Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará

Proposta Pedagógica Institucional - Ano de 2015

Atividades de Capacitação e de Formação dos
Diversos Atores Sociais, Culturais e Ambientaisdos Municípios Cearenses

1

IDENTIFICAÇÃO

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE

CNPJ: 12 361 168 / 0001 - 01
Endereço: RUA MARIA TOMÁSIA
Número: 230
Bairro: ALDEOTA
CEP: 60 150 170
Cidade: FORTALEZA
UF: CE
DDD / Telefone: 85 3271 2052
DDD / Fax: 85 3271 2052
Endereço na Internet: www.apdmce.org.br
E-mail: apdmce@apdmce.com.br

2

SUMÁRIO

•
•

APRESENTAÇÃO
..........................................................................................................
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INSTITUIÇÃO .......................................................
o MISSÃO ..........................................................................................................
o PRINCIPIOS
.........................................................................................
o VALORE INSTITUCIONAIS
........................................................................
o CORE COMPETENCE .........................................................................................
o VISÃO DE FUTURO
.........................................................................................
o ATUAÇÃO ..........................................................................................................
o PRINCÍPIOS FOLOSÓFICOS GERAIS
.......................................................
o PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL .......................................................
AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS .........................................................................................
PROJETO SELO CONHECER
.........................................................................................
PROJETO ESTAÇÃO DA LEITURA
........................................................................
PROJETO EU SOU CIDADÃO – AMIGOS DA LEITURA
.......................................................
PROGRAMA O IDOSO E A CONSTRUÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL ...........................
PROGRAMA CEARÁ CIDADÃO
.........................................................................................
PROGRAMA MULHER CEARENSE .........................................................................................
PROGRAMA O CEARÁ CRESCE BRINCANDO ........................................................................
APDMCE REPRESENTANDO OS MUNICÍPIOS CEARENSES .......................................................
o CONVÊNIOS
.........................................................................................
o GOVERNO ESTADUAL .........................................................................................
o GOVERNO MUNICIPAL
........................................................................
o ÓRGÃOS PÚBLICOS .........................................................................................
o ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
.......................................................
o INSTITUIÇÕES
.........................................................................................
PERFIL HUMANO E PROFISSIONAL .........................................................................................
AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA APDMCE
.......................................................

4
5
6
6
7
7
7
7
7
8
9
10
12
13
15
17
18
19
20
21
21
22
22
22
23
24
25

•

AÇÕES DAS PARCERIAS DA APDMCE

33

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

........................................................................

3

APRESENTAÇÃO
Os 27 anos de trabalho dedicados ao desenvolvimento dos municípios cearenses não poderiam gerar outros resultados que não a
conquista de uma imagem sólida e o reconhecimento da força e da capilaridade que a Associação para o Desenvolvimento dos
Municípios do Estado do Ceará (APDMCE) tem, junto aos municípios, instituições do terceiro setor e entidades públicas.
Em sua trajetória, pautada nos princípios de transparência, qualidade, parceria e interdependência, a APDMCE sempre se definiu
com o objetivo de contribuir com o fortalecimento dos municípios cearenses e o sistema de garantia de direitos.
Além de representar os municípios cearenses nas instâncias estaduais, como Fóruns, Comitês e Conselhos, a APDMCE tem projetos
que impactam diretamente na qualidade de vida dos cearenses, em especial na de crianças, adolescentes, idosos e famílias. Dentre
eles, ganham destaque o “Estação da Leitura”, “Eu Sou Cidadão – Amigos da Leitura”, “O Idoso e a Construção do Envelhecimento
Saudável”, “Ceará Cidadão” e o “Selo Conhecer”, responsável pela publicação de inúmeras obras voltadas para temas educacionais,
culturais, de valorização da história do Ceará e de reconhecimento dos direitos humanos.
Neste documento apresentaremos as ações propostas pela Instituição para o ano de 2015, e uma síntese do trabalho desenvolvido
pela APDMCE.
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INFORMAÇÕES SOBRE A APDMCE
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MISSÃO
“Inspirar e contribuir para o desenvolvimento dos municípios cearenses através da capacitação e da formação dos diversos atores sociais,
culturais e ambientais”.

