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“É DEVER DA FAMÍLIA, DA 

SOCIEDADE E DO ESTADO 

ASSEGURAR À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE, COM ABSOLUTA 

PRIORIDADE, O DIREITO À VIDA, 

À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, 

À EDUCAÇÃO, AO LAZER, 

À PROFISSIONALIZAÇÃO, À 

CULTURA, À DIGNIDADE, AO 

RESPEITO, À LIBERDADE E 

À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA, ALÉM DE COLOCÁ-

LOS A SALVO DE TODA FORMA DE 

NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA, 

CRUELDADE E OPRESSÃO” 

- Artigo 227 da Constituição 
Federal do Brasil.
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O Selo UNICEF Município Aprovado tem 
se consolidado como uma experiência 
que traz avanços concretos para a 
vida de crianças e adolescentes. 

A iniciativa colabora para a efetividade das 
ações e políticas municipais para a infância e 
adolescência e é uma contribuição do UNICEF 
a dois importantes compromissos nacionais: 
o Pacto Nacional “Um mundo para a Criança 
e o Adolescente do Semiárido” e a “Agenda 
Criança Amazônia”. Ambos estão baseados 
no compromisso da Presidência da República, 
dos 11 governadores dos Estados situados no 
Semiárido e de 9 governadores da Amazônia 
Legal e têm objetivo de melhorar a vida de 
meninos e meninas que vivem nessas regiões. 

O Selo UNICEF procura posicionar e 
fortalecer o tema da proteção integral da 
infância e adolescência nas políticas públicas 
municipais. Esse tema é um dos pilares do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e foi 
preconizado na Convenção sobre os Direitos 
da Criança, da qual o Brasil é signatário.

Esta edição do Selo UNICEF pretende 
contribuir para que o Brasil tenha mais chances 
de tornar realidade o que determina o Estatuto, 
a Convenção e também alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio - ODM, que 
o país se comprometeu a atingir até 2015.

A presente publicação propõe caminhos, 
ações estratégicas e iniciativas para que os 
municípios participantes possam garantir 
os direitos de crianças e adolescentes 
e ajudar a reduzir as desigualdades que 
impactam a vida de meninos e meninas. 

Nossa sugestão é que, além dos membros da 
Comissão Intersetorial, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e Tutelar, este documento seja também 
utilizado pelos(as) secretários(as) municipais, 
técnicos(as), adolescentes do Núcleo de 
Cidadania dos Adolescentes (NUCA), lideranças 
comunitárias e ONGs que atuam no município.

O UNICEF sugere que as dicas apresentadas 
nesta publicação sejam compartilhadas com 
todos os membros da equipe municipal e, 
especialmente, com prefeitos e prefeitas que 
devem liderar o movimento pela redução das 
desigualdades e promoção dos direitos.
 
Desejo a cada município participante 
sucesso na implementação das políticas 
públicas municipais e na melhoria da oferta 
de serviços para crianças e suas famílias.

O UNICEF participará desta jornada para 
que, juntos, possamos fazer a diferença 
na vida de cada criança e adolescente.

                                                               

Gary Stahl
Representante do UNICEF no Brasil

APRESENTAÇÃO
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6 O Selo UNICEF Município Aprovado 
mobiliza gestores, técnicos municipais, 
conselheiros, sociedade civil, adolescentes 
e famílias em torno de políticas públicas. 
A proposta é colaborar para que sejam 
oferecidos às crianças e aos adolescentes 
serviços de qualidade nas áreas de saúde, 
educação, assistência social, arte, cultura, 
comunicação, esporte e meio ambiente.

O Selo estimula os municípios a garantirem às 
crianças e aos adolescentes os cinco direitos 
básicos do programa do UNICEF para o Brasil:  
• Sobreviver e se desenvolver 
• Aprender
• Proteger-se e ser protegido do HIV/AIDS 
• Crescer sem violência
• Ser prioridade nas políticas públicas

É ainda papel do Selo UNICEF contribuir para 
a garantia de outros direitos fundamentais:
• Ser adolescente
• Brincar, praticar esportes e divertir-se
• Ser protegido antes, durante e após 

os desastres e de acidentes

Enfim, que todos os brasileiros de 0 a 17 anos 
sejam considerados como uma prioridade 
absoluta em ambientes saudáveis, que 
respeitem as diferenças raciais, étnicas 
e promovam a igualdade de gênero.  

Dessa forma, o Selo torna-se um orientador 
das ações municipais em prol da criança e do 
adolescente, incentivando a sua participação 
em todo o processo. Também proporciona 
visibilidade às ações dos municípios, estimula a 
integração de programas e projetos e otimiza 
o uso de recursos financeiros, aumentando 
as chances de continuidade das iniciativas.

A atual edição do Selo se realiza entre os 
anos de 2013 a 2016. Ao final, será feito o 
reconhecimento público aos municípios 
que mais se destacarem na garantia dos 
direitos e na redução de desigualdades que 
afetam crianças e adolescentes. As ações se 
desenvolvem por meio de capacitações, da 
comunicação social e do acompanhamento 
de indicadores, com desafios em três eixos: 
Impacto Social, Ações Estratégicas de Políticas 
Públicas e Participação Social. Esse último inclui 
projetos temáticos e fóruns comunitários. 

Esta publicação apresenta dicas do 
que o município pode fazer para 
aperfeiçoar a realidade revelada pelos 
indicadores sociais da localidade. 

INTRODUÇÃO
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ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPONÍVEL EM: 
WWW.SELOUNICEF.ORG.BR. 
SE VOCÊ TIVER ALGUMA INFORMAÇÃO, 
SUGESTÃO OU IDEIA ENTRE NO SITE, RELATE 
SUA EXPERIÊNCIA E APRESENTE NOVAS DICAS 
DE COMO OS MUNICÍPIOS PODEM MELHORAR O 
TRABALHO PELA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. 

No Quadro 1, (ver página 17) as ações sugeridas 
estão organizadas considerando: os sete 
direitos básicos de crianças e adolescentes 
promovidos pelo UNICEF, os Objetivos do 
Selo, os Indicadores de Impacto Social, as 
Ações Estratégicas de Políticas Públicas e 
de Participação Social e os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Ele é 
dirigido para gestores e para técnicos e pode 
ser utilizado para uma autoavaliação, onde 
o município avalie o que já está fazendo 
e o que ainda precisa fazer para garantir 
os direitos de crianças e adolescentes.

Para a preparação desse manual, o UNICEF 
ouviu alguns especialistas e selecionou uma 
série de orientações que podem ajudar no 
planejamento e execução de programas 
municipais voltados para a universalização 
de direitos básicos. Muitas iniciativas 
sugeridas são políticas públicas que auxiliam 
o município a garantir os direitos de crianças 
e adolescentes. Outras são novas ideias 
para efetivar e aperfeiçoar essas políticas.  

É possível que nem todas as dicas apresentadas 
aqui sejam colocadas em prática de imediato. 
O mais importante é o esforço do município 
para universalizar e melhorar as políticas 
públicas com todos os seus recursos humanos, 
materiais e financeiros. Esperamos que 
os resultados desse esforço contribuam 

para aumentar a pontuação alcançada nos 
objetivos, indicadores e ações estratégicas 
como descreve o Guia Metodológico. Cada 
município, ao se debruçar sobre o que está 
descrito neste manual, estará ampliando suas 
chances de ser reconhecido com o Selo.

Sugere-se que essa publicação e o relatório 
Linha de Base sejam estudados em uma 
reunião da Comissão Intersetorial pelos Direitos 
da Infância e Adolescência. Em tal ocasião, 
podem ser definidas, juntamente com os vários 
setores do município, as ações que precisam 
ser iniciadas ou melhoradas. É importante que 
essas ações sejam fortalecidas com programas 
e projetos federais, estaduais, de organizações 
não-governamentais, empresas, institutos de 
pesquisa e universidades. Esse é o caminho 
para o planejamento bem articulado para 
reduzir as desigualdades que afetam crianças 
e adolescentes em seus municípios e podem 
levar à certificação com o Selo UNICEF.
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1 .1 .  ENVOLVER TODOS 
DO MUNICÍPIO

É importante que o prefeito acompanhe 
pessoalmente as informações relacionadas 
às políticas públicas municipais voltadas 
para a criança e o adolescente, incluindo os 
objetivos, indicadores e ações propostos 
pelo Selo UNICEF. Recomenda-se que 
ele mesmo estimule e envolva a equipe 
da prefeitura, sobretudo os secretários, 
para que cada um participe das ações. 

Um esforço especial deve ser feito para 
estimular a presença ativa de crianças e 
adolescentes nas ações da prefeitura. Uma das 
estratégias é a participação de adolescentes 
como membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
 
O governo municipal deve mobilizar a 
sociedade civil, abrindo espaço para que 
os cidadãos possam apresentar sugestões 
de aprimoramento de políticas existentes 
ou que precisem ser implantadas. Fóruns 
comunitários também são uma boa estratégia 
para convocar setores como o Judiciário, 
lideranças comunitárias, comerciantes e 
comunicadores, de forma a atuarem pela 
infância e adolescência do município.

1 .2. INTEGRAR AS AÇÕES

Os resultados na vida de crianças e 
adolescentes serão bem melhores e 
mais expressivos se houver uma grande 
integração e articulação dos vários setores 
do município, e destes com a sociedade. 

A intersetorialidade e a união de saberes e 
de esforços favorecem a racionalização de 
recursos e o desenvolvimento de ações de 
maior qualidade e sustentabilidade. Quando 
todos sabem o que os outros estão fazendo, 
quando as ações se relacionam e acontecem 
em harmonia, a rede de proteção social do 
município é fortalecida, pois todos se sentem 
responsáveis e motivados para a garantia 
dos direitos da infância e adolescência.

