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PLANO DE AÇÃO - 2018
INSCRIÇÃO DE:
(X) Entidade ou Organização de Assistência Social

A entidade está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Fortaleza sob o
número 129, desde 25/09/2012.
(X) Serviço / Programa / Projeto / Benefício (especificar abaixo):
1. PROGRAMA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL
2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
3. PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER

Caracterização das ofertas da Entidade:
(X) Atendimento as crianças no período da primeira infância (0 a 6 anos), nos aspectos
relacionados a nutrição e desenvolvimento, em situação de vulnerabilidade social, e, seus
cuidadores e familiares.
(X) Assessoramento a formulação de projetos de instituições publicas e privadas;
(X) Defesa e Garantia de Direitos.

01. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade: Instituto da Primeira Infância – IPREDE
CNPJ da Entidade: 11.088.218/0001-66
Endereço da Entidade: Rua Carlos Lobo, nº 15, Cidade dos Funcionários.
Telefone(s): 85.3218.4000

Fax: 85.3218.4037

Ponto de Referência: paralelo a Avenida Oliveira Paiva, ao lado da Praça Antônio Ferreira de
Magalhães (conhecida como Praça do IPREDE).
E-mail(s): iprede@iprede.org.br

Home page: www.iprede.org.br

Responsável pela Entidade: Francisco Sulivan Bastos Mota
A Entidade Executa Serviços / Programas/ Projetos em outras unidades?
(X) Não
( ) Sim, especificar:
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02. HISTÓRICO DA ENTIDADE
Fundado em 1986, na cidade de Fortaleza, para enfrentar uma situação de saúde bastante
desfavorável pela qual passavam milhares de crianças em todo o Estado do Ceará. As taxas de
desnutrição crônicas obtidas a partir de estudos populacionais superavam a marca dos 30%; isto
significava que muitas crianças estavam com suas vidas ameaçadas e impedidas de viver a
infância. No Hospital Infantil Albert Sabin/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – um grupo de
mulheres dedicadas às causas da criança fundaram o IPREDE com o nome “Instituto de
Prevenção da Desnutrição e a Excepcionalidade”. Atualmente com mais de duas décadas de
atuação, com acúmulo de conhecimentos no campo da saúde e do desenvolvimento da criança,
nasceram novas estratégias institucionais no cuidar da criança na primeira infância e suas famílias
em condição de vulnerabilidade. O IPREDE deu mais um passo, tornando-se um centro de
referencia sobre a primeira infância, um espaço de produção, ensino e divulgação da temática
para a sociedade em geral; transformação que impulsionou a instituição para um nome identificado
com sua missão atual: IPREDE - INSTITUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
Tendo por missão ser uma organização dedicada a promover a nutrição e o
desenvolvimento na primeira infância articulando-os com ações que visam ao fortalecimento das
mulheres e da inclusão social de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e
pobreza.
Uma associação que conforme a Política Nacional de Assistência Social/SUAS, contempla
a Proteção Especial e tem como foco a criança no período da primeira infância e seus familiares,
respondendo a demanda de Proteção Social Especial de média complexidade, já que se
enquadram nesse conceito as situações em que os direitos do indivíduo (no caso a criança) e da
família já foram violados, mas ainda existe vínculo familiar e comunitário, característica dos
sujeitos assistidos na instituição. Assim sendo o IPREDE é uma instituição que promove saúde e
assistência social.

03. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:
Conforme o Estatuto Social do IPREDE tem por finalidade:
“...o atendimento à saúde, à assistência social, de crianças, adolescentes e suas famílias
promovendo o fortalecimento das competências familiares, os laços afetivos e a autoestima, assim
como o ensino, a pesquisa, a extensão para produção, e difusão do conhecimento técnicocientífico nas áreas de atuação do IPREDE, a produção e promoção da cultura e da arte como
instrumento de conscientização e valorização do cidadão. ”
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04. OBJETIVOS:
o OBJETIVO GERAL:
Promover a nutrição e o desenvolvimento na primeira infância de crianças em situação de
vulnerabilidade social, tornando-se um Centro de Referência para a divulgação e produção de
conhecimento dessa área.
o OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Promover o crescimento saudável das crianças até seis anos em estado de desnutrição ou
risco nutricional em acompanhamento ambulatorial;
2. Promover o desenvolvimento infantil e enriquecimento do vinculo mãe-filho através de
ações mediadas;
3. Prestar assistência às crianças com transtornos do desenvolvimento;
4. Favorecer o fortalecimento das competências familiares, principalmente na pessoa da
mãe/cuidadora;
5. Ampliar as possibilidades de autonomia das mães/cuidadoras, através de atividades que
possibilitem a geração de emprego e renda;
6. Contribuir para a garantia dos direitos sociais das crianças, previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente;
7. Desenvolver ações de treinamento e investigação nas áreas de conhecimento do
desenvolvimento na primeira infância.

