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PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA 
2016



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA

SE RNPI

Advocacy nas esferas do 
legislativo e executivo

Desenvolvimento 
Institucional

Observatório Nacional Pela 
Primeira Infância

Comunicação



Advocacy nas esferas do legislativo 
e executivo

• Inserir a discussão do Pacto Nacional pela Primeira Infância na pauta 
das eleições municipais de 2016;

• Dar continuidade ao diálogo com o CONANDA para a criação do 
Orçamento Primeira Infância;

• Dar continuidade à incidência política no Senado para a aprovação do 
PLC 14/2015;

• Captar recursos para o desenvolvimento de um portal para incentivar a 
criação dos Planos Municipais pela Primeira Infância.

• Criar um comitê para acompanhar e incidir junto ao governo para 
incluir a Primeira Infância na implementação dos ODS.



Projeto de Desenvolvimento Institucional

Ações Contínuas
• Inserção de organizações na RNPI de estados que ainda 

não possuem representantes; 
• Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais; 
• Aumento da participação dos membros da RNPI nas 

discussões sobre temas relevantes para a garantia dos 
direitos das crianças; 

• Acompanhamento e fortalecimento da atuação dos 
grupos de trabalho;

• Fortalecimento das Redes Estaduais.



Projeto de Desenvolvimento Institucional

Elaboração do Plano de Sustentabilidade 
e Governança
• Traçar estratégias para avançar nos dilemas 

organizacionais da RNPI:

- fomento da participação; 

- autonomia dos integrantes e da Secretaria Executiva;

- sustentabilidade;

- memória;

- Critérios para a entrada de novos membros: revisão do regimento 

e do questionário inicial.



Projeto de Desenvolvimento Institucional

Elaboração do Planejamento Estratégico (2018-2020)

• Debate nas assembleias e reuniões com grupo gestor 
sobre temas relevantes para pautar as ações da próxima 
secretaria executiva;

• Captação de recursos para a criação da matriz 
estratégica.



Projeto do Observatório

• Reativar o Comitê de Monitoramento e Avaliação do 
Observatório; 

• Captação de recursos para o projeto que já foi elaborado 
em 2015;

• Articulação com o GT Saúde para elaborar projeto de 
apoio à pesquisa sobre a mortalidade infantil nas 
populações tradicionais (indígenas, quilombolas, 
ribeirinhas, etc.).



Comunicação

Continuidade dos projetos em andamento:

• Realização de Seminário sobre Primeira Infância, Cidade e 
Meio Ambiente;

• Campanha pela participação do homem no cuidado e na 
educação da criança e pelo aumento do tempo de 
licença-paternidade;

• Apoio a campanhas organizadas por outras redes e 
instituições sobre temas importantes e urgentes 
referentes à Infância. 



Comunicação

• Elaboração de projeto para a revisão e reimpressão do 
Plano Nacional pela Primeira Infância;

• Reformulação  do acervo e da agenda do site da RNPI;

• Promoção da articulação dos comunicadores da Rede;

• Atualização da identidade visual da RNPI: desenho de 
nova logomarca por Claudius Ceccon, que será aprovada 
pelos membros da Rede.