O prefeito deve estimular essa integração em 
reuniões com sua equipe e com a comunidade. 
O articulador do Selo precisa sempre contar 
como o apoio de toda a administração 
municipal para garantir essa integração.

1 .3. ESTABELECER 
PARCERIAS

É muito importante que a prefeitura 
estabeleça parcerias com os níveis regionais 
de educação, saúde e assistência social 
vinculados aos governos federal, estadual, 
com outras organizações governamentais, 
não-governamentais, institutos de pesquisa, 
universidades e empresas. Isso auxilia a colocar 
em prática, ampliar e melhorar programas e 
projetos voltados para crianças e adolescentes. 

Com a colaboração dos vários setores 
da sociedade é possível potencializar 
resultados, usar recursos de forma mais 
eficaz e criar uma rede de cooperação. 
Comerciantes, empresários e a população 
do município devem ser convidados a ajudar 
com doações para o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

1 .4. CUMPRIR OS PRAZOS

O CMDCA, o articulador e a Comissão 
Intersetorial pelos Direitos da Infância e 
Adolescência precisam estar atentos ao 
envio de materiais e formulários referentes 
à Edição 2013-2016, definidos pelo UNICEF. 
O não cumprimento das ações e dos prazos 
do Selo pode levar o município a perder 
pontos e até a ficar fora desta edição. 

No site www.selounicef.org.br são divulgadas 
as datas das capacitações e os prazos a 
cumprir, além de oportunidades de programas 
e projetos. A equipe do município ligada 
ao Selo deve sempre acessar esse site e 
manter contato com a coordenação do Selo 
na sua região para tirar alguma dúvida.
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1 .6. DIVULGAR OS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES E AS 
AÇÕES REALIZADAS

A prefeitura deve utilizar todos os meios 
de comunicação disponíveis para divulgar 
os direitos de crianças e adolescentes. 
Para tanto, pode usar programas de rádio, 
murais de escolas e de unidades de saúde, 
Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS e CREAS), carros de som, 
jornais oficiais, escolares ou comunitários. 
A administração pública deve divulgar os 
serviços oferecidos e as ações que está 
realizando para a população, o que pode ser 
feito nas conferências, seminários, fóruns 
locais de direitos de crianças e adolescentes 
e em outros eventos do município.

Nos municípios onde ainda não houve um 
lançamento público do Selo UNICEF, aconselha-
se que a prefeitura, em parceria com o CMDCA, 
organize um evento com ampla participação da 
comunidade, com o objetivo de tornar público 
o compromisso assumido pela administração 
e convocar a todos para colaborar. Outra 
estratégia é colocar à disposição da 
população um número de telefone para 
facilitar o engajamento de todos que queiram 
contribuir para a conquista do Selo. 

Todos os municípios podem enviar à 
Coordenação do Selo notícias locais e 
outros informativos produzidos, para 
divulgação no site da iniciativa. Veja 
instruções em: www.selounicef.org.br.

Outras formas de comunicar as ações e 
mobilizar a comunidade podem ser:

• Registrar e disseminar todas as atividades 
que forem realizadas, para estimular a 
participação qualificada de diversos públicos.

• Coletar, registrar e disseminar histórias 
de vida sobre crianças e adolescentes 
impactados pelos diferentes eixos 
previstos no Selo UNICEF.

• Contar, por meios digitais, físicos e outros, 
histórias que mostrem as transformações que 
vêm acontecendo nas escolas, nos serviços 
de saúde, nas comunidades, a partir das 
realizações pela redução das desigualdades 
que afetam a infância e a adolescência. 

• Buscar parcerias com os meios de 
comunicação locais para divulgar as ações 
e mobilizar a população a participar.

1 .5. VERIFICAR E 
CONFIRMAR INFORMAÇÕES 

É importante sempre verificar se estão sendo 
feitos corretamente o preenchimento e envio 
às instituições responsáveis dos formulários e 
dos documentos dos sistemas de informação 
do município, como: Censo Escolar, Sistema de 
Informação da Atenção Básica – SIAB, Sistema 
de Informação de Nascidos Vivos – SINASC, 
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM. 

Ao receber informações da Coordenação do 
Selo, a Comissão Intersetorial pelos Direitos 
da Infância e Adolescência deve conferi-las e 
informar sobre qualquer dúvida que tenha.
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1 .7. APOIAR O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA

O CMDCA é o órgão que propõe, decide, 
acompanha e avalia as políticas públicas 
municipais voltadas a indivíduos de 0 a 17 
anos, de acordo com o que prevê o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). É formado 
por membros do governo municipal, indicados 
pelo prefeito, e membros da sociedade civil, 
escolhidos pelas organizações representadas 
no Fórum Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – Fórum DCA. Cabe à 
prefeitura oferecer condições necessárias para 
o bom funcionamento do Conselho, o que 
inclui estrutura física, equipamentos e recursos 
humanos e transporte. A existência de uma 
Secretaria Executiva para o CMDCA contribui 
para a qualidade de seu funcionamento.

A existência e correto funcionamento do 
Conselho fazem com que o poder público 
não decida sozinho sobre as prioridades 
de investimento relativas à crianças e 
adolescentes. O CMDCA é um canal para 
atuação dos cidadãos, fazendo com que 
as demandas e prioridades locais orientem 
as políticas públicas voltadas à garantia 
dos direitos da infância e adolescência.

Os municípios devem buscar informações 
e apoio em órgãos federais, estaduais e 
da sociedade civil que atuem nessa área, 
como: Conselhos Estaduais de Direitos 
(CEDCAs), Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA) 
e Secretaria de Direitos Humanos.

Para uma autoavaliação de como está o 
funcionamento do CMDCA verifique se:

• Opera em um espaço físico 
adequado e possui alguém 
responsável pela administração?

• Realiza reuniões regularmente, com registro 
em ata assinada pelos participantes?

• Tem conselheiros que passaram por 
algum processo de capacitação antes 
ou logo após serem empossados?

• Assume a coordenação do processo de 
escolha dos membros do Conselho Tutelar?

• Mantém o registro das entidades e 
de programas de atendimento de 
crianças e adolescentes, conforme 
previsto no artigo 90 do ECA?

• Faz planejamento, acompanhamento e 
avaliação das ações municipais voltadas 
para crianças e adolescentes, bem como a 
divulgação dos direitos dessa população?

• Tem conselheiros com o mandato vigente 
e coerente com a portaria de nomeação?

• Teve um processo de escolha das 
entidades da sociedade civil conduzido de 
acordo com a lei que criou o CMDCA?

• Oferece incentivo para que as instituições 
e secretarias liberem seus membros 
para as atividades do CMDCA?

• Divulga as competências e funções do 
CMDCA e as atividades por ele realizadas?

• Tem um plano de ação construído 
para nortear suas atividades?

• Já emitiu Resolução com as diretrizes para 
a política municipal de garantia de direitos 
humanos de crianças e adolescentes?

• Contempla a participação de adolescentes 
em suas reuniões e iniciativas? 
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1 .8. APOIAR O CONSELHO 
TUTELAR - CT

O CT é um órgão permanente e autônomo 
que zela pelos direitos de crianças e 
adolescentes do município. Sua criação e 
funcionamento estão previstos no ECA. O 
município deve remunerar os conselheiros, 
garantir as instalações físicas, equipamentos,  
veículo, além de todos os recursos humanos, 
materiais e financeiros. A edição 2013-
2016 do Selo UNICEF Município Aprovado 
traz um item específico de avaliação da 
gestão desse órgão público municipal. 

Perguntas para checar o funcionamento do CT: 

• Dispõe de estrutura mínima de 
funcionamento (local adequado e de 
fácil acesso à população, telefone, 
computador, mobiliário, etc.)?

• Realiza reuniões sistemáticas e 
frequentes, com registro em ata 
assinada pelos participantes?

• Para que alguém se torne conselheiro 
tutelar, são seguidos os requisitos 
básicos previstos no ECA?

• Ao assumir o mandato, o conselheiro 
passa por alguma capacitação?

• O processo de escolha dos conselheiros 
tutelares foi conduzido pelo CMDCA?

• Oferece aconselhamento aos pais e 
responsáveis para o cumprimento dos 
direitos de crianças e adolescentes?

• Aplica “medidas especiais de proteção” 
quando constata que direitos foram violados?

• Fiscaliza as entidades de atendimento 
(orientação e apoio sociofamiliar, 
socioeducativo, colocação familiar, etc.), 
conforme previsto no artigo 90 do ECA?

• O mandato dos conselheiros está 
em vigor e coerente com a portaria 
do prefeito que os nomeou?

• Inclui regularmente os dados do 
Sistema de Informações para a 
Infância e Adolescência (SIPIA)?

• O número de CTs é condizente com 
o tamanho da população local? (o 
Conanda recomenda um CT para 
cada 100 mil habitantes).

1 .9. CRIAR E APOIAR O 
FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – FMCA 

Apesar da criação do FMCA ou FIA não estar 
entre os desafios estabelecidos na edição 
2013-2016 do Selo UNICEF, ele também é uma 
das diretrizes do ECA e seu funcionamento 
pode ajudar na conquista do Selo. O Fundo 
deve ser criado por lei municipal e ser 
administrado pelo CMDCA, com a cooperação 
técnica de uma secretaria municipal. 

Perguntas para checar o 
funcionamento do FMCA: 

• Já existe no município lei de criação e 
decreto de regulamentação do FMCA?

• Foram incluídos recursos para o FMCA 
no orçamento do município?

• Existe uma conta bancária específica para 
movimentação dos recursos? A prefeitura 
deposita regularmente recursos no FMCA?

