
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Infância, Educação e Família 

 

A. Implementação de serviços públicos que possuam meios eficazes para identificar maus 

tratos e abuso sexual de crianças e adolescentes via escuta especial e realização de 

laudos psíquicos e físicos de forma célere 

Ações sugeridas 

I. Capacitar os servidores de serviços de saúde mental públicos municipais para 

identificar abusos sexuais e maus tratos 

II. Capacitar professores para identificar indícios de maus tratos 

 

B. Articulação de programas junto aos órgãos públicos para criação de vagas na educação 

infantil, absorvendo a "clientela" das "mães crecheiras" 

Ações sugeridas 

I. Selecionar e qualificar professores adequados para trabalhar com a educação 

infantil 

II. Incluir na previsão orçamentária 

 

C. Implantação do serviço de acolhimento familiar em todo o Estado e ampliação onde já 

existe 

Ações sugeridas 

I. Sensibilizar e capacitar os promotores para implementação sobre programa 

famílias acolhedoras e divulgação dos programas existentes e boas práticas 



II. Articular possibilidade de cofinanciamento pelo Estado da política pública 

em conjunto com outros entes (municípios/união) 

 

D. Articulação de programas de enfrentamento intersetorial com objetivo do 

fortalecimento da união entre família e escola, para permanência (com sucesso) e 

qualidade da educação escolar 

Ações sugeridas 

I. Fomentar a aprendizagem profissional no turno inverso à escola aos 

adolescentes da rede pública 

II. Articular políticas públicas permanentes para manutenção das escolas e de 

participação voluntária das famílias e da sociedade civil 

 

E. Aprimoramento de ações para o enfrentamento do abandono e a evasão escolar, e a 

consequente redução da defasagem idade/série 

Ações sugeridas 

I. Estimular a implementação de projetos e programas que tornem as escolas 

mais atraentes para jovens e mais integrada com a comunidade 

II. Criar e ampliar as atividades do contra turno (esportes, culturais...) 

 

F. Fomento à criação de programa voltado à parentalidade responsável e planejamento 

familiar 

Ações sugeridas 

I. Articular criação de 'escola de pais' visando orientação e informação sobre 

questões de parentalidade, inclusive sobre alienação parental 

II. Fomentar a implementação e fortalecimento do PIM em todos os municípios 

 

G. Desenvolvimento de programa família acolhedora, auxiliando na qualificação da equipe 

e fomento de consórcios, se necessário 

Ações sugeridas 



I. Incentivar a criação por lei em todos os municípios do programa "família 

acolhedora" ou política similar de acolhimento familiar 

II. Articular formas de cofinanciamento da política pública pelo Estado (não só 

município) 

 

H. Fomento à capacitação dos conselheiros tutelares e a implementação das corregedorias 

dos CT´s 

Ações sugeridas 

I. Realizar encontros regionalizados e capacitações temáticas com promotores 

com auxílio de servidores; Disponibilizar cursos de formação a serem 

passados nas promotorias 

II. Incentivar a implantação do SIPIA em todos os conselhos tutelares 