PRINCÍPIOS
Sustentabilidade

Prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como para um futuro indefinido,
considerando aspectos socioambientais, ou seja, suprir as necessidades da geração presente sem afetar
a habilidade das gerações futuras de suprir as suas.

Qualidade

Estar em conformidade com as exigências dos clientes, buscar a melhor relação custo/benefício, agregar
valor em suas ações, oferecer produtos/serviços com efetividade e, principalmente, "fazer certo à
primeira vez”.

Transparência

Atuar de forma clara e objetiva, sem subterfúgios. Deixar acessível para colaboradores, parceiros,
associados e fornecedores, às informações institucionais referentes a assuntos que afetem seus
interesses.

Cooperação

Acreditar na força motriz da colaboração entre indivíduos e organizações, no sentido de alcançar
objetivos comuns e um futuro melhor para todos.

Parceria

Compartilhar recursos e experiências com instituições que perseguem objetivos comuns, de modo a
ampliar os benefícios gerados por suas ações em favor da comunidade, estabelecendo uma relação de
mão-dupla e de confiança mútua.

Interindependência

Exercitar a cooperação, estabelecer parcerias, sem, no entanto perder autonomia nem desviar-se dos
propósitos e crenças próprias.
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VALORES INSTITUCIONAIS
Compromisso com o desenvolvimento social e a ética;
Gestão compartilhada, senso de equipe e transparência;
Postura suprapartidária;
Responsabilidade com os compromissos assumidos;
Flexibilidade para promover mudanças;
Valorização da equipe técnica pela competência.

CORE COMPETENCE
“Fazer acontecer”.

VISÃO DE FUTURO
“Ser reconhecida pela participação efetiva no desenvolvimento social dos municípios cearenses”.

ATUAÇÃO
Ceará – 184 municípios
APDMCE – 100 municípios cearenses atendidos diretamente

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS GERAIS
O Projeto Pedagógico Institucional da APDMCE é um documento que dispõe sobre sua proposta pedagógica de caráter permanente, contendo a sua
filosofia de trabalho que traduz a sua missão. Os princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam o perfil da APDMCE estão sustentados na
percepção e compreensão de que esta é uma instituição composta por sujeitos sociais e políticos que integram um mundo em constante
movimento composto de sujeitos reflexivos, pesquisadores, abertos aos debates sociais, como também e principalmente, abertos ao diálogo.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL
A APDMCE, desde 2001, bienalmente tem recorrido às práticas de planejamento. O que tem contribuído sobremaneira para direcionar
estrategicamente a Associação e viabilizar seus principais projetos institucionais, colocando-a como uma das mais importantes e respeitáveis
organizações sociais do Ceará.
O planejamento estratégico traz uma série de contribuições à instituição. Analisa a ambiência interna e externa; redefine o ideário institucional;
propõe ampliar o raio de abrangência de projetos já existentes e sugere a criação de outros; e, estimula uma aproximação ainda maior com os
municípios. Contudo, tão ou mais importante que o resultado final é à forma de consegui-lo: encontros regionais.
A elaboração do planejamento estratégico da APDMCE traz consigo a marca da participação, da diversidade de opiniões, pessoas e regiões. Um
processo construído a muitas mãos. Participam municípios de todas as regiões do Estado, contribuindo com os resultados aqui apresentados.
A experiência participativa de elaboração do planejamento estratégico é a materialização do tema da atual gestão
“Intersetorialidade: fortalecendoas políticas públicas”.
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AÇÕES, PROGRAMAS e PROJETOS
APDMCE
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Projeto “Selo Conhecer”
O projeto tem como objetivo divulgar o potencial cultural do estado, através de textosliterários e valorizar os escritores
cearenses. Este selo é exclusivo das publicações da APDMCE.

Publicações:

Casimiro Coco de cada dia, de Ângela Escudeiro – Botando boneco no Ceará: resgata a
história de uma manifestação típica da cultura cearense: o mamulengo.

