
Projeto

Evento: Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Nordeste

Realização: Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os parceiros do Pacto Nacional da 
Primeira Infância

Data de realização: 
15 e 16 de abril de 2021

Local: Canal CNJ no YouTube 

Carga horária: 16 horas 

Público-alvo: magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, advogados, equipes psicos-
sociais-jurídicas, parlamentares e servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, profissionais do Siste-
ma de Garantia de Direitos e da sociedade civil da Região Nordeste – Conselhos Tutelares, Conselhos de 
Direito da Criança e do Adolescente, servidores das unidades de Direitos Humanos, Desenvolvimento 
Social, Cultura, Esporte, Saúde, Educação, Segurança Pública, empresários, entre outros.

Objetivo Geral: Sensibilizar os profissionais do Sistema de Justiça da Região Nordeste sobre a impor-
tância do Marco Legal da Primeira Infância, fomentando a implementação da prioridade absoluta pre-
vista no artigo 227 da Constituição Federal.

Metodologia: Exposição oral e debate entre moderadores e palestrantes. Também serão realizados 
workshops temáticos simultâneos. 
Nos workshops haverá atividade de debate e encaminhamento de sugestões de ações que podem ser 
implementadas por órgãos governamentais e instituições não governamentais com o objetivo de solu-
cionar (ou mitigar) os problemas e as dificuldades identificadas em cada tema debatido pelos partici-
pantes e facilitadores. 

Os workshops também contarão com moderadores e relatores para coordenar os trabalhos e registrar 
as deliberações que serão encaminhadas ao CNJ e aos signatários do Pacto.

Para emissão do certificado, será necessário o registro de frequência no dia do evento por meio do 
link que será disponibilizado no campo de descrição da transmissão.



8h30 Acolhimento

9h Abertura com apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Recife 
Solenidade de assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância

10h Conferência Magna integrada – A importância das políticas públicas para a proteção e promoção do 
desenvolvimento na primeira infância

11h Painel I – O Marco Legal da Primeira Infância: da lei à implementação

12h20 Intervalo almoço

1º dia – 15 de abril de 2021

14h – 18h

Workshop 1 - Sub-registro de nascimento, identificação civil e desaparecimento de crianças

Workshop 2 - Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional na Primeira Infância

Workshop 3 - Valorização da Parentalidade: desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos e 
o apoio às famílias com crianças pequenas

Workshop 4 - Educação Infantil: ampliação do acesso com qualidade

Workshop 5 - Estratégias de desenvolvimento infantil no contexto de acolhimento, reintegração 
familiar e adoção

Cinco workshops simultâneos por dia

8h30 Abertura do 2º dia

9h Painel II – Famílias Acolhedoras à luz da promoção do desenvolvimento na primeira infância: desa-
fios e avanços da região Nordeste

10h40 Painel III – Aprimoramento do Sistema de Justiça para a proteção e promoção do desenvolvimento 
na primeira infância

12h Intervalo almoço

2º dia – 16 de abril de 2021

14h – 18h

Workshop 1 - Garantia do direito à convivência familiar entre filhos e pais privados de liberdade

Workshop 2 - Prevenção e enfrentamento da violência na primeira infância

Workshop 3 - Planos pela Primeira Infância nos Estados e Municípios 

Workshop 4 - Financiamento e intersetorialidade para as políticas públicas de garantia de direitos 
da Primeira Infância

Workshop 5 - Primeira Infância em Tempos de COVID: perspectivas para proteção e promoção do 
desenvolvimento integral

17h30 – 
18h

Encerramento
Apresentação do Projeto Lei Maria da Penha em Cordel – Defensores Mirins

Cinco workshops simultâneos por dia


