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 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO: PROGRAMA EU SOU CIDADÃO – AMIGOS DA LEITURA 
 

OBJETIVOS: 
O Projeto Eu sou Cidadão tem como objetivo valorizar e democratizar o acesso e o fomento à leitura, contribuindo com o desenvolvimento integral 
de crianças, adolescentes, bem como seu protagonismo cidadão, no contexto familiar e comunitário. 
 
Específicos 

• Capacitar crianças e adolescentes como agentes multiplicadores, capazes de sensibilizar a comunidade para o prazer da leitura e o 
desenvolvimento crítico de temáticas sociais. 
• Abordar com a rede escolar e com a comunidade as temáticas propostas nos livros da Coleção “Eu Sou Cidadão” 
• Possibilitar a participação das famílias nas discussões das temáticas do projeto e fortalecer os vínculos inter e intrageracionais 
• Fomentar a participação e o envolvimento de crianças e adolescentes em campanhas educativas 
• Fortalecer a Rede de atendimento às políticas públicas infanto-juvenil do município 
• Criar uma rede de comunicação entre coordenadores, amigos da leitura, parceiros e a coordenação estadual do projeto. 
• Estimular a Produção Escrita 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Reunião de alinhamento e apresentação da proposta para 2018 – dia 19 de fevereiro de 2018; 

 Projeto Turma Legal a ser agregado nas atividades do Programa Eu Sou Cidadão e Ceará Cresce Brincando – período de inscrição fevereiro de 
2018 e com previsão de 1 ano (até fevereiro de 2019) para ser implementado, com vistas ao desenvolvimento de um conjunto de atividades 
práticas a realizar com os alunos do 1º ao 5º ano, ou de 6 a 10 anos em espaços de educação não formal; 

 Projeto Mundo das Leituras e Leituras do Mundo – a ser implementado em março de 2018, com duração de 2 anos e em parceria com a 
SECULT, com vistas à formação e expressão artística e o desenvolvimento de diferentes tipos de competências relacionadas ao processo de 
leitura-escrita 

 Realização de manhãs literárias regionalizadas, com vistas a troca de vivências entre os participantes do projeto e convidados para abordagem 
de temáticas relevantes. Em Fortaleza irá ser realizada em novembro de 2018, com a participação de cerca de 300 pessoas; 

 Elaboração, edição e publicação do próximo livro em setembro de 2018. 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS): 
No contraturno do horário escolar 

PÚBLICO-ALVO: 
Em Fortaleza são adolescentes, famílias e comunidades participantes do Colégio da Polícia Militar, adolescentes, jovens e coordenadores do PETECA  e 
CAMPETI das Regionais da Prefeitura de Fortaleza 
  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 72 municípios do estado do Ceará 
                                                 Em Fortaleza coordenadores e adolescentes do ESC da Colégio da Polícia Militar; adolescentes, jovens e coordenadores 
participantes do PETECA E CAMPETI 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
No Ceará: 1.500 crianças e adolescentes – diretamente 
                         100 coordenadores municipais – diretamente  
Em Fortaleza: cerca de 150 pessoas 
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

COORDENAÇÃO DO PROJETO  Maria Amélia Prudente Pinheiro Assessoria técnica APDMCE – CTPS  

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

Formadores/capacitadores  Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE  

ATENDIMENTODAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES 
E FAMÍLIAS NAS LOCALIDADES ONDE SE 

REALIZA O PROJETO  

Coordenadores municipais do projeto Técnicos municipais que já fazem parte do 
quadro funcional, treinados pela para 
dinamizar com os amigos da leitura no 

município 
 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

NATUREZA ENTE RESPONSÁVEL  VALOR 

ACERVO PARAO PROJETO  Parceiro da APDMCE, a depender da coleção - Pré–produção – doação da fundação 
Demócrito Rocha 
- Impressão – outros parceiros em negociação  

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E DINAMIZAÇÃO 
DO PROJETO NOS MUNICÍPIOS  