Caixinha da Memória, de Arlene Holanda – Registra a cultura e a história que marcou o
Estado do Ceará até meados do século XIX.
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Olhar Diferente, de Bárbara Janiques e Emanuelle Lôbo – Relatos, fotos e histórias de vida de crianças,adolescentes e
adultos cearenses que tem deficiência e descobriram a arte como forma de expressão.

A Pedagogia do Encanto, Sáskia Brígido – através dos contos de fadas, o teatro traça um paralelo entre a educação e a
psicanalise de Freud, a linguagem falada e a simbólica, a razão e a emoção, o real e a fantasia.

A Coleção Trava-Língua, de autoria de Arlene Holanda, é composta por oito livros e busca resgatar acultura popular e unir
crianças, jovens, adultos e idosos em torno de uma brincadeira que diverte e ensina. Além disso, promove os Objetivos do
Milênio (ODMs) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas(ONU).
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Projeto “Estação da Leitura”

Proporcionar às crianças da zona rural o acesso a uma leitura de qualidade, através da implantação de
bibliotecas infantis. São beneficiadas associações comunitárias e hospitais de municípios que recebem esses
equipamentos com um acervo de livros selecionados pela faixa etária das crianças.As atividades são
conduzidas por um Agente de Leitura, que é uma pessoa da comunidade capacitada pelo projeto.O projeto
é realizado em parceria com a Fundação Deusmar Queirós e o UNICEF.
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Projeto “Eu Sou Cidadão – Amigos da Leitura”
Este Projeto representa uma iniciativa transformadora para milhares de crianças e adolescentes. Foi lançado em 2002 com o intuito de despertar
nos jovens o prazer pela leitura. Hoje, após 13 anos de atividades se tornou uma importante ferramenta que contribui com a formação cidadã e o
protagonismo desses jovens cearenses.
A base do projeto está no lançamento de livros que abordam temáticas sociais como a gravidez na adolescência, o convívio com o semiárido, o
respeito às diferenças, a preservação do patrimônio público, entre outros. No projeto, o livro e a leitura, bem como os diversos meios de expressão
cultural, educacional e de assistência social são utilizados como instrumento para discussão de fatos e temas do cotidiano social, familiar,
comunitário no município.
Eu Sou Cidadão é uma realização da APDMCE em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. O Projeto tem o apoio do Banco do Nordeste, do
Governo do Estado, do Selo UNICEF Município Aprovado, da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE) e da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação do Ceará (UNDIME-CE).
Público-alvo: Crianças, adolescentes e suas famílias.
Abrangência: 90 municípios cearenses
Atendimento: 1.500 crianças e adolescentes – diretamente
2.300.000 leitores em todo o Estado
Publicações: 22 livros
Livros distribuídos: 280.000 exemplares
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Publicações:

Coleção I

Coleção II
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Programa “O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável”
Faz-se necessário despertar nos gestores municipais, profissionais, dirigentes de grupos de idosos, igrejas e nos próprios idosos a perspectiva de
que o envelhecimento deve ser uma construção ao longo do tempo e que é possível estimular o crescimento ao idoso, mesmo estando em pleno
processo de envelhecimento. A longevidade proporciona mais anos de vida e oferece a possibilidade de acreditar que devemos construir o próprio
envelhecimento. Nesta perspectiva, o objetivo principal do programa é fomentar e apoiar a implantação do “Sistema Municipal de Políticas para
Pessoa Idosa” nos municípios do Estado do Ceará. Além de realizar o Programa o “Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável”, trabalho
iniciado em 2005, a APDMCE tem assento no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI e no Fórum Cearense de Políticas para o Idoso como
representante dos municípios cearenses.
Público-alvo: Técnicos e profissionais que trabalham com os idosos dos municípios
Abrangência: 90 municípios cearenses
Atendimento:400 técnicos – diretamente
Principais atividades: Curso de Gerontomotricidade
Curso para Implantação da Política Municipal do Idoso
Pesquisa O perfil do idoso cearense
Campanha de Combate à Violência contra o idoso
Campanha pelo Dia Internacional do Idoso
Curso de Orientação para Cuidador Familiar de Idoso Dependente
Seminários Regionais de fortalecimento das Políticas Públicas para a Pessoa Idosa
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Material de Campanha disponibilizado para os municípios:
DVD

SPOTS

PANFLETOS
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Programa “Ceará Cidadão”

O programa tem como objetivo 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, possibilitando o
gerenciamento local, com base na humanização e no desenvolvimento sustentável.

