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2016
Elaboração do

Plano de Trabalho

2015
Curso de Liderança Executiva

em Primeira Infância

2016
GT Programa Mãe 

Coruja
Pernambucana

2017/2018
Programa Olhar 

Para
as Diferenças

Agosto / 2019
Lançamento



Consolidar e sistematizar ações intersetoriais que assegurem o acesso das crianças 
com deficiência às redes de assistência social, saúde e educação, por meio da 
articulação entre Governo do Estado, municípios, famílias envolvidas e instituições 
de referência.



Articular os serviços de saúde, educação e assistência 
social das redes estadual, municipal e privada, para o 
atendimento integral às crianças com deficiência.

Elaborar material instrutivo, criar protocolos de 
atendimento, encaminhamento e acompanhamento 
intersetoriais.

Fortalecer os equipamentos de saúde, educação e 
assistência social.



Formar profissionais de saúde, educação, assistência 
social.

 Articular junto aos gestores municipais para que as 
crianças com deficiência possam ser atendidas nos 
serviços da própria região.

Orientar as famílias sobre os cuidados, estímulos e 
encaminhamentos necessários às crianças com 
deficiência.



Potencializar as salas de recursos multifuncionais e de  
reabilitação para atendimento especializado, existentes 
na rede Estadual e Municipal, por meio de Kit 
MoviMentAção .

Articular com as secretarias municipais de educação para 
efetivação das matrículas das crianças em creches, 
centros de educação infantil ou escolas.

Pactuar juntos aos CRAS o acompanhamento das 
famílias.



• População(SES/PE) : 425.612hab
• Maior IDH: 0,667 e Menor IDH: 0,487
• Taxa de mortalidade Infantil (IBGE2010):
    Maior- 26,2 e Menor-  4,1 
 

VI Geres : Arcoverde, Buíque, Custódia, 
Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manarí, Pedra, 
Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, 
Tupanatinga e Venturosa.

No momento 408 crianças monitoradas



COMITÊ CONSULTIVO
COMITÊ EXECUTIVO COMITÊ REGIONAL 

Coordenação Estadual  

Coordenação Regional

Articuladores 
Municipais  

Serviços de saúde, educação e assistência social  



2020... 

Resiliência

Resignificar



Visitas Virtuais Reuniões Virtuais

Reuniões Virtuais

Um Novo Fazer 

Lançamentos

Lives



 
• 4 Módulos
• Carga horaria: 88 horas 
• Nº de participantes: 636
• Em EAD 52 municípios 
• Atingidos.

Eixos Estruturantes

Formação



Fortalecimento dos Locais
de Atendimento

• 9 novas salas de AEE foram estruturadas nos 
municípios 

• 11 Novos serviços de saúde foram 
disponibilizados para o atendimento de 
reabilitação as crianças  

• Total de Kits distribuídos: 49
• Total de itens por kit: 30





 Consolidação da Rede 
        de Cuidados

 Adequação da UPAE como serviço de referência

 Centro de atendimento especializado em Sertânia

 35 articuladores municipais

 Constituição do comitê regional

 100% das crianças vacinadas para Influenza,

 “Município que faz a Diferença”

100
%



Monitoramento das Crianças

 Planilha eletrônica intersetorial  para 
acompanhamento das  crianças nos 13 
municípios



Matérias Elaborados 

 Elaboração de cartilhas e Guia de orientações às famílias e 
profissionais



Intersetorialidade: Olhares que Fazem a Diferença 



Dialogar com o mundo 
tornasse mais importante 
que “desvendar seus 
segredos.

É preciso um dispositivo 
para “fazer funcionar” um 
coletivo como rede.

 Olhar para as Diferenças 

Construção de  Redes 



Programa Premiado / Município de Venturosa



“Não pode haver
revelação mais profunda

da alma de uma sociedade do 
que a maneira como trata seus 

filhos.”             
(Mandela)
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