• O CMDCA fez um plano de ação e, com 
base nele, um plano de aplicação dos 
recursos orçados para o FMCA?

• O CMDCA emitiu Resolução com as regras 
para acesso a recursos do FMCA?

• O CMDCA articula com o judiciário 
sobre o depósito na conta do FMCA 
das multas administrativas conforme 
previsto no art. 214 do ECA?

• Nos últimos dois anos, incluindo o ano 
atual, foi feita alguma campanha de 
divulgação do Fundo para captar doações 
de pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
de Imposto de Renda a pagar?



GUIA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

WWW.SELOUNICEF.ORG.BR

14

1 .10. GARANTIR TODO 
O APOIO NECESSÁRIO 
AO ARTICULADOR 
MUNICIPAL DO SELO

Todo município inscrito no Selo tem seu 
articulador. Ele precisa estar sempre 
atento ao desenvolvimento das atividades 
e aos prazos previstos pelo UNICEF. 

Principais atividades do articulador  

• Criar e organizar o espaço do Selo, se 
possível com telefone, computador, internet, 
mesa, cadeiras, armário e quadro para 
afixar informações e datas importantes.

• Acompanhar e cumprir os prazos 
estabelecidos pela Coordenação do Selo.

• Manter contato permanente com a 
Coordenação do Selo, para receber 
orientações e esclarecer dúvidas.

• Acompanhar os indicadores sociais, buscando 
divulgá-los e estimular reflexões e atitudes, 
entre os diversos atores, como o prefeito, 
demais autoridades municipais, técnicos do 
município, adolescentes e a comunidade.

• Integrar os vários atores da administração 
municipal e os representantes da 
sociedade civil para criar e aperfeiçoar 
políticas avaliadas pelo Selo.

• Informar e motivar os demais membros 
da Comissão Intersetorial pelos 
Direitos da Infância e Adolescência.

• Repassar as informações recebidas da 
Coordenação do Selo ao prefeito, membros 
da equipe municipal e da sociedade.

• Enviar as informações solicitadas 
pela Coordenação do Selo. 

• Mobilizar e garantir a participação efetiva das 
crianças e adolescentes nas ações do Selo.

1 .11 .  APOIAR A COMISSÃO 
INTERSETORIAL PELOS 
DIREITOS DA INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA 

Os responsáveis pela inscrição do município 
no Selo precisam conscientizar toda a 
sociedade de que não basta o Poder Executivo 
trabalhar para a busca da melhoria da 
qualidade de vida de crianças e adolescentes. 
Este deve ser o objetivo de todos. 

Existe uma Comissão Intersetorial pelos 
Direitos da Infância e Adolescência, que é 
composta por representantes das várias 
secretarias municipais, como Saúde, Educação 
e Assistência Social, por representantes do 
CMDCA e do CT, adolescentes, ONGs, além de 
ter o apoio de outros segmentos da sociedade, 
como lideranças comunitárias, representantes 
de entidades sociais, empresários, radialistas 
e religiosos. A Comissão não substitui 
nem deve concorrer com o CMDCA, 
pelo contrário: a Comissão e o Conselho 
devem trabalhar em perfeita harmonia. 
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2. DICAS ESPECÍFICAS 
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1. Erradicar a 
extrema pobreza 
e a fome

4. Reduzir a 
mortalidade 
infantil

5. Melhorar a 
saúde materna

POLÍTICAS PÚBLICASD
IR

E
IT

O
S

OBJETIVOS 
DO SELO 

(ATÉ 2016)

INDICADORES 
DE IMPACTO 

SOCIAL

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PRINCÍPIOS 
E ODMPARTICIPAÇÃO 

SOCIAL

S
O

B
R

E
V

IV
E

R
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
E

R Reduzir a 
mortalidade 
infantil e materna 

I.1.Taxa de Mortalidade 
Infantil – MS/SIM 
(indicador sentinela*)

I.2. % de mulheres 
grávidas com 7 ou mais 
atendimentos de pré-
natal – MS/SINASC

I.3. % de óbitos maternos 
investigados – MS/SIM

I.4. % de óbitos infantis 
investigados – MS/SIM

I.5. Cobertura Vacinal 
Pentavalente
– MS/PNI

*O município só pontua no 
indicador de % de óbitos 
infantis investigados se 
a TMI não tiver piorado 
entre os anos inicial e final.

A.1. Município 
implementando o Plano 
pela Primeira Infância 
há pelo menos 1 ano

A.2. Município 
implementando ações de 
assistência ao pré-natal, 
parto e pós-parto, para a 
redução da mortalidade 
materna e neonatal

P.1. Município 
realizando a 
Semana do Bebê 
em 2014 e 2015

O QUADRO A SEGUIR TRAZ UMA SÍNTESE DOS 

OBJETIVOS DO SELO. NA PRIMEIRA COLUNA, SÃO 

RELACIONADOS OS DIREITOS QUE SÃO PRIORIZADOS 

NO PROGRAMA DO UNICEF NO BRASIL. AS 

COLUNAS SEGUINTES RELACIONAM OS OBJETIVOS 

DO SELO, OS INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 

ACOMPANHADOS NESSA EDIÇÃO DO SELO E AS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL A SEREM DESENVOLVIDAS NOS 

MUNICÍPIOS PARA O ALCANCE DESSES OBJETIVOS.



6. Combater 
o HIV/AIDS, 
a malária e 
outras doenças

3. Promover 
a igualdade 
entre os sexos 
e a autonomia 
das mulheres

Declaração 
do Milênio, 
Capítulo VI

POLÍTICAS PÚBLICASD
IR

E
IT

O
S

OBJETIVOS 
DO SELO 

(ATÉ 2016)

INDICADORES 
DE IMPACTO 

SOCIAL

AÇÕES ESTRATÉGICAS
PRINCÍPIOS 

E ODMPARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

P
R

O
T

E
G

E
R

-S
E

 E
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E
R

 
P
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G
ID

O
 D

O
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S

C
R

E
S

C
E

R
 S

E
M

 V
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L
Ê

N
C

IA

Reduzir a 
transmissão 
vertical (da mãe 
para o bebê) 
e os casos de 
HIV/AIDS entre 
adolescentes, 
especialmente 
meninas

Diminuir a 
violência, a 
exploração 
e os abusos 
contra crianças 
e adolescentes; 
e fortalecer 
o Sistema de 
Garantia de 
Direitos nos 
municípios, 
garantindo 
a realização 
equitativa dos 
direitos e levando 
em consideração 
as dimensões de 
gênero, raça/etnia 
e deficiências

I.10. Percentual de 
gestantes que fizeram o 
teste de HIV e Sífilis até a 
20ª semana de gestação 
– MS/SISPRENATAL

I.11. % de crianças de 
até 1 ano de idade com 
registro civil, do total de 
nascidos vivos– IBGE/
Estatística do Registro 
Civil e MS/SINASC

I.12.Taxa de mortalidade 
entre crianças e 
adolescentes de 10 
a 19 anos por causas 
externas – MS/SIM

A.8. Município 
implementando ações para 
garantir o teste de HIV/
sífilis para gestantes 

A.9. Município 
desenvolvendo atividades 
sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos nas escolas

A.10. Município implemen-
tando programas de preven-
ção, notificação compulsória 
de violências e atendimento 
a casos de violência sexual

A.11. Município imple-
mentando programas de 
prevenção, notificação 
compulsória de violências 
e atendimento de crianças 
e adolescentes em situa-
ção de trabalho infantil

A.12. Município com oferta 
própria, ou com parcerias, 
de serviços de acolhimento 
institucional ou familiar

A.13. Município implemen-
tando programas socioe-
ducativos de atendimento 
a adolescentes em conflito 
com a lei em meio aberto

P.3. Município 
realizando 
ações de 
informação e 
comunicação 
em torno da 
violência sexual, 
trabalho infantil 
e/ou sobre 
letalidade de 
adolescentes 
negros e 
indígenas
 

S
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P
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R

T
E

 E
 D

IV
E

R
T

I-
S

E
S

E
R

 A
D

O
L

E
S

C
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E2. Atingir o Ensino 
Básico universal

3. Promover 
a igualdade 
entre os sexos 
e a autonomia 
das mulheres

7. Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental

A
P

R
E

N
D

E
R Todas as crianças 

e adolescentes 
acessando, 
permanecendo 
e concluindo a 
educação básica 
de qualidade 
na idade certa, 
com sucesso na 
aprendizagem

I.6. Taxa de abandono 
no Ensino Fundamental 
(por raça, etnia e 
gênero) – MEC/INEP

I.7. Distorção idade-
série nos anos finais 
(5° a 9° ano) do Ensino 
Fundamental diurno 
da rede municipal 
– MEC/INEP

I.8. % de crianças 
com Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC) que estão na 
escola– MDS/MEC

I.9. Percentual de 
escolas da rede pública 
municipal que atingiram 
ou ultrapassaram a 
meta do IDEB, anos 
iniciais – MEC/INEP

A.3. Município implemen-
tando programas para a 
inclusão e permanência de 
crianças na educação básica

A.4. Município realizando 
as duas etapas da Pro-
vinha Brasil nas escolas 
da rede municipal, com 
matrícula no segundo ano 
do Ensino Fundamental

A.5. Município promovendo 
o acesso à água de qualida-
de, banheiro masculino e fe-
minino e cozinha nas escolas

A.6. Município imple-
mentando as Leis 10.639 
e 11.645 nas escolas

A.7. Município desenvol-
vendo ações de educação 
para a convivência com 
o Semiárido nas escolas

P.2. Município 
promovendo 
ações de 
mobilização nas 
escolas em torno 
da campanha 
do UNICEF Por 
uma Infância 
sem Racismo
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IR