Público-alvo: Corpo técnico da administração municipal e da sociedade civil
Abrangência: 90 municípios cearenses, 400 técnicos e representares da sociedade civil
Principais atividades: Curso A arte de falar em público
Curso para secretários e chefes de gabinete municipais
Curso para elaboração de projetos e captação de recursos
Curso de Cerimonial Público
Curso para Disseminadores Externos das Informações da Previdência Social
Curso “Agentes da Cidadania – Gerando Paz”
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Programa “Ceará Cresce Brincando”
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 comouma necessidade da criança, importante para o seu desenvolvimento e para a criação
das relações sociais que ela desenvolverá por toda a vida. O Ceará Cresce Brincando é desenvolvido pela APDMCE e o UNICEF, tendo como parceiro
a COELCE.
Atendendo aos municípios cearenses na capacitação continuada de educadores sociais brinquedistas para atuação intersetorial, levando o projeto
para sede e distritos, além de proporcionar aos participantes a troca de experiência com o projeto em outros municípios cearenses.

CCB EM NÚMEROS
- 5 Formações Continuadas ministradas (120 a 240h/a);
- 17 Espaços de Referência do Brincar entregues;
- 3 Brinquedotecas Municipais com apoio e supervisão do CCB;
- 66 municípios cearenses participantes;
- 300 educadores sociais capacitados;
Em 2013:
- 3 Caravanas do Brincar e da Leitura;
- 600 crianças e adolescentes atendidos pelas Caravanas;
- 73.440 pessoas atendidas diretamente;
- 220.320 pessoas atendidas indiretamente
Em 2014:
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APDMCE REPRESENTANDO OS MUNICÍPIOS CEARENSES
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Representar os municípios cearenses nos Comitês, Fóruns e Conselhos.
Dentre os órgãos direcionados para a validação dos direitos dos cidadãos e cidadãs cearenses, temos:
Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente no Ceará (FEETI)
Fórum de Educação Infantil do Estado do Ceará (FEIC)
Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)
Rede Estadual pela Primeira Infância do Ceará (REPI)
Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno
Comitê Estadual de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento
Pacto “Um mundo para a criança e o adolescente do semiárido”
Fórum Cearense de Políticas para o Idoso (FOCEPI)
Conselho Estadual de Direitos do Idoso (CEDI)

CONVÊNIOS
No desenvolvimento das atividades citadas acima foram formadas parcerias através de diversos convênios com instituições públicas e privadas.
Entre elas destacamos:

GOVERNO ESTADUAL
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS)
Secretaria da Saúde do Estado (SESA)
Secretaria da Educação do Estado (SEDUC)
Secretaria da Cultura do Estado (SECULT)
Assessoria Especial de Políticas sobre Drogas do Gabinete do Governador
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para o Idoso e Pessoa com Deficiência – COPID
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GOVERNO MUNICIPAL
Acarape, Acaraú, Acopiara, Alcântaras, Alto Santo, Antonina do Norte, Amontada, Apuiarés, Aracati, Arneiroz, Assaré, Aurora, Barbalha, Barreira,
Barro, Barroquinha, Beberibe, Brejo Santo, Canindé, Capistrano, Cariré, Caririaçu, Cariús, Carnaubal, Cascavel, Cedro, Choró, Crateús, Croatá, Cruz,
Deputado Irapuan Pinheiro, Eusébio, Farias Brito, Forquilha, Fortaleza, Fortim, Frecheirinha, Guaiuba, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Horizonte,
Ibiapina, Ibicuitinga, Icó, Independência, Iguatu, Itaiçaba, Itaitinga, Itapiúna, Ipu, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jucás, Limoeiro do Norte,
Madalena, Maracanaú, Marco, Massapê, Mauriti, Meruoca, Milhã, Miraíma, Morada Nova, Novo Oriente, Nova Russas, Orós, Pacajus, Pacatuba,
Pacoti, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Porteiras, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Quixelô, Reriutaba, Russas, Saboeiro, Sobral,
Salitre, São Gonçalo do Amarante, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tejuçuoca, Tianguá, Uruburetama, Várzea Alegre, Viçosa de Ceará.