APDMCE  
Recursos oriundos de contribuição associativa 

e de parcerias em andamento 

 
R$ 75.900,00   
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:  
1) Coordenadores Municipais do Projeto:  os coordenadores municipais participam de no mínimo 04 formações anuais para orientarem e 
apoiarem as crianças e adolescentes participantes do projeto nos municípios. 
2) Amigos da Leitura:  as crianças e adolescentes que atuam de forma a protagonizar as ações do projeto no município junto a seus pares e 
comunidade são capacitados pela APDMCE e pelos coordenadores municipais para de acordo com as temáticas sociais dos livros planejarem as ações 
e atividades que desejam executar. 
3) Famílias, comunidade, rede escolar e comunitária:  a rede comunitária e escolar é convidada a participar do projeto com a leitura dos livros e 
com a participação nas diversas formas pensadas e planejadas para discussão das temáticas sociais em questão em casa livro e coleção;  órgãos 
governamentais (CRAS, CREAS, Setoriais), legislativo, judiciário e sociedade civil (associações, movimentos sociais e outros) e controle social 
(Conselhos de direitos e Conselho Tutelar) são público de planejamento e de execução das ações do projeto, participando de audiências públicas, 
programas de rádio, seminários, fóruns, campanhas educativas, programas de rádio e outros eventos para discussão do conteúdo. 
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 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO: CEARÁ CRESCE BRINCANDO 
 

OBJETIVOS: 
Fortalecer a cultura do brincar e do esporte educacional como garantia de direitos para crianças e adolescentes. Esse é o objetivo do Programa que 
também contribui com o reconhecimento do brincar como uma necessidade da criança, importante para o seu desenvolvimento e para a criação das 
relações sociais que ela desenvolverá por toda a vida. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Reunião de alinhamento e apresentação da proposta para 2018 – dia 20 de fevereiro de 2018; 

 Capacitação de novos brinquedistas sobre o território do brincar a ser realizado abril de 2018, em Fortaleza, com participação de 40 pessoas, 
incluindo os profissionais de Fortaleza; 

 Projeto Mundo das Leituras e Leituras do Mundo – a ser implementado em março de 2018, com duração de 2 anos e em parceria com a 
SECULT, com vistas à formação e expressão artística e o desenvolvimento de diferentes tipos de competências relacionadas ao processo de 
leitura-escrita; 

 Projeto Turma Legal a ser agregado nas atividades do Programa Eu Sou Cidadão – período de inscrição fevereiro de 2018 e com previsão de 1 
ano (até fevereiro de 2019) para ser implementado, com vistas ao desenvolvimento de um conjunto de atividades práticas a realizar com os 
alunos do 1º ao 5º ano, ou de 6 a 10 anos em espaços de educação não formal. 

  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS): 
No contraturno do horário escolar. 

PÚBLICO-ALVO:  
Em Fortaleza são adolescentes, famílias e comunidades participantes do Colégio da Polícia Militar, adolescentes, jovens e coordenadores do PETECA  e 
CAMPETI das Regionais da Prefeitura de Fortaleza 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 72 municípios do estado do Ceará 
                                                 Em Fortaleza coordenadores e adolescentes do ESC da Colégio da Polícia Militar; adolescentes, jovens e coordenadores 
participantes do PETECA E CAMPETI 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
No Ceará: 1.500 crianças e adolescentes – diretamente 
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                         100 coordenadores municipais – diretamente  
 Em Fortaleza: cerca de 150 pessoas 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  

COORDENAÇÃO DO PROJETO  Maria Amélia Prudente  
 

Assessoria técnica APDMCE – CTPS  
 

PLANEJAMENTO E DISCUSSÃO DO CONTEUDO 
DO PROJETO  

Equipe do UNICEF e equipe da APDMCE  Os técnicos mantem vínculo com seus 
respectivos entes de origem  

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

Formadores/capacitadores  Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE ou oriundos de 

órgãos governamentais e não governamentais 
parceiros do projeto 

ATUAÇÃO JUNTO AS CRIANÇAS, 
ADOELSCENTES E SUAS FAMÍLIAS 

Técnicos municipais   Profissionais com vínculo com os municípios 

  

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

NATUREZA ENTE RESPONSÁVEL  VALOR 

SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E TEMÁTICAS DAS 
FORMAÇÕES  

APDMCE e UNICEF  - 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS, 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESE AFINS  

APDMCE  
e UNICEF  

R$ 75.900,00 

  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:  
Perfil: adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oriundos de famílias com diversos arranjos e de territórios comunitários vulneráveis;  
           Inseridos na rede regular de ensino; 
           Coordenadores, adolescentes e jovens do PETECA e CAMPETI de Fortaleza. 
           Se inscrevem, gratuitamente, nas formações sobre garantias e defesa de direitos e participam efetivamente dos encontros propostos. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO: O IDOSO E A CONSTRUÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  
 

OBJETIVOS: 
Geral: 
Fomentar e apoiar a implantação e funcionamento do “Sistema Municipal de Políticas para Pessoa Idosa” nos municípios do Estado do Ceará, como 
meio de fortalecer a política pública para o Idoso, através da formação da gestão e da rede municipal para melhoria da qualidade de vida pessoal e 
social dos idosos cearenses. 
 
