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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. REFERÊNCIA 

Projeto OEI/BRA/09/001 “Fortalecimento institucional das secretarias municipais de educação na 

formulação e implementação da política municipal de educação infantil”. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

Objetivo Específico 1: Elaborar planejamento técnico-pedagógico em amostra das instituições 

públicas de educação infantil participantes do Proinfância. 

Resultado 1.1.: Projetos político-pedagógicos elaborados e implantados em amostra representativa 

das instituições de educação infantil. 

Atividades: 

1.1.1. Propor a estrutura operacional de elaboração dos projetos político-pedagógicos nas instituições 

do Proinfância incluídas na amostra; 

1.1.2. Definir e estruturar o funcionamento de Grupos Técnicos para acompanhar a formulação dos 

projetos político-pedagógicos nas instituições do Proinfância incluídas na amostra; 

1.1.3. Delinear e executar, em grupos de municípios de referência do Proinfância, pesquisas sobre 

formulação e implantação de projetos político-pedagógicos em instituições municipais de educação 

infantil; 

1.1.4. Implantar, nos grupos amostrais de instituições de educação infantil do Proinfância, os projetos 

político-pedagógicos elaborados. 

Elemento de despesa: contratação de consultores – pessoa física. 

 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Consultoria especializada para propor processos de planejamento técnico-pedagógico e de 

gestão/avaliação da política de educação infantil nos municípios participantes do Proinfância no 

Estado do Mato Grosso do Sul com vistas a implantação e aprimoramento das propostas pedagógicas. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

O Mec, cumprindo seu papel de coordenador da Política Nacional de Educação, criou, no âmbito do 

Plano de Desenvolvimento da Educação, o Programa Proinfância, que tem como objetivo principal a 

ampliação da rede pública de creches e pré-escolas. Em todo o Brasil, entre 2007 a 2009, foram 
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contemplados 1.574 municípios, com a construção de 1.574 instituições. Estão sendo construídas 65 

instituições no estado do Mato Grosso do Sul (anexo). 

Paralelamente à construção das unidades, a Coordenação Geral de Educação Infantil presta 

assessoramento técnico às Secretarias de Educação dos municípios conveniados, visando subsidiar a 

elaboração da proposta pedagógica, a solicitação de autorização do funcionamento da unidade em 

construção, a definição do quadro de pessoal e a organização dos espaços e ambientes da instituição. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB reconhece a educação infantil como 

primeira etapa da Educação Básica e determina que todos os estabelecimentos de ensino devem 

elaborar e executar sua proposta pedagógica. A elaboração de uma proposta pedagógica deve ser 

compreendida como a busca da construção da identidade da instituição. Deve ser elaborada com a 

participação de toda comunidade escolar, pois revela a história, as concepções, os desejos, os valores, 

os sonhos de todos aqueles envolvidos no trabalho educativo ali desenvolvido. Uma proposta 

pedagógica sintetiza e orienta o trabalho da instituição, indica as metas e objetivos e, para que sejam 

concretizados, prevê formas de organização, de ação e de gestão do trabalho. 

As crianças de todas as raças/etnias, religiões, classes sociais, origens e locais de moradia, gêneros, 

independente de qualquer condição dos pais, têm direito à educação de qualidade, capaz de promover 

seu desenvolvimento, ampliar seu universo cultural e o conhecimento do mundo físico e social, a 

constituição de sua subjetividade, favorecer trocas e interações, respeitar diferenças e deficiências, 

promover autoestima e bem-estar. Nesse sentido, as Propostas Pedagógicas devem oferecer condições 

para um cotidiano planejado e organizado que atenda e beneficie às necessidades e interesses das 

crianças, com equipamentos suficientes, prédios adequados, docentes habilitados e qualificados. 

A realidade brasileira é múltipla, diversa e desigual. O avanço nas concepções não superou a 

desigualdade de oportunidades educacionais entre centro e periferia, cidade e campo, capital e interior, 

entre bairros de um mesmo município, entre municípios, estados e regiões. A maior desigualdade é 

encontrada entre pobres e ricos e entre brancos e pardos. Reduzir as desigualdades de oportunidades 

educacionais é desafio que começa na Educação Infantil. 

