
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Institucional 

2020 



 

Planejamento Institucional 

 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Secretaria 

Executiva  

  

 

Estruturar e acompanhar fluxo de gestão da organização.  Ação n° 1.5 Julho 

Acompanhar e monitorar projetos em execução. Ação n° 1.5 Contínuo 

Encaminhar e acompanhar denúncias recebidas pela organização. Ação n° 1.5 Contínuo 

Promover a captação de recursos para construção da sede do 

Cedeca Glória de Ivone. 

Ação nº 4.1 Contínuo 

Instar o executivo estadual para formular e executar a Política da 

Primeira Infância.  

Ação nº 7.14 Contínuo  

Garantir espaços internos para socialização das ações políticas e dos 

projetos inovadores e emblemáticos.  

Ação nº 3.2 

 

Contínuo  

Apoiar projetos estratégicos realizados por organizações/instituições 

parceiras.  

Ação nº 8.5 Contínuo 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Secretaria 

Executiva  

 

Operacionalizar um programa de avaliação e monitoramento 

permanente e contínuo da atuação institucional. 

Ação nº 1.5 Contínuo 

Estruturar o sistema de monitoramento e segurança digital na 

instituição.  

Ação nº 1.3 Março a junho  

Observatório dos 

Direitos Humanos 

de Crianças e 

Adolescentes - 

ODHCA 

 

Construir o Plano de Incidência Política. Ação nº 1.4 Março a dezembro 

Colaborar para a realização da pesquisa sobre o desaparecimento 

de crianças e adolescentes, em parceria com a UFT. 

Ação nº 6.3 Março a dezembro 

Realizar pesquisa com o tema “Infância e Adolescência: um olhar 

sobre a saúde emocional no ambiente escolar”. 

Ação nº 6.5 Janeiro a julho 

Construir e efetivar estratégias de monitoramento das políticas 

públicas e do orçamento. 

Ação nº 7.15 Contínuo 

Submeter projeto de captação de recursos ao Cedca para o 

Monitoramento do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes.  

Ação nº 2.1 

 

Março a dezembro 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Programa de 

Proteção Jurídico 

Social 

Monitorar a política estadual de meio ambiente.  Ação nº 7.16 Contínuo  

Apoiar as ações de proteção às nascentes do Ribeirão Taquaruçu.  Ação nº 7.17 Setembro  

Programa de 

Educação Popular  

Promover a capacitação e assessoramento de conselheiros(as) 

tutelares. 

Ação nº 5.1 Contínuo  

Promover a capacitação e assessoramento de conselheiros de 

direitos. 

Ação nº 5.1 Contínuo  

Sistematizar e divulgar levantamento sobre o perfil de 

conselheiros(as) tutelares eleitos em 2019.  

Ação nº 5.1 Fevereiro a março 

Sistematizar e divulgar “perguntas e respostas” oriundas da 

assessoria virtual aos conselheiros(as) tutelares.  

Ação nº 5.1 Contínuo  

Realizar formação com cinema e debate sobre raça e gênero. Ação nº 5.1 Março a junho 

Apoiar e fortalecer Grupo Direito de Meninas. Ação nº 6.4 Contínuo 

Realizar atividade alusiva ao 18 de Maio.  Ação nº 8.1 Maio  

 



 

Ações previstas em projetos 

 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Projeto Escola 

Inéditos Viáveis 

 

Elaborar matriz de Planejamento, monitoramento e avaliação – 

PMA do projeto. 

Ação nº 5.1 Fevereiro 

Elaborar Plano Político Pedagógico da Escola Inéditos Viáveis. Ação nº 5.1 Fevereiro 

Elaborar Plano Pedagógico do Curso de Assessores Populares.  Ação nº.5.1 Até junho 

Realizar 04 cursos de formação de assessores/as populares para 

120 pessoas. 

Ação n.º 5.1 Fevereiro a junho 

e Agosto a 

dezembro 

Realizar uma atividade com a temática de prevenção ao suicídio e 

automutilação em parceria com o Unicef. 

Ações nº 8.5 Junho a dezembro  

Realizar 02 seminários sobre educação popular para 100 pessoas, 

dentre elas acadêmicos(as), professores(as) das universidades, e 

assessores(as) populares.  

