONTROS DO 
GRUPO DE 
TRABALHO  

 
 
 



02 RODAS DE  
  CONVERSA COM 

GESTORES 
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02 ENCONTROS DE RODAS 

DE CONVERSA COM COORDENADORES 
PEDAGÓGICOS E PROFESSORES 

 



02 ENCONTROS COM 
FAMÍLIAS 
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• 12 encontros 
com SMED/GRE 

• 08 encontros 
com Gestores 

• 15 encontros 
com Coord. 
Pedagógicos 

• 05 encontros 
com Professores 

• 01 Treinamento 
para utilização 
do Sistema de 
Monitoramento 
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ENCONTROS DE FORMAÇÃO 



    

                                           

                                              

 
 PUBLICAÇÕES - PROFISSIONAIS 



    

                                           

                                              

 
 PUBLICAÇÕES - CRIANÇAS 



    

                                           

                                              

 
 PUBLICAÇÕES - FAMÍLIAS 

 
 
 

 



    

                                           

                                              
SISTEMA DE MONITORAMENTO NOSSA REDE ED INFANTIL 

 

 

 
Trata-se de um conjunto de ações que propõe um acompanhamento da 

qualidade do atendimento prestado na Educação Infantil de forma 
sistemática e permanente. 

 
É de um Sistema inovador, que 
tem o apoio de uma plataforma web, 
e foi elaborado a partir das especificidades  
da Rede Municipal de Salvador.  
Adaptação do INDIQUE para as especificidades  
da Rede 
 

 
 

  



    

                                           

                                              CICLO DA INSTITUIÇÃO 

INDIQUE – adaptado 
Fatores:  
ENDÓGENOS 
EXÓGENOS 

Plano de Ação: 
Elaborado de forma 
coletiva a partir dos fatores 
ENDÓGENOS 

Atualização do status do Plano 
de Ação 2 vezes ao ano 

Uma vez 
ao ano, 
para 
fechar 
ciclo 



    

                                           

                                              CICLO DA GRE 
Análise dos dados das 
instituições de cada regional 
organizados e tratados para 
análise 

Plano de Ação: 
Com base no banco de 
dados e eleição dos fatores 
EXÓGENOS prioritários 

Atualização do status do Plano 
de Ação 2 vezes ao ano 

Uma vez 
ao ano, 
para 
fechar 
ciclo 



    

                                           

                                              

A SMED 
 
 
A análise dos dados disponíveis 
e dos planos de ação das 
instituições e GRE, possibilitarão 
uma visão 
da Rede para apoiar 
a gestão municipal na tomada 
de decisões. 

INSTITUIÇÕES 

GRE 

SMED 



 
“Você nunca sabe 

 que resultados 
 virão da sua ação. 

Mas se você não fizer 
nada, não 

 existirão resultados.” 
 

 Mahatma Gandhi 



 
MUITO OBRIGADA PELA 

ATENÇÃO! 
(71) 3202-3008 

gabinetedasecretaria@educacaosalvad
or.net 

 
 




