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1 Este planejamento tem como referência o Plano de Trabalho Trienal 2019 – 2021 do Cedeca Glória de Ivone. Este documento foi submetido e 

aprovado pela assembleia geral extraordinária, no dia 28 de abril, contudo as ações dos projetos podem sofrer alterações no decorrer do ano em função da 
pandemia. 



 

 

 

Quem Somos 

Somos o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone, organização não governamental, 

sem fins lucrativos que defende os direitos humanos de crianças e adolescentes desde maio de 2007. Nossa sede está localizada 

em Palmas, Tocantins, região norte do Brasil. 

 

Missão  

Desenvolver educação popular para fortalecer o exercício da democracia e direitos humanos, desde a infância. 

 

Visão  

Ser referência na promoção da cultura de participação política de crianças e adolescentes. 

 

Valores: Democracia; Participação social; Autonomia; Respeito e valorização da diversidade racial, cultural e de gênero; Respeito 

à natureza; Cuidado consigo, com o outro e com o transcendental. 

 

 

 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Secretaria Executiva  Acompanhar a elaboração e execução do Planejamento 

Institucional de 2021. 

Maio a dez. 

Acompanhar a execução dos projetos, com parceiros: 

1.1. Projeto Sou de Direitos; 

1.2. Mais Participação; 

1.3. Escola Inéditos Viáveis: educar para transformar; 

1.4. Conecta vozes; 

1.5. Mais Participação e Agroecologia;  

1.6. Escuta especializada. 

Maio a dez. 

Acompanhar a execução dos projetos de captação direta de 

recursos: 

1.1. Capacitações da Escola Inéditos Viáveis. 

Maio a dez. 

Acompanhar a assessoria financeira e contábil. Maio a dez. 

Acompanhar a assessoria de comunicação. Maio a dez. 

Acompanhar a assessoria de gestão de processos. Maio a dez. 

Acompanhar as representações políticas. Maio a dez. 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Secretaria Executiva  Acompanhar os casos emblemáticos. Maio a dez. 

Acompanhar o observatório de direitos humanos. Maio a dez. 

Elaborar a Política de Proteção Institucional de crianças e 

adolescentes. 

Julho a dez. 

Formular estratégias de controle de gestão da organização. Maio a set. 

Realizar reunião de monitoramento e avaliação com a equipe 

da organização. 

Maio a dez. 

Acompanhar o processo de doação do lote para construção da 

sede do Cedeca Glória de Ivone. 

Maio a ago. 

Fomentar captação de recurso para implantar a intranet 

institucional. 

Maio a dez. 

Secretária de Gestão  Aperfeiçoar sistemas virtuais de gestão de documentos Maio a ago. 

Receber as denúncias sobre violação aos diretos humanos e a 

pandemia do novo coronavírus feitas ao DISQUE DENÚNCA 

AO CEDECA 

Maio a dez. 

 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Assessoria 

Administrativa e 

Financeira 

Elaborar e efetivar a Instrução Normativa do CEDECA para 

normatizar os procedimentos de gestão. 

Abr. 

Potencializar os processos de prestação de contas de 

convênios, inclusive com publicação no site da organização. 

Maio a jul. 

Realizar prestação de contas anual do CEDECA. Maio a dez. 

Auxiliar a gestão no processo de aquisição de despesas. Maio a dez. 

Auxiliar a gestão no planejamento de captação de recurso. Maio a dez. 

Auxiliar a contabilidade nos procedimentos contábeis.  Maio a dez. 

Criar fluxos e protocolos de comunicação interna 

compatibilizando a parte física e financeira dos projetos. 

Abr. a maio 

Organizar os processos de conveniamento em meios virtuais. Abr. a jul. 

Assessorar produção de auditorias externas de projetos. Maio a dez. 