Específicos: 
• Capacitar 100% dos profissionais selecionados nos municípios integrantes da APDMCE para atuarem nos municípios por meio dos diversos 
atendimentos dispensados à pessoa idosa, possibilitando a complementariedade de propósitos e de ações entre família, estado, ONG e comunidade; 
• Fomentar uma cultura de atendimento intersetorial, possibilitando o desenvolvimento psicossocial e cultural dos idosos, o fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais, a integração intergeracional e educação pedagógica, com vistas o estabelecimento de um fluxo de atendimento e o 
envolvimento dos diversos atores nesse processo; 
• Oportunizar o conhecimento e o acesso a direitos sociais com perspectiva da inclusão social, proporcionando o conhecimento pela pessoa 
idosa e por técnicos municipais de espaços de referência para o convívio coletivo, desenvolvimento de habilidades, talentos, bem como das relações 
de afetividade, de solidariedade, de respeito e de formação cidadã. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Finalização da última etapa da Capacitação Coordenador Municipal para a política do Idoso a ser realizado em março de 2018, na UNIPACE; 

 Parceria com Ministério Público para elaboração e implementação do Projeto em alusão aos 15 anos do Estatuto do Idoso – lançamento em 
março de 2018. O projeto visa realizar encontros regionais para publicização da lei e fomentar avanços e desafios da mesma. Serão 08 
regionais, distribuídos da seguinte maneira: Barroquinha (27 de março); Crato (17 de abril); Acopiara (03 de abril); Boa Viagem (15 de maio); 
Barreira, incluindo neste município sede, a rede de atendimento de Fortaleza (22 de maio); Reriutaba (19 de junho); Russas (03 de julho) e 
Tejuçuoca (24 de julho). 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS): 
 

PÚBLICO-ALVO: Em Fortaleza: técnicos e conselheiros do CMDI e CEDI, além de lideranças idosas da sociedade civil e entidades membro do FOCEPI 
 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 72 municípios cearenses e conselheiros do CMDI e CEDI, além de lideranças idosas da sociedade civil e entidades 
membro do FOCEPI 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  Técnicos e Idosos dos municípios 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  

COORDENAÇÃO DO PROJETO  Marcelha Pinheiro de Melo e  
Maria Amélia Prudente  

Assessoria técnica APDMCE – CTPS 
Assessoria técnica APDMCE - CTPS 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E DEMAIS 
MEMBROS E COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS  

Formadores/capacitadores e equipe de 
coordenadoras (ambas concluindo 

especialização em gerontologia) 

Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE e assessoras 

técnicas da entidade 

   

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

NATUREZA ENTE RESPONSÁVEL  VALOR 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E DEMAIS 
ENVOLVIDOS NO PROJETO  

APDMCE  
(contribuição associativa) 

R$ 9.700,00 

  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:  
Perfil: técnicos municipais, conselheiros de direito, profissionais de entidades membro do FOCEPI, lideranças idosas da sociedade civil.  Se inscrevem, 
gratuitamente, nas formações sobre garantias e defesa de direitos e participam efetivamente dos encontros propostos. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO: MULHER CEARENSE  
 
 

OBJETIVOS: 
Geral 
Proporcionar às mulheres conhecimentos que fortaleçam sua identidade e consolidem sua cidadania por meio de uma campanha que leve 
conhecimento e informações no que diz respeito à cidadania, à conquista de direitos, à empreendedorismo e inclusão socioprodutiva. 
 
Objetivos Específicos 
*Contribuir para o fortalecimento e instalação do Conselho Municipal de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher; 
*Sensibilizar e conscientizar a sociedade, o poder público, a família e da própria mulher sobre o que é ser livre de qualquer forma de discriminação e 
violência; 
* Favorecer a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha; 
*Instalar a Rede de Retaguarda para a Mulher Vítima de Violência e Maus Tratos, caso necessite e fortalecer as que já existem. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Captação de recursos, por meio de participação de editais, para continuação da implementação do projeto Sou Mulher Não Aceito Violência – 
março de 2018 
  

 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS): 
02 etapas: 1º semestre de 2018 e 2º semestre de 2019 
 