05. ORIGEM DOS RECURSOS:
Receitas provenientes:
 Convênios;
 Campanhas;
 Projetos;
 Selo Saúde Social;
 Telemarketing;
 Doações pessoas físicas e jurídicas;
 Sentenças judiciais;
 Receita de vendas de produtos (camisas e outros objetos com logomarca do IPREDE).

06. INFRAESTRUTURA:
Centro de Excelência em Nutrição e Desenvolvimento da Primeira Infância
Compreende o Núcleo de Atenção à Primeira Infância Ana Amélia Bezerra de Menezes, Núcleo de
Promoção do Desenvolvimento da Criança e da Família Dr. Carlos Alberto Studart e Estação
Conviver Tarcísio Mota Sá.
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Núcleo de Atenção à Primeira Infância Ana Amélia Bezerra de Menezes
Ambiente constituído por salas de recepção, cadastramento e guarda de prontuários, dispensação
de kit alimentar; espaços de acolhimento: cineminha, brinquedoteca, sala de leitura, palco para
expressões cênicas, fraldário, banheiros infantis e adultos; sala de vacinação, sala de coleta dos
dados antropométricos, salas de atendimento individual.
Núcleo de Promoção do Desenvolvimento da Criança e da Família Dr. Carlos Alberto Studart
Ambiente constituído por salas de atendimento individual e em grupo. Sala de Mediação do
Vinculo Mãe/Filho, Psicomotricidade, Grupo de Convivência das Mães/ Cuidadoras, Intervenção
Clinica Precoce a Bebês, Puericultura a Recém Nascidos de Baixo Peso ou Muito Baixo Peso,
pediatra, nutrição e serviço social.
Estação Conviver Tarcísio Mota Sá
Amplo espaço polivalente para atividades socioculturais, como Festa do Dia da Criança, Natal
entre outras. Refeitório das crianças.
Centro de Estudos e Pesquisas
O Centro de Estudos e Pesquisas do IPREDE conta com um espaço para receber estagiários,
internos e residentes de medicina e de equipes multiprofissionais. Promove grupos de estudos,
cursos, seminários, oficinas, entre outros.
Laboratório de Informática Jan Nowikow
Espaço para cursos de informática direcionados a mães/ cuidadoras e familiares, das crianças
assistidas no IPREDE, proporcionando uma primeira inserção no universo digital.
UPM- Unidade Profissionalizante Da Mulher Lídia de Almeida Bezerra
Espaço de ensino-aprendizagem de mão de obra especializada e aprimoramento do potencial de
trabalho das mães/ cuidadoras e familiares, das crianças usuárias da instituição. Conta com
recepção, salas de aulas, cozinha pedagógica, salão de beleza, corte e costura entre outras.
Praça Neudson Braga
Amplo espaço com teatro de arena para eventos artísticos, espetáculos, palestra para grande
publico e confraternizações.
Bazar do IPREDE
O Bazar IPREDE funciona de segunda à sexta e é o local ideal para você doar roupas de uso
pessoal que não utiliza mais, itens de cama, mesa e banho, eletrônicos, livros, eletrodomésticos,
móveis e brinquedos.

UNEVE - Unidade de Eventos
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Um moderno espaço dotado de ótimas condições técnicas e logísticas para a realização de
cursos, treinamentos e eventos empresariais e culturais. Sua moderna estrutura está disponível
para o mercado a custos favoráveis e nele você poderá realizar os seus eventos com alta
qualidade e eficácia, mas também com responsabilidade social.
Canal Pi – Canal da Primeira Infância
O Canal Pi, complexo de comunicação da instituição, promove a divulgação científica e cultural
relacionada à primeira infância. Um espaço voltado ao ensino e formação de profissional, assim
como à pesquisa e produção de conhecimento em sua área de atuação.

07. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS,
SOCIOASSISTENCIAIS.
CONFORME TABELA 1, ANEXA.

PROGRAMAS,

PROJETOS,

E

BENEFÍCIOS

Fortaleza, 30 de Março de 2018.

DIRETORIA

Francisco Sulivan Bastos Mota
Presidente
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TABELA 1
ANEXO DO PLANO DE AÇÃO 2018
NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO:
01. PROGRAMA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL
OBJETIVOS:
Oferecer às famílias e às crianças referidas ao IPREDE, um atendimento, por meio de uma equipe multidisciplinar, pautado no
acolhimento e atitude humanizada.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Trata-se do programa responsável pelo primeiro contato das crianças e seus familiares com a instituição. Aqui as palavras-chaves são
ACOLHIMENTO E RESPEITO. Setor formado por assistentes sociais, psicólogos e enfermeiras, equipe encarregada de realizar nossas primeiras
aproximações com a clientela, através de roda de conversa, no sentido de acolher expectativas, apresentar a instituição e ir delineando os termos
de nosso relacionamento e de nossas ofertas.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS):
O Programa funciona de segunda a sexta das 7 às 17 horas.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças no período da primeira infância (0 a 6 anos), com risco e/ou problemas de nutrição ou desenvolvimento psicossocial, em situação de
vulnerabilidade social, e, seus cuidadores e familiares.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
O IPREDE atende ao estado do Ceará, com atenção a capital, Fortaleza e sua região metropolitana. (94% das crianças usuárias dos serviços
estão na região metropolitana).
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
Número de vagas: 1.000 vagas para crianças de 0 a 6 anos.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
AÇÃO

PUBLICO ALVO

Roda de Conversa de Acolhimento Inicial
para as famílias e crianças encaminhadas para
a instituição, orientações sobre o objetivo e
funcionamento da instituição, respostas a
demanda trazida pela a família.
Avaliação para Admissão de novos casos a
partir dos critérios institucionais para participar
dos programas.
Questionário psicossocial: primeira
entrevista para conhecimento da condição e
estrutura da família.
Palestras socioeducativos na Sala de
Espera: promover a consciência de cidadania,
esclarecer temas relacionados a direitos e
deveres e informes da instituição.
Atendimentos individuais/ serviço social:
casos agendados.
Consultas individuais/ psicologia: casos
agendados.

EQUIPE

VÍNCULO
DE
TRABALHO

META

Três rodas de conversa por dia
atendendo a 100% dos usuários no
primeiro contato com a instituição.
Crianças e seus
familiares

Assistentes Sociais
Psicólogas Enfermeiras

CLT

Crianças e seus
familiares

Assistentes Sociais

Crianças e seus
familiares

Assistentes Sociais

CLT

Crianças e seus
familiares

Psicólogas

CLT

CLT

Avaliação de 100% das crianças
participantes da Roda de Conversa,
para seleção daquelas com perfil para
admissão nos programas institucionais.
Atendimento a 100% das famílias
novatas, admitidas nos programas
institucionais.
Atendimento a 80% das crianças e seus
acompanhantes agendadas por turno na
instituição.
Atendimento a 90% de mães/cuidadoras
agendadas
Atendimento a 90% de mães/cuidadoras
agendadas

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:ANEXO I
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:
Os usuários participam do Programa através de caixa de sugestão, reuniões, rodas de conversa e dialogo direto com a coordenação do
ambulatório.
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO:
02. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVOS:
Intervir no crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos, considerando as necessidades e potencialidades individuais, em
parcerias com as famílias, e tendo em vista o contexto social, econômico e cultural em que vivem.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Este programa objetiva avaliar o estado nutricional das crianças; realizar atividades de orientação, aconselhamento e educação
nutricional; promover o desenvolvimento, considerando as necessidades e potencialidades individuais, em parcerias com as famílias, e tendo em
vista o contexto social, econômico e cultural em que vivem.
É realizado por uma equipe multiprofissional: de médicos, enfermeiras, nutricionistas, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta,
fonoaudióloga, psicóloga e psicomotricista; através de atendimento em grupo ou individual.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS):
O Programa funciona de segunda a sexta das 7 às 17 horas.