 

 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Assessoria de 

Comunicação 

Assessorar o Cedeca na comunicação interna Contínuo 

Realizar assessoria de imprensa (pautar a mídia, realizar 

mediação entre jornalistas e a organização, orientar e 

acompanhar os porta-vozes, acompanhar a veiculação da 

matéria, manter atualizado o mailing dos veículos de 

comunicação do estado e o clipping de notícias) 

Contínuo 

Atualizar o site (principalmente nos campos estáticos 

relacionados a transparência), as mídias sociais e qualquer 

outro canal de comunicação institucional 

Contínuo 

Atualizar a memória fotográfica institucional nos arquivos e no 

site 

Contínuo 

Produzir o Boletim Institucional da organização (trimestral) 

para enviar aos parceiros e publicar no site 

Março, Jun., 

Set. e Dez. 

Apoiar a programação do 18 de Maio (Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes e Aniversário do Cedeca) 

Maio 

Divulgar o Mapa da Violência – Situação da infância e 

adolescência, com foco nos crimes sexuais. 

Maio 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Assessoria de 

Comunicação 

Promover ação de divulgação do Dia Internacional das 

Crianças Desaparecidas (25 de maio) nas mídias sociais, site 

institucional e imprensa 

Maio 

Promover ação de divulgação da Semana do Meio Ambiente 

(05 a 09 de junho) nas mídias sociais 

Jun. 

Promover ação de divulgação do Dia Mundial contra o 

Trabalho Infantil (12 de junho) nas mídias sociais, site 

institucional e imprensa 

Jun. 

Promover ação de divulgação do Aniversário do ECA (13 de 

julho) nas mídias sociais, site institucional e imprensa 

Jul. 

Apoiar a programação do Setembro Amarelo produzindo 

conteúdo próprio ou reproduzindo conteúdo de outros 

coletivos e organizações 

Set. 

 Elaborar o Plano de Comunicação Out. 

Promover ação de divulgação do Dia do Conselheiro Tutelar 

(18 de novembro) nas mídias sociais e site institucional 

Nov. 

 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Assessoria de 

Comunicação 

Apoiar a programação em alusão ao Dia da Consciência Negra 

(20 de novembro) produzindo conteúdo próprio ou 

reproduzindo conteúdo de outros coletivos e organizações 

Nov. 

Produzir carta de agradecimento aos parceiros e voluntários Dez. 

Publicar versão anual do Cedeca na Mídia com sistematização 

do clipping de notícias 

Dez. 

Observatório de 

Diretos Humanos de 

crianças e 

adolescentes 

Acompanhar e sistematizar informações da situação da 

infância e adolescência na pandemia. 

Maio a ago. 

Elaborar plano de monitoramento dos planos temáticos na 

área da infância e adolescência. 

Maio a ago. 

Atualizar o Mapa da Violência – Situação da infância e 

adolescência, com foco nos crimes sexuais. 

Maio  

Submeter projeto de captação de recursos ao Cedca para o 

Monitoramento do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes.  

Maio a dez. 

 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Programa de 

proteção jurídico 

social 

Acompanhar os 13 casos emblemáticos de violações em 

direitos humanos e sobre a pandemia. 

Maio a dez.   

Participar dos conselhos de políticas públicas e comissões 

correlatas. 

Maio a dez. 

Realizar atividade alusiva ao 18 de Maio.  Maio  

Programa de 

Educação Popular  

Realizar capacitação on-line para conselheiros (as) tutelares. Abril a dez. 

Realizar capacitação on-line para conselheiros (as) de direitos 

da criança e do adolescente. 

Jun. a dez. 

Realizar acompanhamento/assessoria virtual para 

conselheiros (as) tutelares capacitados ou em fase de 

capacitação. 

Contínuo 

Sistematizar “perguntas e respostas” oriundas do 

acompanhamento/ assessoria virtual aos conselheiros(as) 

tutelares. 

Contínuo  

Publicar a 2ª edição do Caderno de Perguntas e Respostas 

para Conselheiros (as) Tutelares. 

Set. 

