
16 de outubro/2014





MARCO HISTÓRICO E COMPOSIÇÃO

 C i d t é d D t Nº31 264 d 31 Criado através do Decreto Nº31.264 de 31
de julho de 2013.

C i ã SDA SEDUC SEPLAG SESAComposição: SDA, SEDUC, SEPLAG, SESA,
STDS, IPECE.

C id d APRECE UNDIME COSEMSConvidados:APRECE,UNDIME, COSEMS,
COGEMAS e outras entidades.
Coordenação Executiva da SEPLAG.
Presidente e Vice –Presidente eleitos parap

um mandato de dois anos.



MEMBROS INDICADOS 2013/2014

 SEDUC: Lucidalva Bacelar
Conceição Ávila

 STDS: Sebastião Lopesp
Rosilane Ribeiro

 SDA: Gisele
Mônica Macedo

 SESA: Metilde Ferreira SESA: Metilde Ferreira
Sandra Luna

 SEPLAG: Lara Costa SEPLAG: Lara Costa
Everton Marciel

 IPECE: Jimmy Oliveira IPECE: Jimmy Oliveira
Victor Hugo



FINALIDADE E 
COMPETÊNCIACOMPETÊNCIA

 Propor a formulação de políticas e
diretrizes de programas e projetos comdiretrizes de programas e projetos com
foco no desenvolvimento infantil.

Promover a articulação de políticasPromover a articulação de políticas,
programas e projetos voltados para a
melhoria da qualidade de vida na primeiramelhoria da qualidade de vida na primeira
infância.

Monitorar e avaliar programas e projetosMonitorar e avaliar programas e projetos
de desenvolvimento infantil

Definir acompanhar e divulgar indicadoresDefinir,acompanhar e divulgar indicadores
na área de desenvolvimento infantil

Propor a realização de estudos ePropor a realização de estudos e
pesquisas.



AÇÕESÇ

 Realização de reuniões bimestrais eç
extraordinárias;

Representação em eventos relacionados ap ç
primeira infância;

Análise e encaminhamentos acerca de
novos projetos direcionados para a
primeira infância;

Promoção de intercâmbio de experiências
entre os membros do Comitê;

Realização do 1ºSeminário de Integração
das Políticas de Desenvolvimento Infantil

áno Ceará.(12/11/2013)



PERSPECTIVAS

 Realização do 2º Seminário em novembroç
de 2014.

Avaliação e sistematização das ações doç ç ç
Comitê 2013/2014.

Construção e divulgação do Plano deç g ç
Trabalho para 2015/2016.

Apresentação de ações para o Planop ç ç p
Estadual da primeira infância.



“Com talento ganhamos 
partidas com trabalho empartidas,com trabalho em 
equipe e inteligência, 
ganhamos campeonatos.”

( Michael Jordan)( Michael Jordan)


