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Apresentação 

A utopia esta lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminho jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso para que 

eu não deixe de caminhar.  Eduardo Galeano. 

 

O planejamento institucional para 2016 representa o cumprimento do Estatuto 

formal da organização, bem como visa garantir a sustentabilidade da lógica da 

excelência e efetividade da política de gestão organizacional e da política ideológica. O 

planejamento responde ao enfoque de direitos humanos, sobretudo a missão precípua da 

organização de defender direitos humanos de criança e adolescentes.  

Os principais objetivos a serem atingidos diz respeito à promoção do direito a 

participação direta, ativa e propositiva de crianças e adolescentes em espaços de 

incidência e apoiando suas propostas, garantir os direitos fundamentais dos/as 

adolescentes em situação de cumprimento de medidas socioeducativas, intensificar 

ações de enfrentamento a violência sexual, promoção do debate sobre a sexualidade, no 

enfoque da diversidade, produzir estudos e pesquisas a partir do observatório de direitos 

humanos e por fim fortalecer o CEDECA em sua capacidade organizacional e gerencial. 

A metodologia de trabalho se pauta pela proteção jurídica social compreendida 

pelas dimensões da mobilização e articulação para respeito ao direito da criança e do 

adolescente, incidência política e advocacy, comunicação e difusão, sustentabilidade 

administrativa e gerencial, produção de conhecimento, controle social das políticas 

públicas e a formação política sobre direitos da criança e adolescente. Estas dimensões 

têm o enfoque em gênero, raça, etnia e diversidade sexual. 

Por fim, afirmar que este planejamento reflete o caminho que o CEDECA 

trilhará ao longo de 2016, tendo como linha base os acúmulos e expertises adquiridos ao 

longo dos 08 anos de existência. 

 

 

 



 
 

 

AÇÃO ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

Apoiar a instalação da Comissão 

Intersetorial conforme 

Resolução nº 171 do 

CONANDA para discussão e 

elaboração do Plano Decenal 

dos Direitos da Criança e do/a 

Adolescente (PDDHCA). 

 

 

Apoiar o Conselho Estadual dos Direitos 

da/o Criança e do/a adolescente (CEDCA) 

na mobilização dos órgãos públicos e 

organização da sociedade civil para 

composição da Comissão Intersetorial. 

Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

Palmas 

 

 

 

 

 

 

Apoiar o CEDCA na emissão de resolução 

criando a comissão Intersetorial. 

 

Março 

 

Palmas 

 

Promover diálogos permanentes com a 

Comissão Intersetorial e o CEDCA. 

Março a 

Dezembro 

 

Palmas 

 

Realizar reuniões com a Comissão 

Intersetorial e o CEDECA. 

Março a 

Dezembro 

 

Palmas 

Mobilizar adolescentes para construção de 

GT, no marco do PDDHCA 

Abril a 

Dezembro 

Palmas 

 

Promover a formação para 

atores do Sistema de Garantia de 

Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes (SGD), Comissão 

Intersetorial, crianças e 

adolescentes no contexto do 

PDDHCA 

Realizar curso para 80 participantes com 

carga horária de 16 horas. 

Abril Palmas  

Construir diagnóstico 

situacional do estado do 

Tocantins e levantar as 

propostas sobre a proteção 

criança e o adolescente da 

região NORTE, para PDDHCA. 

 

Realizar um encontro regional, com duração de 

08 horas, com a participação de 100 pessoas. 

Junho Araguaína 

Realizar encontro paralelo para 30 adolescentes. Junho Araguaína 

Construir o diagnóstico 

situacional do estado do 

Tocantins e levantar as 

propostas sobre a proteção 

criança e o adolescente da 

região CENTRAL, para 

PDDCHA. 

Realizar um encontro regional, com duração de 
08 horas, com a participação de 100 pessoas. 

Maio Palmas 

Realizar encontro paralelo para 30 adolescentes. Maio Palmas 

 

 



 
 

 

AÇÃO ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

Construir diagnóstico 

situacional do estado do 

Tocantins e levantar as 

propostas sobre a proteção 

criança e o adolescente da 

região SUDESTE, para 

PDDCHA 

Realizar um encontro regional, com 

duração de 08 horas, com a participação de 

100 pessoas. 