E
IT

O
S

OBJETIVOS 
DO SELO 

(ATÉ 2016)

INDICADORES 
DE IMPACTO 

SOCIAL

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PRINCÍPIOS 
E ODM

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

8. Estabelecer 
uma parceria 
mundial para o 
desenvolvimento

8. Estabelecer 
uma parceria 
mundial para o 
desenvolvimento

S
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 E
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IV
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R
T

I-
S

E

Todas as 
comunidades 
do município 
com acesso à 
informação e 
conhecimentos 
sobre a situação 
das crianças e 
adolescentes 
e promovendo 
iniciativas pela 
redução das 
desigualdades

Todas as crianças 
e adolescentes 
com oportunidade 
de acesso a 
esporte seguro 
e inclusivo, 
brincando e 
divertindo-se 
em centros 
de educação 
infantil, escolas 
e comunidades

A.16. Município com CT 
funcionando de acordo com 
as exigências do Estatuto da 
Criança e do Adolescente

A.17. Município com 
CMDCA funcionando de 
acordo com as exigências 
do Estatuto da Criança 
e do Adolescente

A.18. Município 
implementando ações 
de proteção às crianças 
e adolescentes antes, 
durante e após desastres

A.19. Município 
implementando Planos 
Municipais de Esporte 
Educacional há pelo 
menos um ano

P.6. Município 
realizando o 1º Fórum 
Comunitário do Selo 
UNICEF Município 
Aprovado Edição 2013-
2016 (obrigatória)

P.7. Município 
realizando o 2º Fórum 
Comunitário do Selo 
UNICEF Município 
Aprovado Edição 2013-
2016 (obrigatória)

P.8. Município 
realizando ações de 
mobilização pelo 
esporte educacional, 
seguro e inclusivo

A seguir, os Princípios e Objetivos da 
Declaração do Milênio referentes a cada 
Direito da Criança e do Adolescente 
apresentado nesta publicação.

8. Estabelecer 
uma parceria 
mundial para o 
desenvolvimento

S
E

R
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

T
E Adolescentes 

acessando 
políticas públicas 
multissetoriais 
e sendo 
reconhecidos pela 
sociedade por 
sua capacidade 
de contribuir 
para transformar 
a sua realidade

I.13. % de 
nascidos vivos 
de mulheres de 
10 a 19 anos – 
MS/SINASC

I.14. % de 
adolescentes 
de 16 e 17 anos 
cadastrados no 
Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE

A.14. Município distribuindo 
a Caderneta de Saúde do 
Adolescente e capacitando 
profissionais para o seu uso

A.15. Município com Comitê 
/Conselho de Combate às 
Drogas instalado e funcio-
nando adequadamente

P.4. Município realizan-
do a Conferência dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, garantindo 
a participação de adoles-
centes como delegados

P.5. Município imple-
mentando o Núcleo de 
Cidadania dos Ado-
lescentes (NUCA) e 
contribuindo na realiza-
ção das Ações Estraté-
gicas de Participação 
Social (obrigatória)
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2.1.  DIREITO DE SOBREVIVER 
E DE SE DESENVOLVER

OBJETIVO DO SELO UNICEF: REDUZIR A 
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 

Direito relacionado com: 

ODM 1, 4 e 5

Várias pesquisas científicas já mostraram 
que o investimento na primeira infância 
(até 6 anos) consiste na melhor maneira 
de promover o desenvolvimento social e 
econômico, combater a pobreza e construir 
uma sociedade mais justa e sustentável. 

O município deve trabalhar para assegurar 
a cada criança o direito de sobreviver 
e de se desenvolver, física, mental, 
emocional e espiritualmente. Cada 
criança, independentemente de sua cor, 
raça, gênero, etnia e local onde mora 
no município, pode alcançar todo o seu 
potencial e também contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade onde mora. 

No seu município:

• Quantas crianças ainda morrem antes 
de completar o primeiro aniversário? 

• Quantas gestantes realizam sete 
ou mais consultas pré-natais? 

• Quantas crianças são alimentadas 
exclusivamente com o leite 
materno até os seis meses? 

• Quantas têm assegurado o seu 
registro civil de nascimento? 

• Quantas têm acesso à creche e 
pré-escola de qualidade? 

• Quantas têm acesso a serviços 
de saúde próximo de casa?

• O que está sendo feito para 
efetivação desses direitos? 

• As crianças indígenas de 0 a 6 anos estão 
recebendo atenção adequada, igualmente 
às demais crianças do município?

AS SUGESTÕES DESCRITAS A 
SEGUIR ESTÃO ORGANIZADAS 
COM BASE EM SETE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PROMOVIDOS PELO UNICEF, 
SEGUIDOS DOS OBJETIVOS 
DESTA EDIÇÃO DO SELO 
UNICEF E DE COMO ESTES SE 
ARTICULAM COM OS OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
DO MILÊNIO – ODM.
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Para garantir que cada criança 
sobreviva e se desenvolva de forma 
integral, o município precisa:

• Contribuir para fortalecer as famílias, 
considerando suas competências, 
conhecimentos, comportamentos 
e habilidades, tudo para zelar pela 
sobrevivência, desenvolvimento, 
proteção e participação da criança. 

• Cuidar adequadamente e de forma 
prioritária das gestantes.

• Dar atenção ás crianças de até 6 
anos, em especial aos menores 
de 1 ano e aos prematuros. 

• Fortalecer sua própria capacidade de 
assegurar os direitos das crianças pequenas, 
ao priorizar no orçamento municipal ações 
que contribuam para melhorar as condições 
de moradia, educação, saneamento, renda, 
saúde, alimentação, nutrição e educação 
das famílias, em especial das que têm 
gestantes e crianças menores de 6 anos. 

Sites para consulta

http://new.paho.org/bra/ 

http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/default.cfm 

http://redeodm.pbh.gov.br/ 

www.portalodm.com.br

http://seppir.gov.br/publicacoes/
guia-de-implementacao-do-estatudo-
da-igualdade-racial/view

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/politica_nacional_
saude_integral_populacao.pdf

www.redeblh.fiocruz.br/media/
mnl_criancas.pdf 

www.sbp.com.br/show_item2.cfm?id_
categoria=52&id_detalhe=902&tipo=D

www.radardaprimeirainfancia.org.br

www.semanadobebe.org.br

www.selounicef.org

www.unicef.org.br – na seção Biblioteca, 
consultar: Kit Família Brasileira Fortalecida, 
O Município e a Criança de até Seis Anos, 
Almanaque da Família Brasileira, Guia 
dos Direitos da Gestante e do Bebê

 

ODM 1 - ERRADICAR 
A EXTREMA POBREZA 
E A FOME 

A redução da desnutrição infantil depende 
de ações em várias áreas que vão além das 
medidas tomadas pelo setor de saúde. Dentre 
outras, é possível citar as ações relacionadas a:

• Renda e educação da família.

• Saneamento básico. 

• Ampliação no fornecimento de água tratada.

• Aumento da cobertura vacinal contra 
sarampo e doenças que podem 
ser prevenidas por vacinas.

• Incentivo ao aleitamento materno, com 
ênfase no aleitamento materno exclusivo 
e na alimentação adequada, valorizando 
produtos regionais e da estação.

• Busca ativa de crianças em 
famílias ribeirinhas, de pescadores, 
quilombolas ou indígenas.

• Prevenção e tratamento da anemia 
por deficiência de ferro. 

• Cuidados adequados para os casos 
de diarreia utilizando a Terapia 
de Reidratação Oral - TRO.
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ODM 4 - REDUZIR 
A MORTALIDADE 
INFANTIL 

A redução da mortalidade infantil 
observada nas últimas décadas tem sido 
resultado de várias melhorias, entre elas: 

• Aumento da cobertura vacinal das crianças. 

• Uso da Terapia de Reidratação Oral (TRO). 

• Aumento da cobertura do pré-natal. 

• Ampliação dos serviços de saúde e 
mudanças no modelo de atenção. 

• Redução da fecundidade. 

• Aumento no grau de escolaridade das mães.

• Aumento das taxas de aleitamento materno. 

Porém, ainda há muito para ser feito. A principal 
causa de óbitos em crianças menores de 1 
ano são as complicações de antes e durante o 
parto e na primeira semana de vida do bebê 
(mortalidade neonatal precoce). Estas mortes 
estão associadas às condições da criança 
no nascimento e à qualidade da assistência 
à gravidez, ao parto e ao recém-nascido. 

Apesar de todos os esforços que asseguraram 
uma taxa de mortalidade infantil em torno 
do 19/1000 NV, a taxa de mortalidade 
indígena no Brasil ainda representa uma 
realidade de disparidade na infância. Em 
2009, relatório oficial da Funasa revelou 
uma taxa de 41,9 por mil crianças indígenas 
nascidas vivas, o que ainda representa 
um valor acima da taxa da população em 
geral. Do total de óbitos de crianças e 
adolescentes (0 a 19 anos), a mortalidade 
infantil representa aproximadamente 60%.

O município deve dar atenção prioritária 
às gestantes e aos recém-nascidos, com o 
propósito de reduzir a mortalidade infantil, 
em especial a neonatal e nas famílias 
indígenas. A existência do Comitê de 
Investigação de Óbitos Infantis e Fetais com 
efetivo funcionamento é fundamental para 
o conhecimento das causas de óbitos e 
direcionamento de ações para a sua redução.

