
Mês Temáticas Ações Parceiros Previsão Planejamento Estratégico
JANEIRO
Dignidade

Crescer com dignidade
Conselhos Tutelares
30 anos de Estatuto 
(Desafios e ganhos)

Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 3 - Fomento ao regular funcionamento dos
CMDCA’s, CEDCA e Conselhos Tutelares.

FEVEREIRO
Saúde
•  Semana que inclui o 1º de 
fevereiro
Semana de Prevenção da Gravidez 
na Adolescência
•  11 de fevereiro (terça-feira da 
segunda semana de fevereiro) Dia 
Mundial da Internet Segura

1. Saúde (gravidez na 
adolescência)

2. Internet segura (detox
digital)

3. Cobertura Vacinal

10/02 - Evento de alinhamento com 
equipes das Promotorias (CAOPCAE, 
CAEX, ESCOLA)

19/02- MP Debate com Robson Feyh 
Crimes cibernéticos (aprimoramento 
das investigações)

2. Internet segura 
Diretriz 1 – Prioridade 1
Fomento  à  implementação  do  sistema  de
garantia de direitos da criança e do adolescente.

Ação  3  -  Prevenção  e  proteção  de  crianças  e
adolescentes em ambientes digitais.



MARÇO
Educação
• 15 de Março - Dia da Escola
• 21 de março - Dia da pessoa com 
Síndrome de Down
•  Semana de 25 a 31 de Março
Semana de Busca e Defesa da 
Criança Desaparecida

1. Educação / inclusão

2. Orçamento criança 
(OCA)

Lançamento do OCA (Orçamento 
criança e adolescente) -
Serão apresentados os recursos da 
plataforma Atuação

- ESMP iniciará curso de 
capacitação em orçamento e 
políticas públicas, com 
módulos destinados ao OCA

GT - Inclusão ou Autismo: Num 
formato “roda viva”. Promotores, 
CAOPs do idoso e da pessoa com 
deficiência, saúde. educação e direitos 
Humanos, fazendo perguntas e os 
especialistas ao centro respondendo. 
Poderia ser 3 profissionais (educação 
especial/centro de referência em 
atendimento e alguém da área 
médica)

CMDI

1. Educação
Diretriz 2 – Prioridade 3

Ação 1 - Monitoramento da evasão e do 
abandono escolar.
Ação 2 - Incentivo à inclusão escolar de crianças 
e adolescentes com deficiência e/ou doença 
mental na rede regular de ensino.
Ação 3 - Fomento à constituição e efetivo 
funcionamento dos Conselhos Municipais de 
Educação.

2. OCA
Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 2 - Fiscalização do orçamento da criança e 
do adolescente - OCA e do fundo da infância e 
adolescência - FIA.

ABRIL
Lazer
•  02 de Abril – Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo
•  13 de Abril - Dia do Jovem
•  24 de Abril - Dia Internacional do 
Jovem Trabalhador
•  25 de abril – Dia Internacional de 
Combate à Alienação Parental

1. Convivência familiar e 
comunitária 
(Acolhimento, adoção, 
família acolhedora, 
família substituta)

13 e 17/04 - Lançamento do projeto 
“Diálogos em Rede” - formato de 
evento semipresencial (metade do 
tempo on-line - capacitação e 
alinhamento - e a outra metade de 
reunião em rede, localmente) - A 
proposta seria discutir fluxos, critérios 
e enfrentamento ao acolhimento 
institucional desnecessário. (CAEX, 
CAOPCAE, ESCOLA)

● Ascom vai tentar uma 
parceria com a Escola de 
Cinema e/ou com 
Universidade para produzir 
material sobre o tema 
(minidocumentário)

3. Jovem Trabalhador
Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 6 - Fomento à implantação de Programa 
do Adolescente Aprendiz



MAIO
Família
•  18 de Maio – Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes
•  25 de Maio - Dia Nacional da 
Adoção
•  25 de Maio - Dia Internacional 
das Crianças Desaparecidas
•  28 de Maio - Dia Internacional do 
Brincar

1. Violência sexual 
(18/05)

Estimulação de uma grande campanha
institucional com foco no “denuncie” 
Semana de combate a violência e 
exploração sexual)

Parceria com as secretarias de 
educação para que a campanha seja 
estimulada nas escolas. (Live feita em 
conjunto com a secretaria da educação
sobre a revelação espontânea e 
instrumento de notificação para ser 
repassado pela secretaria a todas as 
escolas estaduais).

Projeto Geração Atitude tratará do 
tema nas escolas estaduais

1. Violência Sexual
Diretriz 1 – Prioridade 1
Fomento  à  implementação  do  sistema  de
garantia de direitos da criança e do adolescente.

Ação  1  -  Fomento  à  implementação  da  Lei
n.13.431/17,  que  estabelece  o  sistema  de
garantia de direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência.
Ação 2  -  Fomento à  implementação  da  Lei  n.
13.431/17  junto  aos  órgãos  do  sistema  de
justiça.

3. Acolhimento institucional
Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 5 - Fomento à implementação das 
modalidades preferenciais de acolhimento de 
crianças e adolescentes.

JUNHO
Profissionalização
•  4 de Junho - Dia Internacional das
Crianças Vítimas de Agressão
•  6 de junho – Dia Nacional do 
Teste do Pezinho
•  12 de Junho – Dia Mundial e 
Nacional de Combate ao Trabalho 
Infantil

1. Trabalho Infantil 
(insalubridade, 
mutilações de 
adolescentes)

2. Junho Paraná sem 
Drogas com foco nos 
adolescentes

Trabalho Infantil: Será proposta 
alguma ação conjunta MPPR e MPT 
(CAOPCAE)

Drogas: Articulação com o Semear 
para sugerir ações de prevenção e 
tratamento focada nos adolescentes

MPT, Caops 
Saúde e Meio 
Ambiente e 
Urbanismo)
Semear

1. Trabalho Infantil
Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 1 - Fomento à implementação da rede de 
proteção da criança e do adolescente
Ação 6 - Fomento à implantação de Programa 
do Adolescente Aprendiz

2. Drogas
Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias



Ação 4 - Fomento à prevenção e atendimento 
de crianças e adolescentes usuários de drogas 
lícitas e ilícitas, e seus familiares.