Julho  Gurupi 

Realizar encontro paralelo para 30 

adolescentes. 

Julho Gurupi 

Levantar diagnósticos e 

propostas do SGD para serem 

contempladas no PDDHCA. 

Realizar de reuniões com Ministério 

Público Estadual, Defensoria Pública do 

Estado, Tribunal da Justiça, Associação 

Tocantinense de Conselhos Tutelares, 

Ministério do Trabalho e Emprego, Fórum 

DCA, Universidades e outros. 

Maio e 

junho 

Palmas  

Levantar dados secundários pelo 

Observatório dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes para o 

PDDHCA. 

Pesquisar em dados oficiais, estatísticas 

sobre as violações de direitos humanos de 

crianças e adolescentes do Estado do 

Tocantins 

Abril a 

agosto 

Estado do 

Tocantins 

Disponibilizar o PDDHCA para 

consulta pública. 

Lançar PDHCA no site do CEDECA para 

apreciação da sociedade 

Setembro Palmas  

Disponibilizar o PDDHCA para 

apreciação e aprovação do 

Conselho Estadual dos Direitos 

da/o Criança e do/a Adolescente 

Remeter o Plano para o CEDCA para 

posterior aprovação em plenária ordinária. 

 

Outubro Palmas 

Apoiar o monitoramento e 

avaliação do PDDHCA após 

aprovação pelo CEDCA no 

período de 2017 a 2027. 

Subsidiar o CEDCA na formulação de 

mecanismos de monitoramento e avaliação 

do PDDHCA. 

Dezembro Palmas  

Elaborar diagnóstico sobre a 

educação no sistema 

socioeducativo. 

 

Levantar dados com  instrumental próprio 

para escuta de profissionais da educação, 

adolescentes e familiares. 

Março a 

abril 

 

 

Palmas 

 

 

Sistematizar o diagnóstico sobre a educação 

no sistema socioeducativo. 

 

Maio 

 

 

Palmas 

 

 

Apresentar parâmetros para o 

Projeto Político Pedagógico do 

Sistema Socioeducativo no 

marco do Projeto EdeDH. 

Realizar encontro com a Rede de Garantia 

dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes 

Junho Palmas  

 

 

 



 
 

 

AÇÃO ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

Promover o empoderamento das 

famílias dos/as adolescentes do 

sistema socioeducativo para 

participação política. 

Mapear famílias de adolescentes do sistema 

socioeducativo. 

 

Abril a 

Setembro 

Palmas 

Realizar visitas domiciliares às famílias de 

adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. 

Abril a 

Setembro 

Palmas 

Produzir material instrucional pedagógico 

para famílias. 

Abril a  

Dezembro 

Palmas 

 

Promover reuniões nas próprias 

comunidades com as famílias dos/as 

adolecentes do sistema socioeducativo. 

Abril a 

Dezembro 

Palmas 

Mobilizar a comunidade para a 

promoção dos direitos humanos 

e emancipação política. 

Realizar mensalmente, rodas de conversa 

com a comunidade   
Agosto Lago Sul 

Articular com movimentos sociais, 

culturais, esportivos e demais expressões da 

comunidade para fortalecer os diálogos com 

a comunidades  

Agosto a 

Dezembro 

Lago Sul 

Promover a Proteção Jurídico-

Social dos casos de violações 

dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes. 

Acompanhar casos emblemáticos de 

violência sexual, desparecimento de 

crianças e do sistema socioeducativo. 

Janeiro a 

Dezembro 

Palmas 

Construir o posicionamento 

político institucional sobre os 

temas aborto e drogas. 

Promover debates temáticos abertos à 

comunidade, movimentos sociais e 

instituições de ensino.  

Abril a 

Outubro 

Palmas 

Monitorar a Política Estadual de 

Enfrentamento da Violência 

Sexual. 

Levantar informações a cerca das políticas 

de enfrentamento da Violência sexual 

contra Criança e Adolescente, nos últimos 5 

anos. 

Março e 

Abril 

Palmas 

Intensificar as ações do 

Observatório dos Direitos 

Humanos de Crianças e 

Adolescentes. 

Realizar evento de apresentação da agenda 

de convergência dos Observatórios. 