ÓRGÃOS PÚBLICOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – 7ª REGIÃO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Associação Cearense Pró-Idoso (ACEPI)
Associação dos Municípios do Litoral Leste (AMULL)
Associação dos Municípios do Maciço de Baturité (AMAB)
Associação dos Municípios do Vale do Curu e Serra da
Uruburetama (AMUV)
Associação dos Municípios do Vale do Jaguaribe (AMUVALE)
Associação dos Municípios do Ceará (APRECE)
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social
do Ceará (COEGEMAS)
Conselho dos Municípios para o Desenvolvimento e Tecnologia
(COMDETEC)
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS)
Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI)

Catavento - Comunicação e Educação
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC)
Federação do Comércio do Estado do Ceará (FECOMÉRCIO)
Fórum de Educação Infantil do Ceará (FIEC)
Fundação Demócrito Rocha (FDR)
Fundação Deusmar Queirós (FDQ)
Instituto Stela Naspolini (ISN)
Serviço Social do Comércio (SESC/CE)
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará
(UNDIME/CE)
Universidade de Fortaleza - Curso de Especialização em
Terceiro Setor (UNIFOR)
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INSTITUIÇÕES
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
Fundo das Nações Unidas para Criança e o Adolescente (UNICEF para o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte)
Instituto de Pesquisas Sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (INESP)
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
Companhia Energética do Ceará (COELCE)
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PERFIL HUMANO E PROFISSIONAL
A gestão da APDMCE é formada por uma diretoria representativa, eleita a cada dois anos, composta por primeiras-damas dos municípios
associados. A execução das atividades dá-se por meio de uma equipe técnica permanente. A instituição está organizada da seguinte form
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AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA APDMCE
2015
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Projeto

“Selo Conhecer”

AÇÃO
Coleção MESTRES & OFÍCIOS
LITERATURA E PATRIMÔNIO
IMATERIAL

ATIVIDADE
Acompanhar o processo de captação
de recurso

PERÍODO
Janeiro a junho

PÚBLICO
Crianças, adolescentes e idosos
dos municípios filiados.

PARCEIRO
Ministério da Cultura PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA – PRONAC
-

Coleção MESTRES & OFÍCIOS
LITERATURA E PATRIMÔNIO
IMATERIAL

Fazer pré-edição da coleção

Julho a novembro

Crianças, adolescentes e idosos
dos municípios filiados.

Ministério da Cultura PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA – PRONAC
-

Coleção MESTRES
LITERATURA
E
IMATERIAL

& OFÍCIOS
PATRIMÔNIO

Lançar a coleção

Dezembro

Crianças, adolescentes e idosos
dos municípios filiados.

Ministério
da
Cultura
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA – PRONAC
-

26

Projeto “Estação da Leitura”

AÇÃO
1.

Implantação de Biblioteca
do Estação da Leitura em
Forquilha/CE

2.

3.

4.

ATIVIDADE
Capacitação do
profissional
responsável pela
dinamização do Acervo.

PERÍODO

MUNICÍPIO/PÚBLICO

PARCEIRO

31 de março e 01 de
abril de 2014

Forquilha – pessoa da comunidade e/ou
associação que irá dinamizar o acervo junto
à comunidade beneficiada pelo projeto

- Fundação Deusmar Queiroz
-UNICEF
- Município de Forquilha

Entrega do acervo a ser
utilizado pela
comunidade no projeto

31 de março e 01 de
abril de 2014

Forquilha – pessoa da comunidade e/ou
associação que irá dinamizar o acervo junto
à comunidade beneficiada pelo projeto.