 
PÚBLICO-ALVO: Em Fortaleza: militantes da política de mulher 
 

 
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 72 municípios cearenses e conselheiros do CMDM e CEDM, além de lideranças feministas da sociedade civil e 
movimentos sociais 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 50 pessoas em Fortaleza 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
COORDENAÇÃO DO PROJETO  Marcelha Pinheiro de Melo e  

Maria Amélia Prudente  
Assessoria técnica APDMCE – CTPS 
Assessoria técnica APDMCE - CTPS 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E DEMAIS 
MEMBROS E COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS  

Formadores/capacitadores e equipe de 
coordenadoras (ambas concluindo 

especialização em gerontologia) 

Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE e assessoras 

técnicas da entidade 

   
RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

NATUREZA ENTE RESPONSÁVEL  VALOR 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E DEMAIS 
ENVOLVIDOS NO PROJETO  

APDMCE  
(contribuição associativa) 

R$ 19.000,00 

   

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:  
Perfil: técnicos municipais, conselheiros de direito, profissionais de movimentos sociais, lideranças feministas da sociedade civil. Se inscrevem, 
gratuitamente, nas formações sobre garantias e defesa de direitos e participam efetivamente dos encontros propostos. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO: CEARÁ CIDADÃO  

OBJETIVOS: 
Fortalecer o relacionamento entre setores da administração municipal e proporcionar o trabalho intersetorial entre os setores da administração 
municipal e da sociedade civil organizada, através da permanente capacitação do corpo técnico das prefeituras e das ONG’s, além de dinamizar e 
modernizar o atendimento, com base na humanização e no desenvolvimento sustentável. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Capacitação de cerimonial público – agosto de 2018; 

 Capacitação em oratória – maio de 2018; 

 Curso de elaboração de projetos e captação de recursos – dezembro de 2018; 

 Curso SINVOV federal e E-Parceria – abril de 2018; 

 Curso sobre trabalho social com famílias – a ser realizado em novembro de 2018; 

 Formação sobre movimentos sociais e participação social – realizado dia 17 de fevereiro, com participação de militantes de diversos 
movimentos sociais. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS): 
Nos meses acima citados. 

PÚBLICO-ALVO:  
Em Fortaleza: militantes de movimentos sociais; 
                       Lideranças comunitárias; 
                       Estudantes e profissionais de serviço social; 
                       Técnicos municipais; 
                       Controle social; 
                       Membros do FOEAS. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 72 municípios cearenses, lideranças comunitárias e militantes de movimentos sociais. 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 150 pessoas em Fortaleza 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
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COORDENAÇÃO DO PROJETO  Maria Amélia Prudente  
Marcelha Pinheiro de Melo 

Luciana Gomes Marinho 

Assessoria técnica APDMCE – CTPS  
Assessoria técnica APDMCE – CTPS  
Assistente Social APDMCE - CTPS 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

Formadores/capacitadores  Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE ou oriundos de 

órgãos governamentais e não governamentais 
parceiros do projeto 

ATENDIMENTO DO PÚBLICO NO MUNICÍPIO E 
NA MULTIPLICAÇÃO DO CONTEÚDO EM 

GRUPOS ATENDIDOS NAS SETORIAIS E NAS 
ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS 

Líderes comunitários e de movimentos sociais, 
técnicos municipais  

Voluntários e profissionais com vÍnculo com os 
municípios 

 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:  

NATUREZA ENTE RESPONSÁVEL  VALOR 

SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E TEMÁTICAS DAS 
FORMAÇÕES  

APDMCE e municípios  - 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS  APDMCE  
(Contribuição associativa)  

R$ 19.000,00 

 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:  
Perfil: técnicos municipais, conselheiros de direito, profissionais de movimentos sociais, lideranças feministas da sociedade civil.   Se inscrevem, 
gratuitamente, nas formações sobre garantias e defesa de direitos e participam efetivamente dos encontros propostos. 
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AÇÕES EM PARCERIAS COM A APDMCE 
 

2018 
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SELO UNICEF – MUNICÍPIO APROVADO 

 
A iniciativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que busca universalizar direitos e melhorar a vida das crianças e dos adolescentes na região. A 
parceria na realização das atividades, no estado do Ceará, é com a APDMCE. 
 
Valor planejado para 2018: R$ à definir 

 

 
AÇÃO 

 
ATIVIDADE 

 
PERÍODO 

 
PÚBLICO 

 
PARCEIRO 

Selo UNICEF - Município Aprovado 
– discussões e proposta para 
metodologia 2017/2020 

Ações de assessoramento à 
metodologia proposta do Selo 

De janeiro a dezembro 
de 2018  

176 municípios inscritos 
APDMCE, UNICEF, ADES, e Municípios  
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Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente 
Fórum Estadual Pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente 
Comitê de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CANPETI). 
 