ODM 5 -  
MELHORAR A SAÚDE 
MATERNA

Para melhorar a saúde materna é fundamental 
investir na cobertura e na qualidade da 
atenção durante o pré-natal, o parto e o 
puerpério (pós-parto). O município deve 
investir na capacitação de equipes e nas 
condições em que elas trabalham, além 
de informar gestantes e suas famílias 
sobre seus direitos e sobre como devem 
funcionar os serviços de assistência à 
maternidade e à infância. Daí a importância 
de promover campanhas educativas para a 
população. Especial atenção deve ser dada 
à questão da gravidez na adolescência e 
às gestantes. A saúde materna depende 
de várias ações, entre as quais: 

• Assistência pré-natal qualificada com 
garantia de realização e recebimento dos 
resultados dos exames em tempo hábil 
para tratamento e acompanhamento.

• Garantia da realização do teste de HIV/AIDS.

• Garantia de vaga e de transporte com 
acompanhamento profissional adequado 
para os casos de encaminhamento 
para unidade de referência.

• Comitê de Investigação de Óbitos 
Maternos com efetivo funcionamento. 
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2.2. DIREITO DE APRENDER 

OBJETIVO DO SELO UNICEF: TODAS 
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ACESSANDO, PERMANECENDO E 
CONCLUINDO A EDUCAÇÃO BÁSICA 
DE QUALIDADE NA IDADE CERTA, 
COM SUCESSO NA APRENDIZAGEM

Direito relacionado com: 

ODM 2, 3 E 7

O município precisa trabalhar para que 
haja acesso universal à educação de 
qualidade, assegurando a aprendizagem e 
a permanência na escola de cada criança 
e cada adolescente, além da conclusão 
da educação básica na idade certa.

O Brasil apresenta um alto índice de acesso 
das crianças à escola, especialmente no Ensino 
Fundamental. No entanto, o contingente 
que está fora dela é expressivo em termos 
absolutos. Mais da metade constitui-se 
de negros e a imensa maioria mora nas 
regiões Norte e Nordeste do país. Isso revela 
claramente as desigualdades regionais e as 
relacionadas à raça e à etnia das crianças. 

No seu município: 

• Quantas crianças e adolescentes 
estão fora da sala de aula? 

• Quantas crianças e adolescentes 
negros e indígenas são excluídos? 

• Quantas crianças de até 5 anos não 
têm acesso à creche e pré-escola?

• Os adolescentes estão concluindo o Ensino 
Médio ou existe uma alta taxa de abandono?

• Existem diferenças entre os índices de 
educação da zona rural e da zona urbana?

• Quantas crianças com deficiência 
estão fora da escola? 

Para que a educação de qualidade seja 
mesmo um direito de todos, é preciso 
atuar nas diferentes localidades do 
município, com prioridade para grupos 
mais vulneráveis, como comunidades 
quilombolas, ribeirinhas e indígenas. 

O município tem de ouvir, dar voz e estimular 
a participação dos adolescentes na garantia 
do direito de aprender, enfrentando as 
desigualdades, valorizando a diversidade e 
promovendo a participação de meninas e 
meninos da zona rural e urbana, de diferentes 
grupos étnico-raciais e etários, que têm 
deficiência ou que vivem com HIV/AIDS. 
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Para garantir o direito de aprender, as 
Secretarias Municipais de Educação devem 
contar com o apoio de parceiros e das 
famílias e atuar nas seguintes frentes:

• Elaboração e implementação do 
Plano Municipal de Educação.

• Comunicação pelo direito de aprender, por 
meio de campanhas, eventos e outras ações.

• Mobilização da sociedade para 
atuar na criação, melhoria, 
acompanhamento e controle social 
da política educacional municipal.

• Ampliação de recursos e articulação 
de projetos e ações.

• Geração de conhecimentos, organização 
e disseminação de experiências bem-
sucedidas realizadas em escolas 
públicas e outros espaços educacionais 
ligados à aprendizagem.

• Fortalecimento da capacidade das 
famílias e das instituições na garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes 
e no conhecimento dos mecanismos de 
participação na gestão e controle social 
das políticas públicas para aprendizagem.

• Acompanhamento e apoio para 
as escolas no desenvolvimento de 
projetos pedagógicos escolares que 
promovam o direito de aprender.

• Incentivo ao desenvolvimento de ações 
em sala de aula que promovam o 
respeito à diversidade e à convivência 
multicultural e a eliminação do preconceito, 
da discriminação e do racismo.

• Representação de adolescentes e jovens 
na gestão escolar, nos projetos e na 
elaboração de materiais pedagógicos.

• Inclusão e divulgação da Lei nº 10.639, de 
2003, a qual inclui a história e cultura afro-
brasileira no currículo oficial da rede de 
ensino, e também da Lei nº 11.645, de 2008, 
que abrange a história e cultura indígenas.

Sites para consulta

http://portal.mec.gov.br 

www.idadecerta.seduc.ce.gov.br 

www.todospelaeducacao.org.br 

www.campanhaeducacao.org.br/ 

www.cenpec.org.br

http://seppir.gov.br/publicacoes/
guia-de-implementacao-do-estatudo-
da-igualdade-racial/view

ODM 2 - ATINGIR 
O ENSINO BÁSICO 
UNIVERSAL

Em 2009, o Brasil deu um grande passo no 
sentido da universalização do ensino básico, 
correspondente à Meta 2A do ODM 2, que 
prevê: “garantir que, até 2015, as crianças de 
todas as regiões do País, independentemente 
de cor/raça e sexo, concluam o ensino 
fundamental. A Emenda Constitucional nº59 
determina a obrigatoriedade da oferta da 
educação básica para meninas e meninos de 4 a 
17 anos. Com ela, os municípios podem avançar 
e abrir as portas de outros direitos a partir 
da universalização da educação básica, mas 
precisam organizar a rede de ensino de maneira 
estratégica, com foco na aprendizagem, além 
de acompanhar o cumprimento de cada meta.

ODM 3 - PROMOVER 
A IGUALDADE 
ENTRE OS SEXOS 
E A AUTONOMIA 
DAS MULHERES

A escola é o melhor lugar para motivar as 
transformações sociais que precisam ser feitas 
nas relações entre homens e mulheres, pois 
oferece oportunidades para que se desenvolva 
um novo olhar sobre os direitos de cada 
cidadão. Embora as mulheres sejam maioria, 
como professoras e como alunas, as relações 
de poder ainda são bastante desequilibradas 
em muitas instituições de ensino. As atividades 
realizadas devem estimular a criação de uma 
cultura que tenha como ponto de partida a 
abordagem desse tema no setor educacional. 
O processo deve culminar com a definição 
de medidas concretas relativas à igualdade 
entre sexos na educação municipal. 

ODM 7 - GARANTIR A 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

A maneira como a sociedade atual se comporta 
e consome traz consequências duras para 
a manutenção da vida no planeta. O Selo 
UNICEF coloca a dimensão humana no 
centro do debate. Crianças e adolescentes 
são prioridade e também um dos grupos 
humanos mais vulneráveis nessa realidade. 
Entre outras questões ambientais sob a 
responsabilidade direta do município, destaca-
se o tema dos resíduos sólidos: a geração, 
o tratamento e o destino final do lixo.
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No seu município:

• O teste rápido de HIV e o 
VDRL estão disponíveis? 

• Qual o percentual de gestantes que 
faz o teste de HIV e o VDRL? 

• Quantas recebem o resultado?

• Quando são positivas nesses testes, as 
gestantes são tratadas antes do parto? 

• Os parceiros das gestantes são convidados 
para serem testados no serviço de saúde?

O município também precisa promover ações 
para o exercício de uma sexualidade saudável. 
É fundamental discutir sobre os direitos sexuais 
e reprodutivos nas escolas, unidades de saúde 
e comunidade, por meio, por exemplo, de 
ações do Programa Saúde na Escola (PSE/
SPE). Entre os temas relacionados estão a 
gravidez na adolescência, as DST e o HIV/
AIDS. O SPE também estimula os adolescentes 
a atuar como sujeitos transformadores 
da realidade e como multiplicadores de 
conhecimentos entre indivíduos da mesma 
faixa etária (educação entre pares).

Sites para consulta

www.unicef.org.br - Na seção biblioteca, 
consultar material do Selo, Edição 2008, Como 
trabalhar o HIV/AIDS no seu município – Guia 
para Profissionais de Saúde e Educação 

www.unicef.org.br - Na seção biblioteca, 
consultar a publicação: Programa Saúde 
e Prevenção nas Escolas (SPE)

www.aids.gov.br 

www.mec.gov.br 

www.unesco.org/pt/brasilia/
education/other-education-themes/
preventive-education-on-hiv-aids/ 

www.unfpa.org.br 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
profissional/area.cfm?id_area=1526- 
Informações sobre malária 

http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21400 
- Informações sobre malária

2.3. DIREITO DE PROTEGER-
SE E DE SER PROTEGIDO DO 
HIV/AIDS E DA MALÁRIA

OBJETIVO DO SELO UNICEF: REDUZIR 
A TRANSMISSÃO VERTICAL (DA 
MÃE PARA O BEBÊ) E OS CASOS DE 
HIV/AIDS ENTRE ADOLESCENTES, 
ESPECIALMENTE MENINAS.

Direito relacionado com: 

ODM 6 - COMBATER 
O HIV/AIDS, A 
MALÁRIA E OUTRAS 
DOENÇAS 

O município deve garantir a cada gestante 
a realização de dois testes diagnósticos de 
HIV/AIDS, assim como o exame VDRL para 
o diagnóstico da sífilis (1º teste até a 20ª 
semana de gestação e o segundo antes do 
parto). Em caso de resultados positivos, 
várias providências precisam ser tomadas: 

• Tratamento efetivo. 

• Atendimento adequado quanto ao tipo 
de parto, sendo a cesariana indicada 
para todas as gestantes HIV positivas. 

• Acompanhamento clínico 
para a mãe e o bebê. 

• Fornecimento da fórmula láctea que a criança 
necessita no caso da mãe vivendo com HIV.