- Fundação Deusmar Queiroz
-UNICEF
- Município de Forquilha

Inauguração do espaço

18 de fevereiro de 2014
Forquilha – rede escolar e comunitária da
região onde vai ser implantado o projeto

- Fundação Deusmar Queiroz
-UNICEF
- Município de Forquilha
- Fundação Deusmar Queiroz
-UNICEF
- Município de Forquilha

Monitoramento do
projeto

Trimestralmente, a
partir do início do
funcionamento

Forquilha – comunidade onde está
instalado o projeto, pessoa responsável pela
dinamização do acervo.
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Projeto “Eu Sou Cidadão – Amigos da Leitura”

AÇÃO

ATIVIDADE
Relatório das atividades realizadas
no município referente aos
produtos da campanha:
- Esquete teatral - Rap
- Spot/Áudio
- Coreografia
- Cartazes
- Panfleto
Capacitação em dinamização da
leitura - Etapa I

PERÍODO
Janeiro e Fevereiro

Março

Caravana do Brincar, do Esporte
Educacional e da Leitura.

Maio

Capacitação em dinamização da
leitura - Etapa II

Agosto

Caravana do Brincar, do Esporte
Educacional e da Leitura.

Outubro

PÚBLICO
Direto - Coordenadores Municipais
do Projeto e Amigos da leitura

PARCEIRO
- Municípios que participam do
Projeto

Direto - Coordenadores Municipais
do Projeto e Amigos da leitura
Indireto – Toda Rede Escolar e
Comunitária
Educadores
Sociais,
Coordenadores Municipais e
Amigos da Leitura.
Direto - Coordenadores Municipais
do Projeto e Amigos da leitura
Indireto – Toda Rede Escolar e
Comunitária
Educadores
Sociais,
Coordenadores Municipais e
Amigos da Leitura.

- Municípios que participam do
Projeto
- Secretaria de Cultura do Estado do
Ceará - SECULT
UNICEF, COELCE e Municípios

- Municípios que participam do
Projeto
- Secretaria de Cultura do Estado do
Ceará – SECULT
UNICEF, COELCE e Municípios
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Programa “O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável”

AÇÃO

ATIVIDADE

PERÍODO

I Encontro Regional
da Rede Estadual de
Políticas
para
a
Pessoa Idosa

FESTIVAL REGIONANAL DE
ARTE, CULTURA E LAZER PARA
PESSOA IDOSA.

DIA
COMBATE
A
VIOLÊNCIA CONTRA O
IDOSO
DIA INTERNACIONAL
DO IDOSO

Campanha educativa de combate a
violência contra o Idoso

15 de junho

Campanha Educativa sobre O TEMPO E O
ENVELHECIMENTO NAS DIFERENTES
GERAÇÕES DE IDOSOS

1º de outubro

II Encontro Regional
da Rede Estadual de
Políticas
para
a
PessoaIdosa

FESTIVAL REGIONAL DE ARTE,
CULTURA E LAZER PARA
PESSOA IDOSA.

Junho

Novembro

PÚBLICO

Idosos e técnicos
municipais
que
atuam na política da
Pessoa idosa

REALIZAÇÃO

PARCEIROS

APDMCE

MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
TRABALHO – 7ª REGIÃO, CEDI –
CE, COPID, APRECE, FOCEPI

Técnicos e Idosos dos
municípios filiados

APDMCE

CEDI –CE, CEDEF, COPID, APRECE,
FOCEPI

Técnicos e Idosos dos
municípios filiados

APDMCE

CEDI –CE, CEDEF, COPID, APRECE,
FOCEPI

Idosos e técnicos
municipais
que
atuam na política da
Pessoa idosa

APDMCE

MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
TRABALHO – 7ª REGIÃO, CEDI –
CE, COPID, APRECE, FOCEPI
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Programa “Ceará Cidadão” –

AÇÃO

ATIVIDADE

Capacitação:
CURSO
PARA
DISSEMINADORES EXTERNOS DAS
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realização de capacitação, no
formato “formação para formador”,
para técnicos da saúde, assistência e
do setor de RH e de Regime próprio
dos municípios, e representantes do
controle social dos municípios

PERÍODO

14 a 16 de abril de
2014

PÚBLICO

PARCEIRO

1ª Turma: para técnicos da
saúde, assistência e do setor
de RH e de Regime próprio
dos
municípios,
e
representantes do controle
social dos municípios.