Com o objetivo de assegurar as dimensões pedagógicas necessárias para garantir que a implementação 

do Programa Proinfância seja uma estratégia viabilizadora do direito da criança à Educação Infantil, 

consideramos fundamental que o MEC ofereça assessoramento pedagógico e apoio técnico na 

elaboração e implementação do projeto pedagógico das instituições. 

Tendo em vista o grande número de municípios contemplados no estado do Mato Grosso do Sul (65 

municípios) consideramos necessária a contratação de um consultor, para viabilizar esta assessoria, 

prestando assistência sistemática aos municípios. 

 

5. IMPACTO PRETENDIDO 

Dirigentes, professores e coordenadores pedagógicos envolvidos na construção das propostas 

pedagógicas, de forma que, todas as instituições de educação infantil, que participam do Proinfância 

no Mato Grosso do Sul, passem a atuar segundo estruturas programáticas definidas de forma 
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democrática e coletiva, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Produto 1 

� Propor a organização dos municípios participantes em pólos regionais; 

� Formular critérios de seleção para definir a amostra de municípios que receberão apoio “in loco”; 

� Fazer proposição de estrutura para o processo de apoio técnico à elaboração das propostas 

pedagógicas. 

� Documento Técnico “A”, de caráter analítico sobre a formulação e implantação das propostas 

pedagógicas nas instituições de educação infantil, com os respectivos pólos regionais dos 

municípios selecionados. 

 

Produto 2 

� Levantar dados sobre a situação atual da formulação e implantação das propostas pedagógicas dos 

municípios selecionados; 

� Sistematizar as principais concepções da educação infantil levantadas. 

� Documento Técnico “B”, contendo estudo analítico dos dados de caracterização das propostas 

pedagógicas dos municípios selecionados, destacando principais concepções da educação infantil 

que precisam ser fortalecidas tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Produto 3 

� Mapear os principais desafios a serem enfrentados pelos municípios a partir dos eixos 

estabelecidos no Art. 9º da Resolução nº 05 de 17/12/2009 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil; 

� Estudar o processo de implantação das propostas pedagógicas nos municípios; 

� Propor o processo de acompanhamento à formulação das propostas pedagógicas nos municípios 

selecionados. 

� Documento Técnico “C”, contendo proposição de orientação curricular apresentando os 

principais desafios a serem enfrentados pelos municípios e análise do processo de implantação das 

propostas pedagógicas com recomendações ao Ministério da Educação referentes à Educação 

Infantil e especialmente ao Programa Proinfância. 

 

Produto 4 

� Analisar o documento “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” – MEC/SEB; 

� Levantar dados referentes ao processo de apoio à elaboração de propostas pedagógicas com vistas 

a evidenciar tendências comuns; 

� Formular propostas de intercâmbio e divulgação das experiências implementadas. 
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� Documento Técnico “D”, contendo subsídios para a melhoria da qualidade nas instituições de 

educação infantil, bem como para aprimoramento dos indicadores da qualidade na educação 

infantil com vistas à atualização dos documentos do MEC. 

 

7. CABERÁ A SEB/MEC 

a. Acompanhar as atividades do consultor contratado. 

b. Analisar e aprovar os produtos especificados no presente TOR. 

 

8. CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO 

a. Desenvolver os estudos e elaborar os documentos previstos neste Termo, segundo as 

especificações que constam deste TOR. 

b. Cumprir todas as atividades a ele designadas no presente Termo. 

c. Entregar os produtos no prazo estipulado no presente Termo. 

d. Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o contratante não aprove as 

primeiras versões apresentadas. 

e. Arcar com todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades a ele designadas 

no presente Termo, exceto passagens e diárias. 

 

9. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

Formação acadêmica: Diploma de conclusão de nível superior em qualquer área, devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação, com especialização na área da educação. 

Experiência profissional: No mínimo de 05 anos de atuação na educação infantil, tendo exercido, 

preferencialmente, atividades de consultoria e assessoramento técnico a política pública municipal, 

estadual ou federal. Autoria de no mínimo 03 publicações de textos ou artigos na área da 

educação infantil. 

 

10. REMUNERAÇÃO 

Para a realização dos produtos estão previstas viagens, sendo necessárias passagens e diárias, 

custeadas pelo referido projeto. 

R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) pelo total de produtos entregues, com os pagamentos 

distribuídos em 04 (quatro) parcelas. 

 

11. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os produtos devem ser entregues no Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, 6º andar, sala 623, CEP: 70.047-900, Brasília/DF. 

 

12. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Por produto. 
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13. NÚMERO DE VAGAS 

Será contratado 1 (um) consultor. 

 

14. LOCALIDADE DE TRABALHO 

Mato Grosso do Sul. 

 

15. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Os interessados deverão apresentar, em envelope lacrado, identificado com o número do Edital, 

contendo Curriculum Vitae comprovado que deverá ser encaminhado para o endereço que consta do 

Edital de Recrutamento. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZOS 

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do 

presente termo, condicionado à aprovação pela área técnica requisitante dos serviços. 

Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, pelo Projeto OEI/BRA/09/001, conforme 

quadro a seguir: 

PRODUTO 
DATA DE 
ENTREGA VALOR 

Documento Técnico “A”, de caráter analítico sobre a formulação e 

implantação das propostas pedagógicas nas instituições de educação 

infantil, com os respectivos pólos regionais dos municípios 

selecionados. 

28/08/2010 9.500,00 

Documento Técnico “B”, contendo estudo analítico dos dados de 

caracterização das propostas pedagógicas dos municípios selecionados, 

destacando principais concepções da educação infantil que precisam ser 

fortalecidas tendo como referência as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

08/12/2010 11.500,00 

Documento Técnico “C”, contendo proposição de orientação 

curricular apresentando os principais desafios a serem enfrentados 

pelos municípios e análise do processo de implantação das propostas 

pedagógicas com recomendações ao Ministério da Educação referentes 

à Educação Infantil e especialmente ao Programa Proinfância. 

03/04/2011 13.000,00 

Documento Técnico “D”, contendo subsídios para a melhoria da 

qualidade nas instituições de educação infantil, bem como para 

aprimoramento dos indicadores da qualidade na educação infantil com 

vistas à atualização dos documentos do MEC. 

09/07/2011 10.000,00 

TOTAL GERAL 44.000,00 
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17. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos de forma a apresentar resultados, aqui denominados Produtos, 

no período de 01/08/2010 a 31/07/2011. 

 

18. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A formação e a experiência, geral e específica, conforme as exigências do Termo de Referência. 

 

Brasília,   de junho de 2010. 

 

Aprovo o presente termo de referência, 
 
 
 

RITA DE CÁSSIA DE FREITAS COELHO 
Coordenadora da COEDI 

 
De acordo, 
 
 
 

CARLOS ARTEXES SIMÕES 
Diretor do DCOCEB 

 
Aprovado, 
 
 
 

MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA 
Secretária da SEB 
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ANEXO 
 

MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL 

ÁGUA CLARA COSTA RICA NOVA ALVORADA DO SUL 
ALCINOPOLIS COXIM NOVA ANDRADINA 
AMAMBAI DEODÁPOLIS NOVO HORIZONTE DO SUL 
ANASTACIO DOIS IRMAOS DO BURITI PARANAIBA 
ANAURILÂNDIA DOURADOS PARANHOS 
ANTONIO JOAO FIGUEIRÃO PEDRO GOMES 
AQUIDAUANA GLORIA DE DOURADOS PONTA PORA 
ARAL MOREIRA GUIA LOPES DA LAGUNA PORTO MURTINHO 
BANDEIRANTES IGUATEMI RIBAS DO RIO PARDO 
BATAGUASSU INOCÊNCIA RIO BRILHANTE 
BATAIPORA ITAPORÃ RIO VERDE DE MATO GROSSO 
BELA VISTA ITAQUIRAI ROCHEDO 
BODOQUENA IVINHEMA SANTA RITA DO PARDO 
BRASILÂNDIA JAPORÃ SAO GABRIEL DO OESTE 
CAARAPO JARDIM SELVIRIA 
CAMAPUA JUTI SETE QUEDAS 
CAMPO GRANDE LADARIO SIDROLANDIA 
CASSILÂNDIA LAGUNA CARAPA SONORA 
CHAPADAO DO SUL MARACAJU TERENOS 
CORGUINHO MUNDO NOVO TRES LAGOAS 
CORONEL SAPUCAIA NAVIRAI VICENTINA 
CORUMBA NIOAQUE  

 