 A  APDMCE em parceria com O Ministério Público do Trabalho – MPT 7ª Região  vem desenvolvendo um conjunto de ações para contribuir e fortalecer com a 

Rede e com as ações de prevenção e combate para erradicação do trabalho infantil no Ceará. Para tanto, a APDMCE enquanto membro integrante do Fórum 

Estadual Pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente – FEETI atua no planejamento, acompanhamento e apoio às ações 

desenvolvidas por atores em todo o estado, com destaque para: 

1) Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – ACEPETI: a Agenda é instrumento que visa o fortalecimento da rede de prevenção, 

proteção e combate ao Trabalho Infantil no Estado do Ceará. O instituto da ACEPETI teve início em 2014, tendo tido como destaque a mobilização, 

sensibilização e apoio para que os municípios cearenses planejassem e construíssem estratégias de prevenção e combate ao trabalho infantil, apoiando, 

inclusive, a realização de ações junto aos 65 municípios destacados pelo MDS para fins de atividades dispostas no redesenho do PETI haja suas condições 

perante indicadores de 400 casos absolutos registrados de trabalho infantil ou mais. O trabalho desenvolvido é realizado de maneira intersetorial 

(técnicos da saúde, educação, assistência, Conselhos de direitos, Conselho Tutelar), sempre proporcionando formações, discussões e outros repertórios 

de ações para levar a temática de forma preventiva e combativa aos municípios. Considerando a crescente participação de adolescentes e jovens nas 

ações desenvolvidas nos municípios, e seu interesse em protagonizar desde o planejamento até a execução essas ações, em 2018 a participação deste 

público nas ações da ACEPETI ganharão ações destacadas para atuação direta desses meninos e meninas. 



 

TABELA 1 – ANEXO DO PLANO DE AÇÃO 2018 

 

 
2) Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente – PETECA: No tocante ao PETECA, seguindo a metodologia 

participativa e descentralizada de atuação intersetorial nos municípios, por meio do PETECA os técnicos da Educação são mobilizados e capacitados para 

realizarem atividades colaborativas, formativas, mobilizadoras, sensibilizadoras e de atuação direta com adolescentes da rede escolar municipal e suas 

famílias de modo a discutir a temática do trabalho infantil, incentivar a denúncia e notificação de casos e o encaminhamento dos mesmos  para a rede de 

atendimento e órgãos competentes para as providências necessárias. 

3) Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente – FEETI: As atividades do FEETI estão direcionadas para o 

fortalecimento da rede estadual que atua com as temáticas no CE, sendo mobilizado para o trabalho do fórum atores do executivo, judiciário, legislativo, 

promotorias, controle social, ONGs e outros.  O Fórum atua de forma, ainda, a integrar a agenda nacional de fóruns trazendo para esfera estadual as 

discussões do cenário nacional e levando para o cenário nacional, sugestões de pautas e temáticas que permeiam a realidade local. 

4) A Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil:  é um projeto que visa a promoção dos direitos da criança e do adolescente e a erradicação dotrabalho 

infantil no país a partir da comunicação. Buscamos disseminar informações relevantes sobre o tema por meio de campanhas, reportagens, colunas e 

materiais de apoio disponíveis no site e nas páginas do  YouTube e do Facebook da Rede Peteca. O intuito é articular atores estratégicos, engajar a 

sociedade em torno da questão e influenciar políticas públicas (advocacy) que contribuam para o fim do trabalho infantil. O projeto é resultante da 

parceria entre a Associação Cidade Escola Aprendiz, o Ministério Público do Trabalho e a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do 

Ceará (APDMCE). 

5) Manutenção e fortalecimento das ações do  Comitê de Adolescentes da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Ceará (Ceapeti/Ce):  por meio 

da articulação, formação e ações intersetoriais, apoiar  e manter a atuação do Comitê com a participação de adolescentes e jovens de todas regiões do 

estado, e da Capital, conforme a divisão de representes por regionais de Fortaleza.  