Prefeituras municipais eINSS

3ª Turma: para técnicos da
saúde, assistência e do setor
de RH e de Regime próprio
dos
municípios,
e
representantes do controle
social dos municípios

Prefeituras municipais eINSS

2ª Turma: para técnicos da
saúde, assistência, esporte,
cultura e representantes do
controle
social
dos
municípios

Prefeituras municipais e UECE

Viagem Técnica com Atores Sociais
dos Municípios
Capacitação:
CURSO
PARA
DISSEMINADORES EXTERNOS DAS
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Encontro
Estadual
Secretários Municipais

com

Realização de capacitação, no
formato “formação para formador”,
para técnicos da saúde, assistência e
do setor de RH e de Regime próprio
dos municípios, e representantes do
controle social dos municípios

19 a 21 de maio de
2014

os

Capacitação “ Agentes da CidadaniaGerando Paz”

Realização de capacitação, no formato
“formação para formador”, para
técnicos da saúde, assistência, esporte,
cultura e representantes do controle
social dos municípios

novembro/2014
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Programa “Ceará Cresce Brincando”

AÇÃO
Formação de Educadores Sociais

Planejamento das atividades do ano
de 2015
Atividades nos municípios

Parceria com o Projeto Eu Sou
Cidadão
Atividades nos municípios

Formação de Educadores Sociais

Parceria com o Projeto Eu Sou
Cidadão
Atividades nos municípios

ATIVIDADE
Capacitação com foco em dois temas:
Esporte Educacional e Brincadeira em
Espaços Públicos (1ª. Etapa)
Confecção do Calendário Cultural do
Brincar e do Esporte Educacional
Realização de, pelo menos, três
temas de sequências didáticas
previstas no calendário.
Caravana do Brincar, do Esporte
Educacional e da Leitura.

PERÍODO
Janeiro a Fevereiro

PÚBLICO
Educadores
Sociais,
Coordenadores Municipais.

PARCEIRO
UNICEF, COELCE e Municípios

Janeiro a Fevereiro

Educadores Sociais

UNICEF, COELCE e Municípios

Março a Abril

Maio

Realização de, pelo menos, três
temas de sequências didáticas, sendo
um deles, necessariamente, o esporte
educacional.
Capacitação com foco em dois temas:
Esporte Educacional e Brincadeira em
Espaços Públicos (2ª Etapa)
Caravana do Brincar, do Esporte
Educacional e da Leitura.

Junho e Julho.

Realização de, pelo menos, quatro
temas de sequências didáticas
previstas no calendário.

Outubro a Dezembro

Agosto

Setembro

Educadores
Sociais
Secretaria Vinculada

e

UNICEF, COELCE e Municípios

Educadores
Sociais,
Coordenadores Municipais e
Amigos da Leitura.
Educadores
Sociais
e
Secretaria Vinculada

UNICEF, COELCE e Municípios

UNICEF, COELCE e Municípios

Educadores Sociais

UNICEF, COELCE e Municípios.

Educadores
Sociais,
Coordenadores Municipais e
Amigos da Leitura.
Educadores
Sociais
e
Secretaria Vinculada

UNICEF, COELCE e Municípios

UNICEF, COELCE e Municípios
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AÇÕES DAS PARCERIAS DA APDMCE
2015
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Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
Parceria da APDMCE comoMinistério Público do Trabalho o projeto tem por objetivo a elaboração da AGENDA CEARENSE CONTRA O TRABALHO INFANTIL visando o fortalecimento da rede
de prevenção, proteção e combate ao Trabalho Infantil no Estado do Ceará.A AGENDA CEARENSE CONTRA O TRABALHO INFANTIL está em fase de elaboração com a participação de 75
municípios cearenses, que serão representados por três técnicos das setoriais da educação, saúde e assistência. As ações serão desenvolvidas através de cinco momentos:
- realizar capacitação, 32h/a em duas etapas, de três técnicos da rede intersetorial do município – momento de formação, nivelamento de informações e identificação da rede municipal de
políticas públicas de combate ao trabalho infantil;
- multiplicação, nos municípios, do conteúdo da capacitação para toda a rede de atendimento a criança e o adolescente;
- mapeamento do trabalho infantil;
- realização de campanha socioeducativa;
- seminário de socialização das atividades desenvolvidas nos municípios.
Todo o trabalho resultará na preparação dos técnicos para o reconhecimento desta violação de direitos, bem como os procedimentos e competências dos Órgãos do Sistema de Garantia
envolvidos no processo, encaminhamentos e sensibilização da sociedade para combater o trabalho infantil no Estado. O conteúdo apreendido pelas cinco ações serão organizados em um
documento “AGENDA CEARENSE CONTRA O TRABALHO INFANTIL” que retratará o cenário atual, a identificação da rede, as políticas públicas e o caminho/as metas que serão cumpridas para
erradicação do trabalho infantil no Ceará.

