Instituto C&A e a Avante promovem a educação
infantil com o programa Paralapracá
Iniciativa tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade do
atendimento às crianças que frequentam a Educação Infantil
O programa Paralapracá de formação de profissionais de educação infantil foi
desenvolvido pelo Instituto C&A em parceria com a Avante – Educação e
Mobilização Social com objetivo de colaborar para a melhoria da qualidade do
atendimento às crianças na educação infantil, com vistas ao seu desenvolvimento
integral.
A iniciativa parte do princípio de que “toda criança tem direito a uma escola
equitativa, plural e acolhedora – um espaço no qual ela possa contar com a
educação e o cuidado apropriados à sua faixa etária e em que seja respeitada a sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.
Dentro desse espírito, o programa Paralapracá foi concebido para atuar em duas
linhas de ação complementares: a formação continuada de profissionais da
educação e o acesso a materiais de qualidade, tanto para as crianças quanto para
os educadores. O processo de formação baseia-se nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e seu desenvolvimento prioriza seis
eixos: Assim se Brinca, Assim se Faz Artes Visuais, Assim se Faz Música, Assim se
Faz Literatura, Assim se Explora o Mundo e Assim se Organiza o Ambiente.
Este trabalho é feito com base no estabelecimento de parcerias com Secretarias
Municipais de Educação. A formação técnica é realizada pela Avante, organização
sem fins lucrativos com sede em Salvador (BA).
Em seu primeiro ciclo, transcorrido entre 2010 e 2012, o programa Paralapracá foi
desenvolvido nos municípios de Campina Grande (PB), Caucaia (CE), Feira de
Santana (BA), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Teresina (PI). Nesse período, a
iniciativa atendeu mais de 17 mil crianças e contribuiu para a formação de 1 mil
professores e 140 coordenadores pedagógicos distribuídos por 98 escolas de
educação infantil. O valor investido pelo Instituto C&A no desenvolvimento do
programa nesse período foi de R$ 1.849.670,24.
O segundo ciclo começou em 2013 e seguiu até o final de 2015. Nessa etapa, a
aliança do Instituto C&A e da Avante pela educação infantil foi estabelecida com as
Secretarias Municipais de Educação de Camaçari (BA), Maceió (AL), Maracanaú
(CE), Natal (RN) e Olinda (PE). Além da formação presencial, esse novo ciclo conta
com a implementação de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Em 2014, o
programa formou 1.700 professores e 185 coordenadores pedagógicos.
Aproximadamente 19 mil crianças, de 144 creches e pré-escolas, foram atendidas.
O investimento destinado a esta fase foi de R$ 3,5 milhões.
Uma nova fase do segundo ciclo de trabalho com as Secretarias Municipais de
Educação de Camaçari (BA), Maceió (AL), Maracanaú (CE), Natal (RN) e Olinda

(PE) teve início em 2016 e deve ser concluída até o ano que vem. Durante este
período, a iniciativa pretende consolidar a transferência da tecnologia educacional
criada pela iniciativa aos municípios parceiros, fomentar a sustentabilidade dos
princípios e das ações estratégicas do Paralapracá e contribuir para a continuidade
das políticas relativas à educação infantil.
O programa pretende valorizar e fortalecer os saberes e fazeres pedagógicos e
culturais das localidades onde é implementado. Para tanto, também promove a
sistematização das práticas geradas, a partir das referências do programa que são
incorporadas ao conjunto das suas publicações.
Ao assumir estratégias de apoio às redes municipais de educação infantil, o
programa Paralapracá pretende fomentar a consolidação de políticas públicas na
área, de modo a propiciar às crianças desta faixa etária o direito à educação de
qualidade. Isso deriva, necessariamente, de uma combinação de fatores que
abrangem
o
desenvolvimento
profissional,
infraestrutura
adequada,
acompanhamento e apoio da gestão municipal às instituições.
Objetivos do programa Paralapracá
Geral
• Contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento às crianças na
educação infantil, com vistas ao seu desenvolvimento integral.
Específicos
• Promover a formação continuada de profissionais da educação infantil.
• Oferecer materiais pedagógicos de qualidade para crianças e profissionais da
educação infantil, bem como inspirar as redes públicas de ensino nas
decisões relativas à aquisição de material.
• Demonstrar a possibilidade de transformar em práticas cotidianas as
orientações e políticas nacionais de educação infantil.
• Promover o desenvolvimento das competências necessárias para que
técnicos da Secretaria Municipal de Educação e coordenadores pedagógicos
atuem como formadores.
• Contribuir para que as instituições se tornem espaços de aprendizagem para
todos.
• Produzir, documentar e disseminar conhecimentos sobre teorias e práticas
pedagógicas, valorizando os saberes locais e os da cultura da infância.
• Contribuir para a construção de uma política de educação infantil embasada
nos documentos orientadores nacionais.
Sobre a Avante
A Avante – Educação e Mobilização Social é uma organização sem fins lucrativos
com sede em Salvador (BA) que foi fundada em 1996. Sua proposta é contribuir
para o desenvolvimento humano e a participação e transformação social, com vistas
a uma sociedade mais justa, responsável e solidária. Para tanto, tem como
principais estratégias de transformação social os processos formativos e as ações

de advocacy, principalmente nas áreas de educação, mobilização e controle social,
e trabalho e renda.
Sobre o Instituto C&A
O Instituto C&A foi criado em 1991, com o objetivo de planejar, gerenciar e executar
a política de investimento social da C&A. A partir de 2016, a organização se integra
à C&A Foundation, organização com sede na Suíça e que coordena o investimento
social de todos os institutos e fundações que levam o nome da C&A no mundo.
Por acreditar que a moda pode ser uma força para o bem comum, atua na promoção
de uma indústria da moda mais justa e sustentável no mundo, que beneficie o meio
ambiente, os trabalhadores desse setor e suas famílias. Diante disso, suas ações
são focadas em três programas: Incentivo ao Algodão Sustentável, Melhores
Condições de Trabalho e Combate ao Trabalho Forçado e Trabalho Infantil. Além
disso, trabalha o engajamento como um tema transversal aos demais e que busca
mobilizar os funcionários da C&A e a sociedade para a mudança.
Desde sua criação, o Instituto C&A já investiu mais de US$ 125 milhões, em cerca
de 2 mil programas sociais, em mais de cem cidades. Tais ações envolveram
aproximadamente 1 milhão de pessoas, especialmente crianças, adolescentes e
educadores. Em um processo de transição planejada, o Instituto C&A manterá seus
programas na área de educação até o fim de 2018, período no qual investirá no
fortalecimento de seus atuais parceiros, para que possam dar continuidade ao
legado construído em conjunto.
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