• Tratamento do parceiro da gestante.

Ao colocar em prática as políticas adequadas 
de prevenção, cada município poderá reduzir as 
chances de transmissão vertical (de mãe para 
filho) do HIV e da sífilis para praticamente zero. 
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2.4. CRESCER SEM 
VIOLÊNCIA

OBJETIVO DO SELO UNICEF: DIMINUIR 
A VIOLÊNCIA, A EXPLORAÇÃO E 
OS ABUSOS CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES; E FORTALECER O 
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 
NOS MUNICÍPIOS, GARANTINDO 
A REALIZAÇÃO EQUITATIVA 
DOS DIREITOS E LEVANDO EM 
CONSIDERAÇÃO AS DIMENSÕES DE 
GÊNERO, RAÇA/ETNIA E DEFICIÊNCIAS.

A violência contra crianças e adolescentes 
se manifesta em todos os lugares: em casa, 
na família, na comunidade onde moram, 
na escola e nas instituições. Para dar uma 
resposta positiva ao problema, é preciso 
considerar a invisibilidade e a impunidade. 
Muitos dos casos de violência — física, sexual 
ou psicológica — não são notificados e quando 
são investigados geralmente não chegam 
a uma responsabilização. A vulnerabilidade 
é ainda maior quando se fala em pessoas 
com deficiência, negros, adolescentes em 
conflito com a lei, moradores de rua e meninas 
e meninos que vivem em comunidades 
populares dos grandes centros urbanos. 

Os municípios precisam ter como 
prioridade o enfrentamento da violência 
contra crianças e adolescentes e atuar de 
maneira preventiva e determinada para:

• Combater o abuso físico e sexual 
de crianças em casa e nos demais 
ambientes da comunidade. 

• Prevenir a violência contra adolescentes, em 
especial, exploração sexual e homicídios, 
considerando as questões de raça e gênero.

• Proteger crianças e adolescentes da violência.

• Estimular a convivência familiar e comunitária 
e reduzir ao máximo as necessidades de 
institucionalização (encaminhamento de 
crianças e adolescentes para entidades 
de proteção, como abrigos, unidades de 
cumprimento de medidas socioeducativas).
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Site para consulta 

www.presidencia.gov.br/estrutura_
presidencia/sedh/conselho/conanda - 
Este endereço oferece informações sobre 
direitos humanos e dados dos conselhos 
estaduais e conta com atualização 
permanente de legislação e resoluções

No Selo UNICEF, grande parte dos temas 
ligados à proteção de crianças e adolescentes 
contra a violência está relacionada ao 
segundo capítulo da Declaração do Milênio, 
sobre a Promoção da Paz e Proteção Contra 
a Violência. As dicas apresentadas a seguir 
têm em comum o papel da família na vida de 
crianças e adolescentes. Muitos dos abusos 
e violações de direitos começam no próprio 
núcleo familiar e se estendem para a rua, 
em situações de maus tratos e exploração, 
como a sexual e o trabalho infantil.

2.5. SER ADOLESCENTE

OBJETIVO DO SELO UNICEF: 
ADOLESCENTES ACESSANDO 
POLÍTICAS PÚBLICAS MULTISSETORIAIS 
E SENDO RECONHECIDOS 
PELA SOCIEDADE POR SUA 
CAPACIDADE DE CONTRIBUIR PARA 
TRANSFORMAR A SUA REALIDADE.

Direito relacionado com: 

ODM 8 - 
ESTABELECER 
UMA PARCEIRA 
MUNDIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO

O município é o ente federativo que mais 
precisa contar com parceiros para cuidar de 
seu desenvolvimento. As ações podem ser 
coordenadas com os governos federal e/ou 
estadual, mas o apoio da população e do setor 
privado também tem um papel fundamental. Na 
área de infância e adolescência a cooperação 
pode ser articulada pelo CMDCA e ter como 
principal elemento de proteção o CT, uma 
força comunitária de plantão em favor 
dos direitos de crianças e adolescentes.
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2.6. SER PRIORIDADE NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

OBJETIVO DO SELO UNICEF: TODAS 
AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO 
COM ACESSO À INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 
E PROMOVENDO INICIATIVAS PELA 
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.

Direito relacionado com: 

ODM 8

2.7. BRINCAR, PRATICAR 
ESPORTES E DIVERTIR-SE

OBJETIVO DO SELO UNICEF: TODAS 
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM OPORTUNIDADE DE ACESSO 
A ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO, 
BRINCANDO E DIVERTINDO-SE EM 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ESCOLAS E COMUNIDADES.

Direito relacionado com: 

ODM 8
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A.1. MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO O 
PLANO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 
HÁ PELO MENOS 1 ANO

Guia para a Elaboração de Planos 
Municipais pela Primeira Infância, link:
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/
uploads/2012/06/GuiaPMPI.pdf

A.3. MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO 
PROGRAMAS PARA A INCLUSÃO 
E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

LDB (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação), link:
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm

A.5. MUNICÍPIO PROMOVENDO O 
ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE, 
BANHEIRO MASCULINO E FEMININO 
E COZINHA NAS ESCOLAS

Nota técnica Programa Toda Escola 
Com Água de Qualidade, Banheiro e 
Cozinha (Secretaria da Criança e da 
Juventude – Estado de Pernambuco).

A.7. MUNICÍPIO DESENVOLVENDO AÇÕES 
DE EDUCAÇÃO PARA A CONVIVÊNCIA 
COM O SEMIÁRIDO NAS ESCOLAS

Educação para a Convivência com o Semiárido 
– Guia de Orientação para os Municípios, link:
http://www.unicef.org/brazil/
pt/resources_20789.htm

A.9. MUNICÍPIO DESENVOLVENDO 
ATIVIDADES SOBRE OS DIREITOS SEXUAIS 
E REPRODUTIVOS NAS ESCOLAS

Saúde e Prevenção nas Escolas - Diretrizes 
para implementação Projeto SPE nas escolas
http://selounicef.org.br/_
selounicef.php?op=17 – 

A.11. MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO 
PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE 
VIOLÊNCIAS E ATENDIMENTO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 
SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador - Segunda Edição (2011-2015), link:
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/
files/topic/ipec/pub/plan-prevencao-
trabalhoinfantil-web_758.pdf

A.12. MUNICÍPIO COM OFERTA PRÓPRIA, 
OU COM PARCERIAS, DE SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR

Site do Ministério de Desenvolvimento 
Social (MDS), link:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
protecaoespecial/altacomplexidade/servico-
de-acolhimento-em-familia-acolhedora

A.13. MUNICÍPIOS IMPLEMENTANDO 
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE 
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM 
CONFLITO COM A LEI EM MEIO ABERTO 

Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, da Casa 
Civil da Presidência da República, links:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm

http://www1.direitoshumanos.gov.br/
clientes/sedh/sedh/spdca/sinase

Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo em Meio Aberto 
(Estado do Maranhão), link:
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/
File/politica_socioeducativa/planos_
municipais/modelo_sinase_maranhao.pdf

A.14. MUNICÍPIOS DISTRIBUINDO 
A CADERNETA DE SAÚDE DO 
ADOLESCENTE E CAPACITANDO 
PROFISSIONAIS PARA O SEU USO

Orientações para o Atendimento à Saúde do(a) 
Adolescente (versões “menino” e “menina”; 
Caderneta de Saúde do(a) Adolescente , links:
http://portal.saude.gov.br/portal/
arquivos/pdf/prancha_menino.pdf

http://portal.saude.gov.br/portal/
arquivos/pdf/prancha_menina.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
caderneta_saude_adolescente_menina.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
caderneta_saude_adolescente_menino.pdf

A.15. MUNICÍPIO COM COMITÊ / CONSELHO 
DE COMBATE ÀS DROGAS INSTALADO 
E FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas 
– Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas 
– Guia para Criação, acessível através do site 
do Ministério Público do Estado de Goiás, link:
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/
hp/54/docs/compods_e_fumpods_-_
guia_para_criacao_-_prefeitos.pdf

FONTES DE PESQUISA 
RELACIONADAS ÀS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS
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A.18. MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO AÇÕES DE 
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ANTES, DURANTE E APÓS DESASTRES

Portaria Interministerial Nº. 2, de 06 de 
dezembro de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União: Institui o Protocolo Nacional 
Conjunto para Proteção Integral de Crianças e 
Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com 
Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, 
podendo ser encontrado o seu detalhamento 
e mais instruções através do link abaixo:
http://www.crianca.mppr.mp.br/
arquivos/File/publi/sedh/protocolo_
nacional_desastres_2013.pdf

Portaria Interministerial nº 2, de 5 de setembro 
de 2013, publicado no Diário Oficinal da 
União: Estabelece minuta de termo de 
adesão por meio do qual os Estados, Distrito 
Federal e Municípios poderão participar 
do Protocolo Nacional Conjunto para 
Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, 
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência 
em Situação de Riscos e Desastres:
http://pesquisa.in.gov.br/
imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/09/2013&jornal=1&pagina
=18&totalArquivos=128

Orientações de como aderir ao Protocolo 
Nacional Conjunto para a Proteção 
Integral a Crianças e Adolescentes, 
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência 
em Situação de Riscos e Desastres: 
www.sdh.gov.br ou correio eletrônico 
protocolointegral@sdh.gov.br

A.19. MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO 
PLANOS MUNICIPAIS DE ESPORTE 
EDUCACIONAL HÁ PELO MENOS UM ANO

Sites do Ministério do Esporte e 
Ministério da Educação, links:
http://www.esporte.gov.br
http://www.mec.gov.br

Site do Governo do Recife, link:
http://www2.recife.pe.gov.br/sociedade-
contribui-para-construcao-do-plano-de-
esportes-do-recife/#sthash.xjP0hav3.dpuf

