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PROJETO DE LEI Nº        /2020 

 
 

Institui o Dia e a Semana Estadual da 
Primeira Infância. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituído o “Dia Estadual da Primeira Infância” no calendário oficial do 

Estado, a ser comemorado anualmente, no dia 11 de julho, e a “Semana Estadual da 

Primeira Infância" que compreende os dias 11 a 17 de julho. 

 

Art.2º Na semana estadual da Primeira Infância Capixaba - PIC serão realizados eventos 

e projetos ligados à primeira infância, através de palestras, seminários e debates, feiras, 

dentre outros. 

 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 

BRUNO LAMAS 
DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, Governo e Sociedade entenderam que priorizar a infância é 

uma estratégia inteligente, que permite maiores ganhos sociais. O investimento 

na Primeira Infância mostra potência para reduzir iniquidades, enfrentar a pobreza 

e construir uma sociedade com condições sociais e ambientais sustentáveis.  

 

Desse modo, o desenvolvimento humano é um poderoso gerador de equidade. 

Os investimentos na Primeira Infância conduzem a benefícios significativos a 

longo prazo, que reduzem a lacuna entre alta e baixa renda familiar. Investir em 

crianças novas em situação de desvantagem “promove justiça e equidade social 

e, ao mesmo tempo, promove produtividade na economia e na sociedade como 

um todo”.  

 

Os princípios básicos da neurociência indicam que oferecer condições favoráveis 

ao desenvolvimento infantil é mais eficaz e menos custoso do que tentar tratar as 

consequências das adversidades iniciais mais tarde. 

 
Pesquisas científicas comprovam que os primeiros anos de vida são o período 

com a maior “janela de oportunidades” para o desenvolvimento humano integral. 

O que a criança aprende na Primeira Infância serve de base para tudo o que ela 

aprenderá ao longo de sua vida.  

 

Nos 03 (três) primeiros anos de vida, existe um maior desenvolvimento cerebral e 

cognitivo, momento onde há um significativo desenvolvimento da criança. Cada 

fase depende da anterior, pra que, funções cada vez mais complexas possam ser 

realizadas numa sequência de construções e aquisições de novas habilidades, de 

forma contínua, dinâmica e progressiva. 

 

Estudos destacam que são muito importantes a construção e fortalecimento dos 

vínculos afetivos e os cuidados nos primeiros anos de vida e a valorização do 
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“brincar” em um ambiente familiar e comunitário de segurança e proteção, para o 

desenvolvimento pleno da criança nas suas diversas e complexas dimensões. 

 

Quando uma criança brinca, entra em contato com suas fantasias, desejos e 

sentimentos, conhece e reconhece a força e os limites do próprio corpo e 

estabelece relações de confiança com o outro. No ato de brincar, tem a 

oportunidade de experimentar as situações de maneiras diferentes daquelas 

vividas na forma “real”. Por meio da brincadeira consegue testar suas habilidades 

e competências, aprende regras de convivência, desenvolve as diversas 

linguagens ou formas de expressão e amplia a visão que tem do mundo que a 

cerca.  

 
A Primeira Infância no Brasil e no Espírito Santo 
 
 

Considerando que o Marco Legal para a Primeira Infância - Lei nº 13.257 de 

08/03/2016, colocou em evidência, no Brasil, o significado da primeira infância, 

como o mais importante ciclo da vida humana. E conclamou a União, os Estados 

e os Municípios para que cerrem fileiras à semelhança dos países e sociedades 

mais avançadas, e priorizem cuidar do desenvolvimento integral e integrado de 

suas crianças, como sujeitos de direitos, para que se desenvolvam plenamente – 

em todas as suas dimensões. 

 

Considerando que no Espírito Santo, em 2016, foi instituído o Comitê Estadual 

Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância do Espírito Santo, por 

meio do Decreto nº 3995-R de 11 de julho de 2016, e que, tem como finalidade 

assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos 

da criança nesse ciclo de vida, em âmbito estadual e municipal. 

 

Considerando que o Espírito Santo foi o primeiro Estado a instituir a Política 

Estadual Integrada pela Primeira Infância, por meio da Lei nº 10.964/18, resultado 

de trabalho colaborativo entre Governo e Sociedade Civil, com participação das 
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instituições integrantes do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela 

Primeira Infância do Espírito Santo, representando um esforço coletivo e 

voluntário para a concretização do Marco Legal da Primeira Infância do Espírito 

Santo.    

 

Considerando a necessidade de sensibilizar a Sociedade sobre a importância do 

brincar para o desenvolvimento integral da criança e ampliar a participação das 

famílias em atividades lúdicas que estimulem o desenvolvimento da criança na 

primeira infância e favoreçam as relações humanas. 

 

Justificamos a criação do Dia Estadual da Primeira Infância, dia 11 de julho e da 

Semana Estadual da Primeira Infância / PIC de 11 a 17 de julho, a fim de tornar a 

Primeira Infância prioridade na agenda de governos e Sociedade civil, os quais 

devem assegurar às crianças o direito à proteção, à saúde e à educação de 

qualidade, garantindo, assim, a sobrevivência e o seu pleno desenvolvimento. E a 

iniciativa também demonstra que, assumir o compromisso de melhorar as 

condições de vida de crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, implementando e 

aprimorando programas e políticas de atenção à Primeira Infância. 
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