
Reunião Estratégica do Pacto Nacional pela Programação

8h30 Credenciamento

9h 

Abertura  
Hino Nacional – Coral Infantil

Solenidade de Assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância 

10h Apresentação do projeto “Justiça Começa na Infância: fortalecendo a atuação do sistema de 
justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral”

10h30 Palestra I – A importância das políticas públicas para a proteção e promoção do 
desenvolvimento de crianças na Primeira Infância 

11h15 Palestra II – Os avanços do Marco Legal da Primeira Infância e a necessidade de regulação

12h - 14h Intervalo almoço

14h

Painel – A interface entre o Sistema de Justiça e as políticas de Assistência Social, Educação, 
Saúde, Cultura e Direitos Humanos na proteção às crianças na Primeira Infância 

• A atuação integrada entre Assistência Social e Sistema de Justiça na defesa do direito à 
Convivência Familiar e Comunitária e na mitigação das situações de violência e violação de 
direitos
• Programa Criança Feliz e a promoção da cidadania desde o início da vida
• Articulação do Sistema de Garantia de Direitos
• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e Pré-Natal do Parceiro

16h00 Intervalo coffee break

Os workshops temáticos e as mesas redondas serão simultâneas. Cada participante será inscrito em um dos 
quatro temas ou nas mesas redondas, observada a opção selecionada no momento da inscrição.

Workshops Temáticos

16h30 – 19h 

Tema A – Crianças na Primeira Infância em Situação de Acolhimento Institucional e Familiar 
• Abordagem das questões legais relacionadas ao Serviço de Acolhimento
• Abordagem dos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar no Sistema Único de Assistência 
Social e da relação com o Sistema de Justiça
• Abordagem do Serviço de Acolhimento Familiar e apresentação da experiência no município de 
Campinas/SP

Tema B – Condições mínimas para permanência de crianças com pais dependentes de 
substâncias psicoativas 

• A interface do Sistema Único de Assistência Social na proteção à criança na primeira infância e no 
suporte à família nas situações de dependência química

Tema C – Crianças na primeira infância e adoção 
Facilitadores:

• Experiência na área da saúde com mães que entregam o bebê em adoção
• O papel dos Serviços de Acolhimento na Adoção: Relação com a Justiça e preparação dos adotandos
• Programa Dar a Luz 
• Cadastro Nacional de Adoção

Tema D – A proteção à primeira infância nos casos de encarceramento materno
Facilitadores: 

• Proposição de fluxo sobre como garantir a convivência familiar de filhos de pais privados de liberdade
•  Atenção às mulheres em privação de liberdade com filhos na primeira infância
•  Experiência do PIM + Programa Criança Feliz sobre as visitas domiciliares às mães em prisão 
domiciliar

Mesas Redondas

16h30 – 17h30 

Os projetos de atenção à primeira infância das organizações da sociedade civil: perspectivas 
de articulação com o Sistema de Justiça 

• Programa Prioridade Absoluta
• Plataforma de monitoramento da implementação do Marco Legal da Primeira Infância
• Mobilização de Lideranças em prol da Primeira Infância
• Formação do Sistema de Justiça sobre as violações de direitos infanto-juvenis cometidas pelos 
meios de comunicação social

17h30 – 19h

Boas práticas implementadas na Região Centro-Oeste
• Audiência Preliminar Integrada em Processos de Acolhimento Institucional 
• Programa Amparando Filhos
• Amigos da Primeira Infância 
• Reaproximação parental e acompanhamento da revelação da família biológica 
• Fluxo de Escuta Protetiva
• Programa Pai Legal

Parceiros