I.2. % DE MULHERES GRÁVIDAS 
COM 7 OU MAIS ATENDIMENTOS 
DE PRÉ-NATAL – MS/SINASC

Cadernos de Atenção Básica – Atenção 
ao Pré-natal de baixo risco
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf

Gestação de alto risco: manual técnico 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf

I.3. % DE ÓBITOS MATERNOS 
INVESTIGADOS - MS/SIM

Guia de Vigilância Epidemiológica do 
Óbito Materno – 1ª Edição, link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/saude/arquivos/
mulher/ManualdosComites2009.pdf

Manual de normas técnicas para 
Vigilância do Óbito Materno, Infantil, 
Fetal e com Causa Mal Definida, link:
http://www.saude.ce.gov.br/index.
php/downloads/category/58-
livros-revistas-e-folderes-

I.4. % DE ÓBITOS INFANTIS 
INVESTIGADOS – MS/SIM

Manual de normas técnicas para 
Vigilância do Óbito Materno, Infantil, 
Fetal e com Causa Mal Definida, link:
http://www.saude.ce.gov.br/index.
php/downloads/category/58-
livros-revistas-e-folderes-

I.12. TAXA DE MORTALIDADE ENTRE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 10 A 19 
ANOS POR CAUSAS EXTERNAS – MS/SIM

Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à 
Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, 
Proteção e Recuperação da Saúde, link: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
diretrizes_nacionais_atencao_saude_
adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf
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I.14. % DE ADOLESCENTES DE 16 E 17 
ANOS CADASTRADOS NO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL – TRE

Diretrizes do Programa Eleitor do 
Futuro (TRE-Ceará), links:
http://www.justicaeleitoral.jus.br/
arquivos/tre-ce-resolucao-n-o-316

http://www.justicaeleitoral.jus.br/
arquivos/tre-ce-resolucao-n-o-327

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/
tre-ce-programa-eleitor-do-futuro-formacao-
para-educacao-politica-fasciculo-4

http://apps.tre-ce.jus.br/tre/servicos/
publicacoes/arquivos/tre-ce-publicacao-
2008-livro-livro-do-educador.pdf

http://www.tre-ma.jus.br/institucional/
projetos-sociais/voto-jovem-na-escola

http://www.justicaeleitoral.jus.br/
arquivos/tre-pi-jovem-eleitor-na-
escola-construindo-um-cidadao

http://www.tse.jus.br/noticias-tse/
campanhas/2013/campanha-jovem-eleitor

P.1. MUNICÍPIO REALIZANDO A 
SEMANA DO BEBÊ EM 2014 E 2015

Como Realizar a Semana do Bebê 
em Seu Município, link: 
http://itarget.com.br/clients/selounicef.
com/2006/downloads/cartaz.pdf

Site: http://www.semanadobebe.org.br/

P.2. MUNICÍPIO PROMOVENDO AÇÕES 
DE MOBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS EM 
TORNO DA CAMPANHA DO UNICEF 
POR UMA INFÂNCIA SEM RACISMO

Campanha “Por uma Infância 
sem Racismo”, link:
http://www.unicef.org/brazil/
pt/multimedia_19296.htm

O Efeito do Racismo na Infância, link:
http://unicef.org.br/ biblioteca – publicações 

Guia Cultura e Identidade – Comunicação 
para a igualdade étnico-racial, Selo 
UNICEF Edição 2009-2012, links:
http://selounicef.org.br/_selounicef.php?op=4

http://seppir.gov.br/publicacoes/
guia-de-implementacao-do-estatudo-
da-igualdade-racial/view

P.3. MUNICÍPIO REALIZANDO AÇÕES 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 
TORNO DA VIOLÊNCIA SEXUAL, TRABALHO 
INFANTIL E/OU SOBRE LETALIDADE DE 
ADOLESCENTES NEGROS E INDÍGENAS

Perspectivas Negras - Construindo políticas 
públicas na intersecção entre Juventude 
e Promoção da Igualdade Racial. link:
http://www.seppir.gov.br/publicacoes/
arquivos/relatorio-juventude

P.4. MUNICÍPIO REALIZANDO A 
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DE 
ADOLESCENTES COMO DELEGADOS

Conceituação e Operacionalização para 
Realização da 9ª Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
Orientações Conferências Municipal, 
Regional, Territorial e Estadual
Roteiro Básico para Construção 
de Regimento Interno Link :
http://www1.direitoshumanos.gov.br/clientes/
sedh/sedh/conselho/conanda/conferencias-sdh

OBS: as Conferências são realizadas a 
cada 3 anos, tendo sido a mais recente (9ª 
Conferência) em 2012. Por esse motivo, 
as orientações aqui sugeridas foram 
retiradas do material dessa Conferência, 
levando em conta, segundo consulta 
realizada aos Conselheiros Estaduais, que 
a forma de conduzir a Conferência não 
muda tanto de uma edição para outra, o 
que muda são os temas destacados.

P.8. MUNICÍPIO REALIZANDO AÇÕES 
DE MOBILIZAÇÃO PELO ESPORTE 
EDUCACIONAL, SEGURO E INCLUSIVO

Jogando Juntos – Guia de Mobilização pelo 
Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo”, link: 
http://www.unicef.org/brazil/
pt/br_jogandojuntos.pdf

OBS: Foi retirado o enfoque relacionado 
aos grandes eventos esportivos, uma vez 
que esse guia destina-se a município de 
portes variados. Dessa forma, adaptamos 
o conteúdo de forma que pudesse ser 
utilizado em todos os municípios.
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OBJETIVO -        
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 

INDICADOR I.1.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (TMI) 
– MS/SIM (INDICADOR SENTINELA) - 
O MUNICÍPIO SÓ PONTUA NO INDICADOR 
DE % DE ÓBITOS INFANTIS INVESTIGADOS SE A TMI NÃO 
TIVER PIORADO ENTRE OS ANOS INICIAL E FINAL. 

DICAS

• Ofertar atenção qualificada e humanizada no pré-natal, parto e pós-parto à gestante, 
ao recém-nascido e ao casal, conforme diretrizes do Programa Rede Cegonha.

• Oferecer atenção integral e humanizada ao recém-nascido, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na Portaria nº 371, de 7 de maio de 2014, do Ministério da Saúde.

• Garantir referência, transporte adequado e acompanhado de profissionais 
capacitados e familiares para gestantes e crianças que necessitem de 
atendimento mais complexo, mantendo registro da regulação dos casos.

• Garantir a oferta de exames com resultados em tempo hábil para tratamento.

• Garantir oferta frequente e regular de vacinação. 

• Implantar ou manter espaços e insumos para reidratação de crianças com diarreia aguda 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para evitar internações desnecessárias.

• Agendar atendimento regular da criança na UBS para acompanhar seu estado de saúde, 
com utilização adequada da Caderneta de Saúde da Criança. Anotar na Caderneta: 
pesagem e avaliação da situação nutricional e do desenvolvimento psicomotor.

• Implantar práticas que promovam o aleitamento materno exclusivo (nos 
primeiros seis meses de vida) e continuado (até 2 ou mais anos), apoiando e 
orientando as famílias sobre a alimentação complementar saudável.

• Usar de forma adequada o cartão da gestante, mantendo o prontuário 
e os registros de atendimento preenchidos por completo. Anotar o 
número do Sisprenatal e o agendamento da próxima consulta.

• Implantar protocolo (normas e critérios técnicos a serem seguidos pelas equipes) para 
identificação e acompanhamento adequado e frequente de recém-nascidos (RN) de 
risco: com baixo peso ao nascer; prematuros; com deficiências; residentes em área de 
risco; que necessitaram de manobras de ressuscitação por ocasião do parto; crianças 
internadas ou com problemas de saúde; filhos de mãe adolescente/ou com baixa 
instrução; RN de família com história de morte de crianças menores de 5 anos.

• Cumprir a recomendação do Ministério da Saúde para a alta hospitalar (no 
mínimo 24 horas para parto normal e 48 horas para parto cesáreo). 

• Antes da alta hospitalar, orientar sobre os cuidados necessários e os sinais 
de complicação do pós-parto imediato, para a mulher e seu bebê.

• Comunicar à Rede Básica de Saúde sobre a alta da puerpéra e do recém-nascido para 
a continuidade do cuidado, garantindo a realização de visita domiciliar pelo Agente 
Comunitário de Saúde – ACS e o enfermeiro, nos primeiros sete dias de vida do bebê.
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• Realizar visitas domiciliares às mães no puerpério e aos seus bebês (em especial àqueles 
com menos de 2.500 gramas) toda semana, no primeiro mês após o parto.

• Administrar a mega dose de vitamina A para mães no puerpério imediato 
(antes da alta hospitalar) e para crianças de 6 a 59 meses (a cada 6 
meses) de acordo com as normas do Ministério da Saúde.

• Garantir a suplementação de ferro para todas as crianças entre 6 e 18 meses de vida.

• Garantir a realização do teste rápido para HIV/AIDS em tempo 
hábil para intervenção na gestação, parto e pós parto.

• Assegurar atendimento adequado às crianças expostas ao HIV e/ou com 
outras afecções congênitas (doenças que o bebê já tem ao nascer).

INDICADOR I.2.

% DE MULHERES GRÁVIDAS COM 7 OU MAIS 
ATENDIMENTOS DE PRÉ-NATAL – MS/SINASC

DICAS

• Realizar campanhas sobre a importância do pré-natal, incentivando 
o seu início logo após a confirmação da gravidez.

• Garantir a oferta do teste rápido de gravidez nas UBS com Protocolo e fluxo de atendimento.

