
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA 

 

PLANO PEDAGÓGICO 

 

 

EVENTO: 1O Anos da Rede Estadual pela Primeira Infância 

MODALIDADE: EAD  CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h 

PALESTRANTES: Eduardo Hilluy Nicolau, Gezyka Silveira, Vital Didonet, Roberto 

Mauro Gurgel, Marcos Antônio Barbosa Pacheco; 

 

 

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias) 

1. MPMA; 

2. REPI/MA; 

3. ESMP; 

Local: 

Plataforma Google Meet 

com transmissão  no canal 

da ESMP no YouTube.  

 

Público Alvo/Vagas 

Membros, servidores, 

estagiários do MPMA e 

público externo, mediante 

inscrição. 

 

Vagas Ilimitadas 

 

Data: 

17 de novembro de 2020 

Das  horas    15  às 17 

horas.  

 

 

 

EMENTA 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do 

Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com a Rede 

Estadual Pela Primeira Infância, realiza a palestra “10 anos da Rede Estadual Pela 

Primeira Infância” que promoverá o diálogo acerca da Rede da Primeira Infância no 

Maranhão, que constitui-se como uma articulação estadual de organizações que atuam 

direta e indiretamente na promoção e garantia dos direitos da criança até os seis anos de 

idade sem discriminação étnico racial, de gênero, religiosa, ideológica, partidária, 

econômica, de orientação sexual ou de qualquer natureza.  Compreendendo a criança 

como sujeito de direitos e a primeira infância como fase fundamental no 

desenvolvimento humano, o encontro discutirá acerca do histórico da Rede da Primeira 

Infância no Maranhão e o papel do Ministério Público ao longo desses 10 anos no 

sistema de garantias de direitos das crianças, bem como a missão, visão e princípios da 

REPI-MA em prol da não violação dos diretos das crianças. 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

O evento será realizado na modalidade de educação a distância, e poderá ser acessado 

via dispositivos móveis ou computador, através  do canal da ESMP/MA no YouTube. 

A carga horária total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato de  transmissão 

permite a interação dos participantes, recriando as condições de um encontro 

presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao final das 

exposições temáticas, serão realizadas explanações teóricas sobre o tema, com 

recursos que possibilitem a construção das melhores práticas referentes a temática, 

com base na troca de experiência entre os participantes. O link para acesso à sala 

virtual será encaminhado para os inscritos no dia do evento. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Participação em sala virtual. 


