
PROGRAMAÇÃO 

Região Nordeste

Seminário do Pacto Nacional pela



Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Nordeste
Data de realização: 30 e 31 de março de 2020

Local: Escola Judicial de Pernambuco – Esmape, localizada na Rua Desembargador Otílio Neiva Co-
êlho, s/n - Bairro Ilha Joana Bezerra – Recife/PE. 

Carga horária: 16 horas 

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

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 
1º dia – 31 de março de 2020

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura e Solenidade de assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância

10h – Conferências Magnas: A importância das políticas públicas para a proteção e promoção do 
desenvolvimento de crianças na Primeira Infância 

11h30 – Palestra: Os avanços e desafios do Marco Legal da Primeira Infância

12h – Intervalo para almoço

14h – Dez workshops simultâneos (cada participante será inscrito em um tema, conforme opção 
escolhida no momento da inscrição)

Workshop 1 – Prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes

Workshop 2 – Participação e proteção em rede: a Lei 13.431/17 como emblema de uma 
nova abordagem social

Workshop 3 – Sub-registro de nascimento, identificação civil e desaparecimento de crianças

Workshop 4 – Estratégias de desenvolvimento infantil no contexto de acolhimento, rein-
tegração familiar e adoçãoWorkshop 5 – Educação Infantil: ampliação do acesso com qua-
lidade

Workshop 6 – Segurança Alimentar e Nutricional e Saúde na Primeira Infância

Workshop  7 – Planos da Primeira Infância dos Estados e dos Municípios

Workshop 8 – A Garantia do direito à convivência familiar entre filhos e pais privados de 
liberdade

Workshop 9 – Valorização da Parentalidade: desenvolvimento infantil, fortalecimento de 
vínculos e o apoio às famílias com crianças pequenas

Workshop 10 – Construindo o protocolo do depoimento especial das crianças e dos ado-
lescentes pertencentes aos Povos e às Comunidades Tradicionais

Facilitadores: Membros do grupo de trabalho de elaboração do protocolo 

Metodologia: Considerando a recente edição da Resolução CNJ n. 299/2019, que dispõe sobre 
o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de vio-
lência, de que trata a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, esse workshop consistirá em atividade 
de debate e produção do protocolo que será apreciado pelo Fórum Nacional da Infância e 
da Juventude – Foninj e, posteriormente, será observado por todos os tribunais estaduais e 
federais. Os participantes inscritos receberão previamente o material e as orientações sobre a 
atividade.



Requisitos para inscrição dos participantes neste tema:

• Profissionais com formação e/ou experiência na colheita do depoimento especial das 
crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, pertencentes aos povos 
e comunidades tradicionais.

• Profissionais com formação e/ou experiência na colheita do depoimento especial das 
crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência.

• Operadores do Sistema de Justiça com formação ou experiência em temas afetos aos 
povos e comunidades tradicionais.

• Profissionais que tenham formação e/ou experiência nos serviços de saúde, educa-
ção e assistência das crianças e adolescentes pertencentes aos povos e comunida-
des tradicionais.

2º dia – 31 de março de 2020

8h30 – Registro de frequência

9h – Painel I:  Aprimoramento do Sistema de Justiça para a proteção da primeira infância

10h40 – Painel II: Família Acolhedoras: desafios e avanços da região Nordeste

12h – Intervalo para almoço

13h30 – Workshops simultâneos (cada participante será inscrito em um tema por dia, conforme 
opção escolhida no momento da inscrição)

Workshop 1 – Prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes

Workshop 2 – Prevenção à gravidez precoce e o atendimento de grávidas em situação de 
vulnerabilidade

Workshop 3 – Proteção a crianças na primeira infância em contextos de risco social

Workshop 4 – Estratégias de desenvolvimento infantil no contexto de acolhimento, rein-
tegração familiar e adoção

Workshop 5 – Políticas intersetoriais para crianças com deficiência

Workshop 6 – Segurança Alimentar e Nutricional e Saúde na Primeira Infância

Workshop 7 – Planos da Primeira Infância dos Estados e dos Municípios

Workshop 8 – Financiamento para as políticas públicas de garantia de direitos da Primei-
ra Infância

Workshop 9 – Valorização da Parentalidade: desenvolvimento infantil, fortalecimento de 
vínculos e o apoio às famílias com crianças pequenas

Workshop 10 – Criança e Cidade: mobilidade e o direito ao brincar

16h30 – Intervalo Café

17h – Conferência Final – A importância dos Planos da Primeira Infância dos Municípios 
Apresentação do Projeto Lei Maria da Penha em Cordel – Defensores Mirins
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Realização: Apoio Master:


