PLANO ESTADUAL PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
EM MATO GROSSO
2009 - 2012

Área de atuação

ORÇAMENTO

DIAGNÓSTICO

EDUCAÇÃO

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Objetivo

Ações

Procedimentos

Metas

Prazo

Sistematização
dos dados préexistentes

Levantamento de
dados pré-existentes

Mapear a
situação de
trabalho nos
141 municípios

2010

Estabelecimento de
uma rede de
informações

Mapear a
situação de
trabalho nos
141 municípios

dez/09

O mapeamento do
trabalho infantil
no estado de Mato
Levantamento de
Grosso
dados sobre focos
em Mato Grosso

Garantir a
existência e a
execução de
recursos para as
ações de combate
e de prevenção do
trabalho infantil

Participação no
orçamento
público

Implantar a
educação em
tempo integral
para crianças em
situação de
vulnerabilidade,
com garantia de
condições físicas
adequadas, de
espaço para
esporte, lazer e
cultura

Existência de
Encaminhamento de
recursos no
propostas à
orçamento para jun/cada
Assembléia
a execução dos
ano
Legislativa e à
programas
Câmara Municipal
planejados
Acompanhamento
da aplicação dos
recursos

Execução dos
recursos

contínuo

Implantação de
projeto-piloto de
educação em
tempo integral

Articulação com o
Poder Público

Garantir a
implantação do
projeto nos
141 municípios

25%
anuais

Empoderamento
Implantação de
da escola para
equipes
melhor assistência multidisciplinares
a crianças e
para atendimento
adolescentes
nas escolas

Articulação com o
Poder Público e
com a sociedade,
para um trabalho
sistêmico e
integrado

Implementação
de 1 projetopiloto

2010

Garantia do
Garantir o acesso
atendimento da
de crianças de 0 a
demanda de vagas
5 anos à educação
na educação
infantil
infantil

Articulação com o
Poder Público para
atendimento das
crianças que
estejam fora do
sistema educacional

Redução em
100% do
número de
crianças fora
da escola

25%
Anuais

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Área de atuação

Objetivo

Ações

Procedimentos

Metas

Prazo

Garantir a
formação/
qualificação dos
profissionais da
educação

Implementação de
programas de
atualizações
periódicas

Articulação com o
Poder Público

100% dos
profissionais

2012

Conscientizar a
comunidade
escolar sobre o
trabalho infantil

Abordar a questão
do trabalho
infantil nas
instituições de
ensino

Garantir atenção
integral à saúde
da criança e do
adolescente em
situação de
trabalho infantil

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Garantir
atendimento
qualificado às
crianças e as
adolescentes
retirados do
trabalho infantil

Articulação com o
Poder Público

Capacitação dos
profissionais da
saúde para atuação
específica

Adequação e
estruturação dos
locais de
atendimento

Inserir
“Trabalho
Infantil” como
tema
transversal em
100% das
escolas
Atendimento
de 100% das
crianças e
adolescentes
por
profissional
qualificado
Atendimento
de 100% das
crianças e
adolescentes
em local
adequado

2010

2012

2012

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estabelecer
Contemplação
Qualificação
parcerias e construir
dos municípios
profissional de
propostas em
que tenham
pais de crianças e
conjunto com as
contínuo
Conselho
adolescentes de 0 secretarias estaduais
Municipal do
a 18 anos
do trabalho de
Trabalho
municípios

Geração de
emprego e renda
às famílias, de
forma a inibir a
utilização do
trabalho infantil

Inclusão das
Garantir a
famílias de crianças
participação em
e adolescentes em
programas sociais situação de trabalho
às famílias em
infantil em
situação de
programas
vulnerabilidade
governamentais de
assistência social
Implantação do
PETI nos
municípios em
que for constatado
trabalho infantil e
que ainda não
exista o programa

Articulação com o
Poder Público

Atender 100%
contínuo
das famílias

Atendimento
de 100% das
crianças e
adolescentes
retirados do
trabalho
irregular

contínuo

Área de atuação

Objetivo

Ações

Auxílio à
organização de
fóruns municipais
ou regionais
Implantação e
adequado
funcionamento
dos CMDCA e
Garantir a atuação
Conselhos
ARTICULAÇÃO efetiva e integrada
Tutelares
ENTRE ÓRGÃOS de toda a rede de
Organização de
E ENTIDADES
proteção à criança
um cadastro
e ao adolescente
unificado das
famílias em
situação de
vulnerabilidade
social, auxiliadas
pelo Poder
Público ou por
entidades da
sociedade civil
Disseminar os
conceitos de
Evitar a
planejamento
desestruturação
PLANEJAMENTO
familiar em
familiar, que leve
FAMILIAR
instituições de
ao trabalho
ensino e para a
infantil
sociedade civil
organizada

Sensibilizar a
sociedade para as
conseqüências do
trabalho infantil

Disseminar os
conceitos e
conseqüências do
trabalho infantil

MOBILIZAÇÃO
DA SOCIEDADE
Conscientizar a
sociedade sobre
as diferenças de
gênero, raça e
etnia na questão
do trabalho
infantil

Disseminar os
conceitos de
gênero, raça e
etnia no âmbito
do trabalho
infantil

Procedimentos

Metas

Prazo

Articulação com os
Implantação de
entes da rede de
8 Fóruns
proteção locais

2 por
ano

Articulação com o
Poder Público

100 % dos
municípios

2010

Criação e
implementação de
sistema
informatizado de
controle

Implantação de
1 projetopiloto

2012

Introdução do tema
nas atividades das
instituições
relacionadas

Mobilização de
100% das
entidades de
um municípiopiloto

2012

Atendimento
Orientação de pais
de 100% das
de crianças e
famílias em
adolescentes de 0 a
situação de
18 anos
vulnerabilidade
social

2012

Orientação geral e
da comunidade

100 % dos
municípios

2012

Abordagem da
questão de gênero,
raça e etnia em
todas as ações do
FEPETImt

100% das
ações

contínuo

