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O que é o IPPI?

o Trabalho realizado em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal - FMCSV

o Indicador que reflete a capacidade dos municípios paulistas de promover 
o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e 
educação para crianças menores de seis anos.

o Classifica os 645 municípios paulistas segundo as dimensões saúde e 
educação. 

o Elaborado com base em registros administrativos de periodicidade anual 
e disponíveis para todos os municípios do Estado.

o Classifica os municípios em uma escala de zero a um, em que o zero
representa a pior situação e o um a melhor.



Componentes do IPPI

o Variáveis de cobertura segue o estabelecido na meta 1 do PNE

o Variáveis de qualidade se baseiam em recomendações do MEC



Componentes do IPPI



Municípios segundo IPPI
Os municípios mais bem
posicionados na escala do
IPPI estão concentrados
nas regiões de Campinas,
Central e Noroeste do
Estado

Municípios com valores 
mais baixos na escala 
IPPIestão presentes em 
todas as regiões do 
Estado, com destaque 
para as regiões de 
Itapeva,  Registro e 
Baixada Santista

Até 0,5069

De 0,6112 até  
0,6831

De 0,6831 até 
0,7381

De 0,7381 até 
0,8231

De 0,8231 até 1

De 0,5069  até  
0,6112

0,0000

1,0000



Escala IPPI

Até 0,5069
De 0,6112 até  

0,6831

De 0,6831 
até 0,7381

De 0,7381 
até 0,8231

De 0,8231 até 1De 0,5069  
até  0,6112

• 64 municípios 
(10%  dos 
municípios 
paulistas)

• 969 mil pessoas 
2,3%) e 79 mil 
crianças de   0 a 
5 anos (2,3%)

• 55 cidades com 
menos de 20 mil 
habitantes

• Guarujá é o 
maior município 
do grupo 

• 129 municípios 
(20% dos 
municípios do 
Estado)

• 5 milhões de 
pessoas (11,6%) 
e 413 mil 
crianças de   0 a 
5 anos (11,9%)

• Mauá, Mogi das 
Cruzes, 
Itaquaquecetub
a São Vicente e 
Praia Grande

• 129 municípios 
(20% dos 
municípios do 
Estado)

• 5 milhões de 
pessoas (12,4%) 
e 439 mil 
crianças de 0 a 5 
anos (12,6%)

• Diadema, Bauru, 
Taubaté, 
Sumaré e Embu 
das Artes

• 65 municípios 
(10% dos 
municípios do 
Estado)

• 959 mil pessoas 
(2,2%)  e 70 mil 
crianças de 0 a 5 
anos (2,0%)

• São Caetano do 
Sul, Paulínia,
Pirassununga e 
Vinhedo

• 129 municípios 
(20% dos 
municípios do 
Estado)

• 10 milhões de  
pessoas (23,2%) 
e 763 mil 
crianças de 0 a 5 
anos (22,0%)

• Campinas, São 
Bernardo do 
Campo, Santo 
André, Ribeirão 
Preto e São José 
do Rio Preto

• 129 municípios 
(20% dos 
municípios do 
Estado)

• 21 milhões de 
pessoas (48,4%) 
e 1,7 milhão de 
crianças de 0 a 5 
anos (49,2%)

• São Paulo, 
Guarulhos, 
Osasco, 
Sorocaba e 
Santos



Variáveis de educação do IPPI 
Municípios %

Estado de São Paulo 645 100,0

Municípios com número médio de  profissionais (1), por turma 
– Creche – Redes pública e conveniada, maior ou igual a 2

411 63,7

Municípios com número médio de docentes com ensino 
superior, para cada 26 crianças – Creche – Redes pública e 
conveniada, maior ou igual a 1

457 70,9

Municípios onde o percentual de matrículas em creche, da 
população de 0 a 3 anos, é igual ou superior à 50%

145 22,5

Municípiios onde o percentual de matrículas em pré-escola, da 
população de 4 e 5 anos, é igual ou superior 100%

363 56,3

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep. Censo Escolar; Fundação Seade.

(1) Inclui docentes e auxiliares/assistentes educacionais.

o Muitos municípios já 
atendem os critérios de 
qualidade

o A classificação dos 
municípios é relativa

o Por isso, alguns 
municípios com bons 
indicadores de 
qualidade acabam 
ficando com 
classificação mais baixa



Sistema IPPI

www.ippi.seade.gov.br



o Em parceria com a FMCSV:

o Produção de textos analíticos sobre os dados da pesquisa domiciliar sobre 

primeira infância realizada em 2014 na Região Metropolitana de São Paulo 

(disponível no site da pesquisa)

o Será realizada a atualização do sistema IPPI

o O projeto do IPPI está em constante evolução

o Conversa com Undime sobre os critérios das variáveis de qualidade

Evolução do projeto



o mpferrei@seade.gov.br

Obrigada!
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