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GT – Proteção e Prevenção às Violências

Histórico:

- Criado em 2012 para tratar da temática da proteção e prevenção as
violências na primeira infância, atendendo as demandas da RNPI.

- Desenvolveu: - Marco conceitual sobre violências – Guia de Proteção às
Violências na Primeira Infância; - Carta de Recomendações; - Colóquio
“Violências e seus Impactos no Desenvolvimento Infantil”, Campanha (site)

- Objetivos do GT: Dar visibilidade ao tema nacionalmente; Incidir nas políticas
públicas de prevenção às violências, considerando as diversas infâncias
brasileiras; Fomentar a articulação intersetorial das políticas públicas de
prevenção às violências; Promover sistematização e disseminação de
metodologias sobre PPV.

Composição Atual: 08 organizações:

- SOS Aldeias Infantis; - CECIP – Secretaria Executiva RNPI; - Fundação
Xuxa Meneghel; - Instituto da Infância – IFAN (coordenação); - Instituto
Promundo (coordenação); - PLAN International Brasil; - Visão Mundial Brasil
– PIM: Primeira Infância Melhor



Plano de Ação GT/PPV: 2015 - 2017

Reunião em julho/2015

Referenciais:

• Regimento interno da RNPI (diretrizes e objetivos)

• Plano de Ação Estratégico da RNPI (eixos)

• Relatório e a Carta de Recomendações do Colóquio Violências e seus

impactos no desenvolvimento infantil

Objetivos do Plano do GT:

● Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos para o enfrentamento às
violências que afetam a primeira infância.

● Colaborar na qualificação da mídia para abordar o tema da violência
contra crianças nos meios de comunicação.



Plano de Ação GT/PPV: ações realizadas 2015 

Reuniões de articulação com organizações da RNPI para disseminar a
importância de incluir o tema nos Planos Municipais. - Redes Estaduais
Primeira Infância – REPIs; - GT Saúde

Mobilização das instituições do Governo para integrar o GT/PPV –
Diálogos Temáticos para Proteção e Prevenção às Violências (Mecanismos
Comunitários de Proteção – 04/dezembro/2015)

Mapeamento e disseminação de materiais produzidos sobre o tema de
enfrentamento as violências na primeira infância. - REPIs: BA; CE; PE;
MS e RN

Acompanhamento das metas e indicadores dos ODSs relacionados às
violências que afetam a primeira infância. – SOS Aldeias Infantis; PLAN
International; Visão Mundial.

Apoio ações de organizações da RNPI relativas ao tema de
enfrentamento às violências

- Rede Não Bata Eduque – Concurso Cultural Não Bata, Eduque 2015 -
Fundação Xuxa Meneghel, Instituto Promundo e GT/PPV.



Plano de Ação GT/PPV: ações realizadas 2015 

Articulação com a iniciativa Cuida Bem de Mim

- Aldeias Infantis (Campanha e adesão ao GT/PPV); IFAN; PLAN
International; Visão Mundial.

Outras ações finalizadas em 2015: Produção e disseminação:

- Colóquio “Violências e seus Impactos no Desenvolvimento Infantil”

- Carta de recomendações



Plano de Ação GT/PPV: ações previstas 2016 

Reuniões de articulação com outras organizações que atuam na
temática da violência:

- CONANDA/ SDH: prêmio, SIPIA; ampliar a utilização do disque 100 (interior
do país, comunidades tradicionais).

- Fórum de Enfrentamento às Violências e Redes Estaduais.

Reuniões com o GT PMPI: fortalecimento do tema da proteção nos
Planos Municipais Primeira Infância

Incidência junto a SDH para incluir no currículo de formação dos
Conselheiros o tema do enfrentamento as violências na primeira
infância

- Formação de Conselheiros e famílias



Plano de Ação GT/PPV: ações previstas 2016 

Integração do tema da violência com a abordagem positiva na
Campanha Cidade Saudável

Disseminação de debates e posicionamentos sobre violência na
primeira infância produzidos pela RNPI

Divulgação de materiais de parceiros: SDH, Andi, outros



Plano de Ação GT/PPV: ações previstas 2016/2017 

Acompanhamento das metas e indicadores dos ODSs relacionados às
violências que afetam a primeira infância

Realização do Prêmio de Boas Práticas (Captação e execução - 2016,
Publicação e disseminação - 2017)

Apoio ações de organizações da RNPI relativas ao tema de
enfrentamento às violências

- Visão Mundial – Curso online sobre Direitos

Levantamento exploratório das práticas de cuidados de crianças de 0 a 
6 anos nas comunidades tradicionais



OBRIGADA!

E-mail:  ppviolencias@googlegroups.com