PÚBLICO-ALVO:
Crianças no período da primeira infância (0 a 6 anos), com risco e/ou problemas de nutrição ou desenvolvimento psicossocial, em situação de
vulnerabilidade social, e, seus cuidadores e familiares.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
O IPREDE atende ao estado do Ceará, com atenção a capital, Fortaleza e sua região metropolitana. (94% das crianças usuárias dos serviços
estão na região metropolitana).
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
Número de vagas: 1000 vagas.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
AÇÃO
Avaliação do estado nutricional através do
exame antropométrico na admissão e
acompanhamento das crianças.
Consultas médicas de acompanhamento clínico
com base no protocolo do programa
Consultas de nutrição com base no protocolo do
programa
Atendimento em grupo visando a educação
nutricional e a troca de experiências com as
cuidadoras das crianças
Consultas e procedimentos de enfermagem com
base no protocolo do programa
Atendimento do grupo da mediação a díade de
mãe-filho por equipe multidisciplinar.
Atendimento do grupo psicomotricidade para as
crianças de 3 a 6 anos.

PUBLICO ALVO

EQUIPE

VÍNCULO
DE
TRABALHO

Crianças

Médico, nutricionista,
enfermeiros e técnicas
em enfermagem

CLT

Familiares e crianças

Médico

CLT

Familiares e crianças

Nutricionista

CLT

Cuidadoras

Nutricionista e estagiarias
de nutrição

CLT

Familiares e crianças

Familiares e crianças

Crianças e
cuidadores

Enfermeiras e estagiários
de enfermagem
Psicólogas, Terapeutas
Ocupacionais,
Fonoaudiólogas e
Fisioterapeutas
Psicomotricista

CLT

META
Atendimento a 100% das crianças
agendadas por mês ao Programa.
Atendimento a 100% das crianças
agendadas para o profissional.
Atendimento a 100% das crianças
agendadas para o profissional.
Atendimento a 100% das mães/
cuidadoras agendadas para a
atividade.
Atendimento a 100% das crianças
agendadas por turno.

CLT

Atendimento a 100% das crianças
agendadas para essa atividade, por
turno.

CLT

Atendimento a 100% das crianças
agendadas para essa atividade, por
turno.

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS: ANEXO I

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:
Os usuários participam do Programa através de caixa de sugestão, reuniões, rodas de conversa e dialogo direto com a coordenação do
ambulatório.
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA OU PROJETO:
3.PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER
OBJETIVOS:
Promover o autoconhecimento, autoestima e autonomia econômica das mulheres, mães/cuidadoras das crianças assistidas na instituição.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
O reconhecimento da influência que os pais, em especial, as mães, têm sobre o desenvolvimento dos filhos, aliado a constatação de que
as mulheres exercem um papel de grande liderança na família com raio de influência na comunidade, fundamentam a proposição de
institucionalizar ações para as mães/ cuidadoras. Participam desse programa: profissionais do Serviço Social e da Psicologia.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DIAS E HORÁRIOS):
O Programa funciona de segunda a sexta das 7 às 17 horas.

PÚBLICO-ALVO:
Mulheres, mães/ cuidadores em situação vulnerabilidade social das crianças assistidas na instituição.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
O IPREDE atende ao estado do Ceará, com atenção a capital, Fortaleza e sua região metropolitana. (94% das crianças usuárias dos serviços
estão na região metropolitana).

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
Numero de vagas: 250 vagas.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
AÇÃO
Grupo de Mulheres Conviver: atividades relacionadas com o
autocuidado e das relações interpessoais

Curso Básico de Mãe Colaboradora: aprendizagem de
competências relacionadas com o mundo do trabalho e as
condições de empregabilidade

PUBLICO ALVO

EQUIPE

VÍNCULO
DE
TRABALHO

Mulheres, Mães/
Cuidadoras

Psicólogas

CLT

Mulheres, Mães/
Cuidadoras

Assistentes
Sociais,
Psicólogos e
estagiários de
psicologia e
assistência
social.

CLT

META
Atendimento a 100% das
cuidadoras agendadas
para a atividade, por turno.

Atendimento a 100% das
cuidadoras agendadas
para as atividades do
Projeto.

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS: ANEXO I

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS:
Os usuários participam do Programa através de caixa de sugestão, reuniões, rodas de conversa e dialogo direto com a coordenação do
ambulatório.
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 CANAL PI
OBJETIVO

AÇÕES

Estabelecer normas
para os programas e
atividades de ensino
e pesquisa
desenvolvidos pelo
IPREDE e as
instituições
parceiras.