JULHO
Desenvolvimento
•  13 de Julho - 30 anos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente

Aniversário do ECA em
parceria com a SEJUF 

Grande evento de aniversário dos 30 
anos do ECA – parceria com SEJUF, 
FORTIS, TJ, Defensoria, OAB, etc (Já em
construção com os parceiros)

Lançamento de e-book (Eca 
comentado - nova edição) ou Revista 
Jurídica especial com artigos na área 
da Infância e da Adolescência)

Todas as diretrizes e ações

AGOSTO
Alimentação
•  1 a 7 de Agosto - Semana 
Mundial de Amamentação
•  11 de Agosto - Dia do Estudante
•  24 de Agosto - Dia da Infância
•  25 de Agosto - Dia Nacional da 
Educação Infantil
•  29 de Agosto - Combate à 
Desnutrição

- Primeira Infância (a 
importância do brincar, 
alimentação saudável, 
estimulação precoce…)

- Cobertura vacinal

- Recomendações CNMP

MP debate - Primeira Infância 
(estimulação precoce, a importância 
do brincar, alimentação saudável, 
apelo mercadológico na infância, 
erotização precoce, vagas em creches, 
cobertura vacinal, etc) 

Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 1 - Fomento à implementação da rede de 
proteção da criança e do adolescente

SETEMBRO
Respeito
•  10 de Setembro – Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio
•  22 de Setembro - Dia Mundial e 
Nacional da Juventude
•  23 de Setembro – Dia 
Internacional contra a Exploração 
Sexual e ao Tráfico de Mulheres e 
Crianças

Setembro amarelo 
(prevenção ao suicídio e 
automutilação entre 
adolescentes)

2°) DIÁLOGOS EM REDE – Segunda 
edição do “Diálogos em Rede” - 
formato de evento semipresencial 
(metade do tempo on-line - 
capacitação e alinhamento - e a outra 
metade de reunião em rede, 
localmente) - A proposta seria discutir 
fluxos, critérios e enfrentamento ao 
acolhimento institucional 
desnecessário. (CAEX, CAOPCAE, 
ESCOLA) sobre a temática de 
prevenção ao suicídio e como a Rede 
de Proteção pode se preparar para 
enfrentar a situação, envolver saúde 

Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 1 - Fomento à implementação da rede de 
proteção da criança e do adolescente



mental e educação.

* Alguma ação em parceria com o 
CAOP do consumidor, do Idoso e 
pessoa com deficiência (tema afim: 
segurança nos parques)

Aproveitando a comemoração dos 30 
anos do Código de Defesa do 
Consumidor 

OUTUBRO
Liberdade
•  12 de Outubro - Dia das Crianças 
e Dia Nacional de Luta por Creches
•  16 de outubro - Dia Mundial da 
Alimentação

Eleição (Compromisso 
Prefeito amigo da 
criança e do 
adolescente)

CAOPCAE e Promotorias de Justiça - 
Município Amigo da Criança (nome 
provisório) - a ideia é reunir na semana
da criança (13 a 16/10) os políticos 
municipais eleitos (prefeitos e 
vereadores), bem como os candidatos 
ao segundo turno, para assinarem um 
compromisso de alinharem seus 
planos de governo aos planos 
decenais, envolvendo os CMDCAs

NOVEMBRO
Esporte
•  18 de Novembro – Dia Nacional 
do Conselheiro Tutelar
•  20 de Novembro - Dia 
Internacional dos Direitos da 
Criança

Plano Decenal - 
2014/2023

Promotorias da Infância e Juventude 
em parceria com as redes e os 
CMDCAs - Reuniões Públicas para 
apresentar os planos decenais, as 
políticas públicas prioritárias nos 
municípios, propor ajustes nos 
orçamentos para 2021 - alinhando as 
rubricas às políticas prioritárias e aos 
planos de governo das novas gestões. 

Diretriz 4 – Prioridade 2
Monitoramento do Plano Decenal da Criança e 
Adolescente, com foco nas ações prioritárias

Ação 1 - Fomento à implementação da rede de 
proteção da criança e do adolescente

Ação 2 - Fiscalização do orçamento da criança e 
do adolescente - OCA e do fundo da infância e 
adolescência - FIA.

Ação 3 - Fomento ao regular funcionamento dos
CMDCA’s, CEDCA e Conselhos Tutelares.

Ação 4 - Fomento à prevenção e atendimento 
de crianças e adolescentes usuários de drogas 
lícitas e ilícitas, e seus familiares.



Ação 5 - Fomento à implementação das 
modalidades preferenciais de acolhimento de 
crianças e adolescentes.

Ação 6 - Fomento à implantação de Programa 
do Adolescente Aprendiz

DEZEMBRO
Cultura
•  9 de dezembro - Dia Nacional da 
Criança com Deficiência

Dia do MP (resultados 
do projeto 30 anos do 
ECA)

Disseminação de Boas práticas (evento
ou outra maneira - talvez uma tarde 
durante a programação do Dia do MP)

Diretriz 2 – Prioridade 3
Monitoramento  dos  Planos  Decenais  de
Educação

Ação 2 - Incentivo à inclusão escolar de crianças
e  adolescentes  com  deficiência  e/ou  doença
mental na rede regular de ensino.