27 de abril Palmas 

Realizar reuniões trimestrais. Trimestral Palmas 

Realizar evento anual dos Observatórios do 

Estado do Tocantins sobre a Infância e 

Adolescência. 

18 de 

agosto 

Palmas 

Levantamento sobre os Observatórios da 

OSC. 

Junho e 

julho 

Palmas 

Construção de um GT da OSC para 

construção de uma metodologia de coleta 

de dados. 

Agosto e 

setembro 

Palmas 

 

 



 
 

 

AÇÃO ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

Visibilizar o 18 de maio Dia do 

combate do abuso sexual. 

Roda de Conversa e atividades lúdicas com 

as crianças em Taquaruçu e Lago Sul. 

14 e 15 de 

maio 

Taquaruçu, 

Lago Sul, 

Taquari e 

Arnos. 

Formação com os Conselheiros Tutelares 

dos 139 municípios, na UNITINS 

16 e 17 de 

maio 

Palmas 

Tarde de atividades com as crianças e 

adolescentes no CEDECA 

18 de maio Palmas 

Realizar uma audiência pública sobre o 

panorama da Política Estadual de 

Enfrentamento da Violência Sexual. 

18 de maio Palmas  

Visibilizar os olhares da 

instituição sobre os Jogos 

Mundiais dos Povos Indígenas. 

Produzir material com olhares de indígenas 

e da instituição sobre as violações aos 

direitos humanos durante os Jogos. 

Junho Palmas 

Promover a mobilização 

nacional de adolescentes da 

RENADE. 

Realizar IV Fórum Nacional de 

Adolescentes da RENADE para promover a 

participação política. 

 

Novembro Brasília  

Fortalecer a rede municipal/ 

estadual de adolescentes. 

 

Realizar Encontro intermunicipal de 

Adolescentes do Projeto Farol. 

Março Palmas 

Promover o fortalecimento das 

vozes dos/as adolescentes. 

Realizar rodas de conversas com crianças, 

adolescentes. 

 

Abril a 

dezembro 

Palmas 

 

Produzir programas semanais para o canal 

de adolescentes do You Tube – E aí?. 
Março a 

dezembro 

Palmas  

Realizar reuniões mensais para escuta dos 

adolescentes sobre as ameaças e as 

violações de direitos para o Observatório 

dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes. 

Abril a 

dezembro 

Palmas  

Publicar a metodologia de 

promoção do direito à 

participação de crianças e 

adolescentes. 

Produzir na forma de ebook e publicação 

física.   
Maio Palmas 

Intensificar a comunicação 

como estratégia de incidência 

politica.  

Lançar novo site do Cedeca Março Palmas 

Lançar nova identidade visual do Cedeca Março Palmas  

Produzir informativo online mensal 

CEDECA. 

Abril a 

dezembro 

Palmas  

Finalizar ações do Projeto Farol Produzir boletim informativo institucional 

impresso do projeto Farol. 
Abril Palmas  

Lançar campanha do protocolo de 

atendimento do projeto Farol. 
Abril  Palmas  

Produzir Relatório Mais do Projeto Farol. Abril Palmas  

 



 
 

 

AÇÃO ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

Realizar incidência politica nos 

espaços estratégicos de políticas 

públicas. 

 

Coordenar o Fórum Estadual dos Direitos 

de Crianças e Adolescentes. 

 Palmas 

Participar das reuniões do FETIBA, 

Movimento Estadual dos Direitos 

Humanos, Fórum Estadual dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes, Juventude Unida 

Pela Vida na Amazônia, G-38 - Comissão 

Organizadora da X Conferência Nacional 

de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes e NUPAV - 

Núcleo de Vigilância 

e de Prevenção de Violência e Acidentes, 

Promoção da Saúde e Cultura da Paz. 

  

Fortalecer ações de gestão do 

CEDECA. 

Criar programas de informática para 

interligar todos os setores da organização.  

 Palmas 

Reuniões mensais de monitoramento das 

atividades politicas e de gestão.   

 Palmas 

Estabelecer a politica de mobilização de 

recursos. 

 Palmas 

Aperfeiçoar o sistema de controle de 

documentos. 

 Palmas 

Criar e-mails institucionais.  Palmas 

Aperfeiçoar os sistema de transparência dos 

processos de contratos, prestação de contas 

e das licitações. 

 Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