Definir com a
coordenação da
Unidade de
Promoção do
Desenvolvimento
na Primeira
Infância campos
de treinamento
de estudantes e
profissionais, e a
capacidade dos
serviços.

Estabelecer normas
para projetos de
pesquisas
desenvolvidos no
IPREDE

Criar e implantar
as normas que
definem os
procedimentos
para a realização
de pesquisas na
Instituição.

METAS

Gerar um mapa
de serviços e
da capacidade
de lotação de
estudantes e
profissionais
para o biênio
2015/2016.

Elaborara
documento
com as normas
de projetos de
pesquisa
Institucional
para o biênio
2015/2016.

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

RESPONSAVEIS

OBSERVAÇÃO

Documentação do
Núcleo de
Estudos.
Relatório
administrativo
semestral.

Relatório
administrativo
semestral do
Canal PI.
Relatório
administrativo
semestral.

Coordenação
do Canal PI

Coordenação
do Canal PI

Definir cargos e
funçõesde
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Implantar
normas e
procedimentos
administrativos
de
gerenciamento
dos projetos.

Oferecer um
programa de
estímulo e apoio ao
desenvolvimento
profissional da
equipe do IPREDE

Definir com a
coordenaçãodo
Núcleo de
Estudos da
Primeira Infância
e o Núcleo de
Promoção do
Desenvolvimento
na Primeira
Infância um
programa de
atividades
científicas para
a equipe de
profissionais do
IPREDE.
Disponibilizar
recursos que
proporcione
acesso a
conhecimentos
no campo de

gerenciamento
dos projetos de
pesquisa.

Realizar
encontro com
os profissionais
para avaliar
demandas
específicas.
Desenvolver
um programa
de atividades
científicas para
os profissionais,
de acordo com
a demanda e
necessidades
institucionais,
com
programação
semestral.

Relatório
administrativo
semestral do
Canal PI.
Relatório
administrativo
semestral.

Coordenação
do Canal PI

Equipar a sala
de estudos com
acesso a
internet e
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atuação do
IPREDE.

Estimular os
profissionais a
realizaremcursos
de pósgraduação.

Desenvolver um
programa de
transferência de
conhecimentos sobre
a Primeira Infância,
em diversas áreas

Oferecer cursos
de extensão
para
profissionais da
saúde e
assistência
social, dentro do
programa de
Extensão do
IPREDE.
Promover cursos
de capacitação
de profissionais
em temas
específicos de
desenvolvimento

acervo de livros
e revistas a
partir do
primeiro
semestre de
2015.
Manter um
catálogo de
informações a
respeito de
programas de
pós-graduação.
Inicar o curso
de extensão de
Desenvolviment
o Psicossocial
na primeira
infância.
Elaborar estudo
de viabilidade e
cronograma de
oferta de outros
cursos e
eventos para o
biênio de
2015/2016.

Relatório de
avaliação do Curso
Relatório final

Elaborar estudo

Página 17 de 23

infantil.

Oferecer um
curso de
Especialização
em
desenvolvimento
na primeira
Infância.

Coordenar o
desenvolvimento de
linhas de pesquisa
de interesse
institucional, através
de parcerias com
instituições que
atuam com a
Primeira Infância.

Manter um
arquivo
atualizado de
todos os projetos
de pesquisa em
andamento na
Instituição.
Estabelecer
parcerias com
centros de
pesquisas de
desenvolvimento
na primeira
infância para
investigações
nesta área.

de viabilidade
de implantação
do Curso de
especializaçãoa
té dezembro de
2016.

Elaborar e
Implantar o
cadastro dos
projetos de
pesquisa para
o biênio
2015/2016.
Promover
eventos que
possam
viabilizar
parcerias no
desenvolviment
o de projetos
de pesquisa

Relatório
administrativo
semestral do
Canal PI.
Relatório
administrativo
semestral.

Coordenação
das Unidades e
dos Núcleos
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Definir o sistema
de avaliação dos
programas com
grupo de
indicadores e
periodicidade de
avaliação
Implantar um
sistema de
informação que gere
indicadores dos
programas e projetos
assistenciais
Realizar estudos
com base nos
dados
armazenados na
Instituição.