AÇÃO
Elaboração da AGENDA CEARENSE CONTRA O
TRABALHO INFANTIL visando o fortalecimento
da rede de prevenção, proteção e combate ao
Trabalho Infantil no Estado do Ceará.

ATIVIDADE
Etapa III

PERÍODO
20 e 21
de março

Elaboração da AGENDA CEARENSE CONTRA O
TRABALHO INFANTIL visando o fortalecimento
da rede de prevenção, proteção e combate ao
Trabalho Infantil no Estado do Ceará.

Etapa IV

agosto

Elaboração da AGENDA CEARENSE CONTRA O
TRABALHO INFANTIL visando o fortalecimento
da rede de prevenção, proteção e combate ao
Trabalho Infantil no Estado do Ceará.

Etapa v

outubro

PÚBLICO
Técnicos da Rede municipal com destaque para profissionais da
assistência social (Cras/Creas/PETI – Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil), da Educação (Peteca), dos Conselhos (de
direitos/tutelares) e/ou articuladores de políticas públicas na área
da infância.
Técnicos da Rede municipal com destaque para profissionais da
assistência social (Cras/Creas/PETI – Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil), da Educação (Peteca), dos Conselhos (de
direitos/tutelares) e/ou articuladores de políticas públicas na área
da infância.
Técnicos da Rede municipal com destaque para profissionais da
assistência social (Cras/Creas/PETI – Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil), da Educação (Peteca), dos Conselhos (de
direitos/tutelares) e/ou articuladores de políticas públicas na área
da infância.

PARCEIRO
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.

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.

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.

33

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, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, é com a APDMCE.

AÇÃO
Planejamento das atividades referentes a
2015

ATIVIDADE
Elaboração das atividades com
cronograma
de
execução
e
responsáveis

PERÍODO
Janeiro

PÚBLICO
Oficiais de Projetos do Escritório do UNICEF
para o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte

PARCEIRO
Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE

Equipe técnica da APDMCE
Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE

Fevereiro

V. Ciclo de capacitação com os municípios
inscritos no Selo nos estados do Ceará,
Piauí e rio Grande do Norte.

- Plataforma Virtual
- Plano Municipal de Esporte
Educacional
- Comitê /Conselho de Combate às
Drogas

Março

Prefeitos,
Secretários
Municipais
Articuladores, Presidentes dos Conselhos
de Direitos e Casal de adolescentes.

Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE

Abril

Comemoração do aniversário do Selo
UNICEF
Capacitação com os municípios inscritos
no Selo nos estados do Ceará, Piauí e rio
Grande do Norte.
VI Ciclo de capacitação com os municípios
inscritos no Selo nos estados do Ceará,
Piauí e rio Grande do Norte.

15 anos do selo UNICEF no Ceará

- Linha de base

- Serviços de acolhimento institucional
ou familiar
- Campanha por uma Infância sem
Racismo

Maio

Agosto

Outubro

Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE

Prefeitos,
Secretários
Municipais
Articuladores, Presidentes dos Conselhos
de Direitos e Casal de adolescentes.

Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE

Articuladores municipais do Selo UNICEF,
Presidentes dos Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e Membro da
Comissão Intersetorial do Selo.
Articuladores municipais do Selo UNICEF,
Presidentes dos Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e Membro da
Comissão Intersetorial do Selo - Casal de

Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE
Escritório do UNICEF para o Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte.
APDMCE
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- Programas socioeducativos de
atendimento a adolescentes em
conflito com a lei em meio aberto

adolescentes.
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