6) Comitês Municipais (COMAPETI): criação de Comitês em todos os municípios do projeto, e no caso de Fortaleza em todas as regionais, bem como o 

fortalecimento das ações já iniciadas junto aos comitês já criados; 

7) Conapeti (Comitê Nacional de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil): fortalecimento e manutenção das ações do Comitê 

nacional de forma presencial e virtual, garantindo a participação de adolescentes de todos os estados e das capitais federais; 

http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.youtube.com/channel/UC0zbTBaGypW-YWxdF3NpSOg
https://www.facebook.com/Chega-de-trabalho-infantil-1619324121692986/?fref=ts
http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/ompt/!ut/p/z1/hY7NDoIwEISfhQPXdlFA9FYS05SqQDyIvRhIEDBASa3w-jbqxcSfue3ON5PBAmdY9PnYVLluZJ-35j4K_7RLXUbDPfDAjxZA_IAwvkyAxQ4-_AOEseGLCJi8eCAOBZeFMXDKE9OQOts1o86Mu94L-NERYVG1snjOJX0xDyosVHkuVanQTZl3rfWwssGGaZpQN2hUyREVyoZPiVpeNc7eSTx0GVy8dtwQy7oD53hRWA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.apdmce.com.br/
http://www.apdmce.com.br/
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Valor planejado para 2018: R$ 48.300,00 

 
AÇÃO 

 
ATIVIDADE 

 
PERÍODO 

 
PÚBLICO 

 
PARCEIRO 

CAPACITAÇÃO DA REDE PETECA 

 

 CAPACITAR OS COORDENADORES 
DO PETECA PARA FINS DE 
DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES DO PROJETO  

 
 FEVEREIRO  

Técnicos da Rede Municipal de Educação e atores e 
parceiros do projeto  

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT. 

CAPACITAÇÃO DOS ADOLESCENTES 
DA REDE DE COMITÊS  

CAPACITAR AODLESCENTES E 
JOVENS DOS MUNCIÍPIOS 
PARTIICPANTES DO PROJETO, BEM 
COMO DAS 06 REGIONAIS 
ADMINISTRATIVAS DE FORTALEZA 
PARA ATUAREM NO 
PROTAGONISMO, DEFESA E 
GARANTIA DE DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  

 
FEVEREIRO  

Adolescentes e jovens dos municípios participantes 
do projeto, inclusive de Fortaleza  

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT.  

PROJETO MUNDO DE LEUTIRA – 
LEITURA DE MUNDOS  

CAPACITAR TÉCNICOS MUNICIPAIS 
E  AOTES SOCIAS NA DEFESA E 
GARANTIA DE DIRREITOS 
HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCETES POR MEIO DE 
METODOLOGIA LÚDICA E 
PARTICIAPTIVA  

 
MARÇO 
 
JUNHO 
 
AGOSTO 
 
NOVEMBRO  
 
(ANOS DE 
2018/2019)  

 

Técnicos municipais, atores sociais dos municípios 
participantes e em Fortaleza com representação 
das 06 regionais  

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT. 

CARAVANA DA PARTICIPAÇÃO PELA 
PREVENÇÃO E COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL  

 REALIZADA  POR ADOLESCENTES 
DO CONAPETI E CANPETI, 
PERCORRERÁ  09 CAPITAIS DO 
NORDESTE, ALÉM DA CAPITAL 
PARAENSE (BELÉM),  INCLUSIVE 
COM UMA ETAPA EM FORTALEZA. 

NO PERÍODO DE 
7 DE JANEREIRO 
A 7 DE 
FEVEREIRO DE 
2018 

Técnicos municipais, conselheiros de direitos, 
adolescentes e outros atores sociais  

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT. 

SEMANA DA APRENDIZAGEM  REALIZAR ATIVIDADES FORMATIVAS 
SOBRE O DIREITO AO TRABALHO 

 JUNHO  
Adolescentes e jovens, técnicos municipais, 
conselheiros de direitos, representantes de OSCs, 

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
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PROTEGIDO DE ADOLESCENTES, 
NOS TERMOS DA LEI EM VIGOR E 
DO COMBATE AO TRABALHO 
INFANTIL.  

empresas e outros atores sociais  ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT. 

TPRÊMIO PETECA 2018  REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO 
PRÊMIO PETECA COM FOCO EM 
TRABALHO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL  

 
 
JUNHO  

Crianças, adolescentes, técnicos e atores sociais 
municipais.  

CEDICA, ENTIDADES DO FEETI, SEDUC DO 
ESTADO, SESA DO ESTADO, STDS DO 
ESTADO, SECULT DO ESTADO, UNICEF, IFAN, 
CEREST, FEDERAÇÃO DE AGENTES DE 
SAÚDE, CREDES, SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO, MPT, TRT. 

 