Definir
indicadores de
avaliação de
impacto dos
programas no
prazo de dois
meses

Viabilizar o
armazenament
o sistemático
dos dados
necessários
para produção
de indicadores
de avaliação no
prazo de dois
meses

Cumprimento de
cronograma de
desenvolvimento
dos projetos de
informatização.

Relatórios
eletrônicos.

Gerar relatórios
com
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indicadores de
avaliação a
partir de julho
de 2016.

Oferecer um
programa de
transferência de
conhecimentos
voltado à ampliação
de saberes e
práticas a respeito
da Primeira Infância
e de novas
tecnologias
desenvolvidas no
IPREDE.

Disponibilizar um
programa de apoio
ao desenvolvimento
profissional para
instituições que
procuram o IPREDE.

Elaborar
calendário de
ações de
formação
ofertado pela a
Unidade.

Elaborar projeto
de formação de
profissionais da
primeira Infância.
Realizar visitas à
diversas
instituições para
apresentar as
propostas da

Realização de
nova ação de
formação por
trimestre.

Realização de
nova ação de
formação por
trimestre.
Realização de
no mínimo uma
visita por mês.

Instrumento de
avaliação
preenchido pelo
educando.

Instrumento de
avaliação
preenchido pelo o
parceiro.
Relatório de visita
institucional

Coordenação
do Canal PI

Coordenação
do Canal PI

Oferecer um
programa de
transferência de
conhecimentos
voltado à
ampliação de
saberes e
práticas a
respeito da
Primeira Infância
e de novas
tecnologias
desenvolvidas no
IPREDE.
Disponibilizar um
programa de
apoio ao
desenvolvimento
profissional para
instituições que
procuram o
IPREDE.
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Unidade.

Ampliar a visibilidade
do IPREDE
enquanto Centro de
Referência em
Estudos e Práticas
da primeira infância;

Divulgar os
resultados das
pesquisas e dos
programas do
IPREDE;

Utlilização das
Mídias Sociais
da Internet
(Facebook,
Twitter, Blog da
Primeira
Infância);
Utilização das
Mídias
tradicionais
(jornais, rádio,
revistas).

Indicação de
possíveis
trabalhos para
Publicações
diversas;

Criação e
Administração
da Fan Page do
IPREDE no
Facebook;
Retomar
administração
do Twitter do
IPREDE;
Criação do Blog
da Primeira
Infância;
Criação de uma
NewsletterDigit
al trimestral
sobre IPREDE
e 1ª Infância
Publicações de
Trabalhos
Gerais e
Científicos
sobre as
práticas da 1ª

Informações sobre
a atividade da Fan
Page do IPREDE;
Controle do
Número de
Acessos ao Blog
da 1ª infância;
Controle do
Número de
seguidores do
Twitter;

Coordenação
do Canal PI

Controle do
Número de
Destinatários da
Newsletter
(quantos abrem a
Newsletter);
A publicação em
anais, revistas e
periódicos
científicos.

Ampliar a
visibilidade do
IPREDE
enquanto Centro
de Referência em
Estudos e
Práticas da
primeira infância;

Coordenação
do Canal PI
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infância no
IPREDE;
Realização de
Eventos
(Congressos,,
Palestras,
Seminários, etc)
sobre a temática
a 1ª infância

Publicação de
artigos sobre a
1ª infância em
jornais locais;

Organização
das
informações em
um acervo
digital;

Construir e
disponibilizar um
acervo digital de
conhecimento sobre
a primeira infância;

Pesquisa sobre
assuntos
referentes à
primeira infância
no Ceará, no
Brasil e em
outros países

Divulgação do
acervo digital
estabelecendo
uma ligação
direta entre o
IPREDE e o
público em
geral (exposto
às diversas
formas de
mídias).

Existência do
acervo digital no
site do IPREDE.

Coordenação
do Canal PI
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Sensibilizar a
sociedade para a
importância da
primeira infância.

Concessão de
Entrevistas e/ou
Palestras por
parte de Nossa
Equipe
Profissional em
Rádio e TVs
locais;

Realizar uma
ação na mídia
por semestre.

Publicações e
entrevistas
realizadas nos
meios de
comunicação.

Coordenação
do Canal PI

Realização de
Audiências
Publicas sobre a
Primeira
Infância.
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