Ação nº 5.1 e nº 

8.5 

Junho e novembro 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Projeto Escola 

Inéditos Viáveis 

 

Atualizar a metodologia da promoção do direito à participação.  Ação nº.5.1 Até dezembro 

Promover a proteção jurídico social de 09 casos emblemáticos.  Ação nº.7.6 e nº 

7.11 

Contínuo 

Realizar capacitação interna sobre educação popular.  Ação nº 5.1 Março 

Realizar capacitação interna sobre captação de recurso.  Ação nº 2.1 Setembro   

Elaborar e implementar o Plano de Mobilização e Captação de 

Recursos do Cedeca. 

Ação nº 2.1 Setembro 

Elaborar e implementar o Plano de Comunicação Institucional.  Ação nº 1.1 Dezembro  

Produzir e divulgar 06 boletins eletrônicos. Ação n.º 5.2 Fevereiro/ 

Abril/Junho/ 

Agosto/ 

Outubro/Dezembro 

Projeto Pipas dos 

Direitos 

Realizar 04 intervenções previstas nos Pipas dos(as) assessores(as) 

populares.  

Ação nº 5.2 

 

Junho e dezembro 

 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Projeto Pipas dos 

Direitos 

Realizar uma campanha de conscientização sobre violência contra a 

mulher, criança e adolescente.  

Ação nº 5.2 Março a junho 

Realizar um encontro na comunidade sobre Justiça Restaurativa.  Ação nº 5.2 Outubro 

Projeto Mais 

Participação e 

Agroecologia 

Realizar 04 cursos de formação de assessores(as) populares em 

agroecologia destinado a 120 pessoas. 

Ação nº 5.7 Fevereiro a junho 

e agosto a 

dezembro 

Apoiar a 3ª edição do Abraço ao Taquaruçu.  Ação nº 7.17 Setembro 

Realizar 05 oficinas para construção de 05 bacias de 

evapotranspiração para 75 pessoas da comunidade. 

Ação nº 5.7 Setembro a 

dezembro 

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.  

Ação nº 5.7 Agosto  

Projeto Mais 

Participação com 

ODS 

Encaminhar proposta dos(as) assessores(as) populares para 

compor o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual 

Maria dos Reis Alves Barros.  

Ação nº 5.3 Março 

 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Projeto Mais 

Participação com 

ODS 

Realizar 03 recreios com ODS na Escola Estadual Maria dos Reis 

Alves Barros. 

Ação nº 5.1 Março a junho 

Realizar 03 rodas de capoeira no Taquari. Ação nº 5.4 Março a junho 

Produzir 02 boletins eletrônicos.  Ação 5.5  Fevereiro e junho 

Projeto Sou de 

Direitos 

Realizar atividades socioculturais e políticas para adolescentes em 

meio aberto do Sistema Socioeducativo (SSE) (curso de assessores 

populares). 

Ação nº 5.5 Março a junho 

Encaminhar adolescentes em meio aberto para o Senac, Senai Sesi, 

Sesc e Renapsi para formação profissional e aprendizagem.  

Ação nº 7.6 e nº 

7.11 

Contínuo  

Realizar 04 oficinas de grafite durante o período de execução do 

projeto para adolescentes em meio aberto do SSE.  

Ação nº 5.6 Março a junho 

Promover formação política social para famílias dos(as) 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio 

aberto.  

Ação nº 7.8 Março a junho 

 



 

Responsável Ação 

Ação de 

referência no 

Plano Trienal 

Período 

Projeto Sou de 

Direitos 

Apoiar a constituição de um Fórum ou outro movimento próprio das 

famílias (grupo de Whatsapp para comunicação).  

Ação nº 7.8 Até agosto 

Publicar 01 produção sobre direitos dos(as) adolescentes com 

contribuição das famílias nos textos e nas ilustrações. 

Ação nº 7.8 Até agosto 

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 desta atuação ao final do projeto. 

Ação nº 7.6 Até agosto 

Monitorar as normativas sobre a política socioeducativa.  Ação nº 7.9 Fevereiro a agosto 

Produzir 02 boletins eletrônicos sobre as ações dos(as) adolescentes 

e das famílias e matérias para veiculação nos meios de comunicação 

e mídias sociais.  

Ação n.º 7.8 Março e setembro 

 

 

 

 

 