 



 

 

 

Responsável Ação Período 

Programa de 

Educação Popular 

Criar espaço no site do CEDECA destinado a acomodar todas 

as informações referentes à Escola Inéditos Viáveis-

capacitação de atores do SGD, e mantê-lo atualizado.  

Contínuo 

Acompanhar o desenvolvimento de plataforma própria de 

cursos on-line. 

Maio a dez. 

Elaborar do Projeto Político-Pedagógico da Escola Inéditos 

Viáveis 

Ago.  

Ampliar as capacitações para outros atores do SGD com 

enfoque nos seguintes temas: Plano Individual de 

Atendimento-PIA e Projeto Político-Pedagógico. 

Ago. a dez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ações previstas em projetos 

Projeto Ação Período 

Projeto Escola 

Inéditos Viáveis: 

Educar para 

Transformar  

 

Atualizar a metodologia da promoção do direito à 

participação.  

Até dez. 

Promover a proteção jurídico social de 09 casos 

emblemáticos.  

Contínuo 

Realizar capacitação interna sobre educação popular.  Ago.  

Realizar capacitação interna sobre captação de recurso.  Ago. 

Elaborar e implementar o Plano de Mobilização e Captação 

de Recursos do Cedeca. 

Set. 

Elaborar e implementar o Plano de Comunicação 

Institucional.  

Dez.  

Produzir e divulgar 02 boletins eletrônicos. Jul. e Dez. 

Projeto Mais 

Participação e 

Agroecologia 

Realizar 04 cursos de formação de assessores(as) populares 

em agroecologia destinado a 120 pessoas. 

Ago. a dez. 

Realizar 05 oficinas para construção de 05 bacias de 

evapotranspiração para 75 pessoas da comunidade. 

Set. a dez. 

 



 

 

 

Projeto Ação Período 

Projeto Mais 

Participação e 

Agroecologia 

Realizar 04 encontros para construir um banheiro seco na 

Escola de Tempo Integral (ETI) Agroecológica Fidêncio Bogo 

para 30 pessoas vinculadas ao curso de assessores(as) 

populares.  

Set. a nov. 

Projeto Mais 

Participação com 

ODS 

 

Realizar 02 recreios com ODS na Escola Estadual Maria dos 

Reis Alves Barros. 

Março a jun. 

Realizar 03 rodas de capoeira no Taquari. Março a jun. 

Produzir 02 boletins eletrônicos.  Fev. e jun. 

Projeto Sou de 

Direitos 

Realizar um curso online de desenhos e um concurso final 

para adolescentes. 

Fev. e março 

Realizar curso online de formação política social para famílias 

dos(as) adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 

em meio aberto por meio de 3 vídeos aulas  

Março  

Apoiar a constituição de um Fórum ou outro movimento próprio 

das famílias (grupo de Whatsapp para comunicação). 

Março a jun. 

Publicar 01 manual sobre os direitos dos(as) adolescentes 

autor de ato infracional. 

Jan. 

 



 

 

 

Projeto Ação Período 

Projeto Sou de 

Direitos 

Promover o acompanhamento da situação processual e social 

de adolescentes que não possuam acesso à justiça e a ampla 

defesa, e produzir um informe ao final do projeto. 

Até março 

Monitorar as normativas sobre a política socioeducativa.  Fev. 

Produzir 02 boletins eletrônicos sobre as ações dos(as) 

adolescentes e das famílias e matérias para veiculação nos 

meios de comunicação e mídias sociais.  

Até Março 

Projeto Conecta 

vozes 

Elaborar planejamento do projeto e contratação de equipe. Ago. 

Criar identidade visual do projeto. Ago. 

Elaborar e divulgar edital de seleção para a formação dos 

adolescentes, na modalidade online. 

Set. 

Realizar a seleção de 35 adolescentes tocantinenses para 

participar das formações. 

Set. 

Criar do comitê consultivo e deliberativo. Out. 

Instituir a Rede de Comunicadores. Out. 

Realizar formação dos adolescentes, na modalidade online. Out. a dez. 

 