• Capacitar os profissionais de saúde e estruturar os serviços de saúde para que 
ofereçam um pré-natal de qualidade a todas as gestantes do município, com:

 - sete ou mais consultas (mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e 
semanais entre a 37ª semana e o parto. Observar que não existe alta do pré-natal).

 - realização de exames com recebimento dos resultados em tempo hábil – tipo sanguíneo 
(ABO-Rh), hemoglobina/hematócrito, VDRL e teste rápido de tipagem para sífilis, 
sumário de urina, urinocultura com antibiograma, glicemia de jejum, anti-HIV e teste 
para diagnóstico da toxoplasmose (doença infecciosa causada por um protozoário e 
transmitida, em geral, pelo gato), coombs indireto; IgM e IgG, sorologia para hepatite.

 - tratamento imediato em caso de gestantes positivas para sífilis e/ou HIV/AIDS e seus parceiros.

 - oferta da vacina DT (contra difteria e tétano).

• Orientar a gestante sobre hábitos de vida saudáveis, relacionados à alimentação, 
prática de exercícios físicos e os riscos do uso de álcool, fumo e outras drogas. 

• Implantar programa de assistência à gestante moradora de rua e usuária de drogas.

• Usar de forma adequada o cartão da gestante, mantendo o prontuário 
e os registros de atendimento preenchidos por completo. Anotar o 
número do Sisprenatal e o agendamento da próxima consulta.
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• Realizar busca ativa das gestantes faltosas ao pré-natal e à consulta na primeira semana 
após o parto, para aquelas crianças que ainda não realizaram o Teste do Pezinho.

• Garantir a avaliação da gestante por profissional médico logo no 
início da gravidez (no período de até 14 semanas).

• Através de exames laboratoriais e clínicos, realizar a classificação de risco em 
todas as consultas de pré-natal, e encaminhar (com vaga já confirmada), quando 
necessário, ao pré-natal de alto risco ou à urgência/emergência obstétrica.

• Detectar precocemente e tratar as doenças maternas.

• Orientar as gestantes e seus familiares sobre: sinais de risco na gravidez; sinais de 
aproximação do parto; benefícios do parto normal; direitos da gestante e do bebê, da 
mulher que amamenta e do pai; a importância da visita do Agente Comunitário de Saúde.

• Garantir atendimento à gestante sempre que houver intercorrência, 
independente do calendário estabelecido pela Unidade de Saúde.

• Identificar as gestantes de médio e alto risco e providenciar que elas fiquem em 
residências próximas à maternidade no último mês de gestação. Analisar a possibilidade 
de criar uma casa de apoio à gestante situada perto do hospital do município.

• Garantir leitos hospitalares em quantidade suficiente e recursos humanos 
qualificados, no hospital do município ou na unidade hospitalar de referência, 
para o atendimento imediato à gestante em trabalho de parto. Assim, evita-
se a busca por uma vaga, o que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. 

• Definir e orientar a gestante sobre o local onde será feito o parto. Garantir 
a referência e o transporte para as gestantes com gravidez de médio 
e alto risco, acompanhada de profissionais capacitados.

• Preencher adequadamente o partograma, instrumento de acompanhamento 
do trabalho de parto que objetiva avaliar a vitalidade do feto. 

• Assegurar a presença de acompanhante indicado pela gestante, 
em todas as fases do trabalho de parto.

• Estruturar serviços de acompanhamento do puerpério, com agendamento 
na alta hospitalar e realização de visitas domiciliares pelas equipes de 
saúde da família no período de 07 a 10 dias após o parto.

• Encaminhar a mãe no puerpério para um serviço que garanta o acesso e as 
informações sobre o planejamento reprodutivo, e o direito da livre escolha do 
método mais adequado para o seu caso, incluindo os métodos naturais.
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INDICADOR I.3.

% DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS - MS/SIM

DICAS

• Notificar e investigar todos os óbitos maternos e de mulheres em idade fértil, 
independentemente de causa declarada para auxiliar na adoção de medidas que possam 
evitar novas ocorrências (Ministério da Saúde, portaria nº 1.119, de 05/06/2008). 

• Implantar e apoiar o funcionamento do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna.

• Na implantação do Comitê Municipal, considerar a importância de uma equipe multiprofissional 
e intersetorial, sendo essencial a participação de médicos e/ou especialistas em obstetrícia (e 
pediatria, no caso de ser Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal), para 
avaliar os diagnósticos e tratamentos dispensados à mulher (e à criança, no caso citado).

• Amparar o Comitê por portarias ou resoluções governamentais e 
publicar o regimento interno e os membros do Comitê.

• Capacitar os técnicos e profissionais de saúde responsáveis por notificações, investigações 
epidemiológicas e análise das informações sobre a vigilância dos óbitos.

• Utilizar como referência as normas do Ministério da Saúde, inclusive aquelas referentes 
à Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência.

• Cumprir rigorosamente os prazos estipulados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria 
Estadual da Saúde para o envio de informações sobre a investigação dos óbitos.

• Capacitar os agentes de saúde para que informem à Secretaria de Saúde do município, 
por meio da UBS, todos os nascimentos e óbitos que ocorram em sua área de atuação.

• Considerar, na investigação do óbito materno critérios de evitabilidade que não se limitem 
às medidas terapêuticas adotadas, mas que levem em conta os seguintes fatores:

 - Da comunidade e da mulher (recusa em procurar a assistência necessária ou 
em seguir as orientações dos profissionais de saúde por questões culturais e 
religiosas ou, ainda, por falta de reconhecimento do problema);

 - Profissionais (falta de capacitação ou capacitação imprópria, negligência, imperícia ou imprudência);

 - Institucionais (falta de captação precoce e busca ativa da mulher, carência de leitos obstétricos, 
falta de sangue, hemoderivados ou medicamentos e inexistência de sistema de referência e 
contrarreferência formalizado para tratamento clínico-ginecológico e obstétrico, entre outros);

 - Sociais (nos casos em que as condições socioeconômicas desfavoráveis da mulher contribuíram para 
o óbito, tais como desemprego, baixa renda familiar e baixa escolaridade da mulher, entre outros);

 - Intersetoriais (onde a falta de equipamento social contribuiu para o óbito, como 
a disponibilidade limitada de meios de transporte, a inexistência de estradas, a 
segurança pública ineficiente e a falta de saneamento básico, entre outros).

• A partir da análise dos óbitos maternos, os Comitês Municipais devem definir as medidas que 
podem resultar na melhoria do registro e na redução desses óbitos, encerrando o preenchimento 
dos instrumentos de investigação com a ficha síntese, conclusões e recomendações (MS) que 
estão no módulo de investigação do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM- versão WEB.

• Propiciar discussão com todos os profissionais envolvidos na assistência do município 
de residência do caso: atenção Básica, atenção Especializada, atenção Hospitalar, 
transporte e regulação, para adoção de medidas de prevenção a novas ocorrências.
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INDICADOR I.4.

% DE ÓBITOS INFANTIS INVESTIGADOS – MS/SIM

DICAS

• Implantar e garantir o pleno funcionamento do Comitê Municipal de Prevenção do Óbito 
Infantil e Fetal e as Comissões Hospitalares de Investigação dos Óbitos, Infantis e Fetais. 

• Realizar investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais, garantindo 
o cumprimento de todas as etapas do processo, a seguir:

 - Identificação do óbito, através de busca ativa diária nos hospitais, junto 
à atenção básica e fontes alternativas como líderes religiosos, líderes 
comunitários, curandeiros, parteiras entre outros informantes-chave;

 - Aplicação dos critérios de inclusão / exclusão;

 - Entrevista domiciliar;

 - Levantamento de dados dos serviços de saúde (prontuários hospitalares, das UBS, serviços de 
urgência, ambulatórios de especialidades; laudos de necropsia ou anatomopatológico);

 - Resumo, discussão e conclusão sobre o caso;

 - Análise de evitabilidade, envolvendo atenção básica, atenção especializada, 
urgência, sistema de transporte e regulação, atenção hospitalar;

 - Identificação dos problemas relacionados aos óbitos;

 - Identificação das medidas de prevenção/intervenção necessárias.

• Cumprir rigorosamente os prazos estipulados pelo Ministério da Saúde para o envio 
de informações, de acordo com a Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009.

• Encaminhar as recomendações para redução das mortes infantis e fetais aos gestores de 
saúde em todos os níveis, apontando as medidas de prevenção de novas ocorrências de óbitos 
potencialmente evitáveis e as medidas de intervenção para a reorganização da assistência.
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INDICADOR I.5.

COBERTURA VACINAL PENTAVALENTE – MS/PNI

DICAS

• Garantir a oferta frequente e regular das vacinas do calendário de vacinação oficial do 
Ministério da Saúde com registro adequado na Caderneta de Saúde da Criança.

• Garantir a capacitação e atualização permanente dos profissionais 
de atendimento nas salas de vacinação.

• Mobilizar a população do município para a vacinação utilizando os meios de comunicação 
local como carros de som, rádio, procurando envolver todos os segmentos da sociedade 
(sindicatos, igrejas, associações de bairros, comércio, indústrias, bancos, secretarias municipais) 
durante as atividades de vacinação de rotina e a realização de campanhas de vacinação.

• Estimular a vacinação de rotina, facilitando o acesso da população a esse 
serviço. A Secretaria Estadual da Saúde pode e deve ser grande parceira 
nesta ação, inclusive oferecendo apoio durante as campanhas.

• Desenvolver estratégias diferenciadas para busca ativa (visita domiciliar e/ou 
Monitoramento Rápido de Coberturas/MRC) dos que faltam à vacinação, por meio 
das equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS e Estratégia 
Saúde da Família/ESF. O cartão controle da sala de vacina e o chamado cartão 
espelho do Agente Comunitário são importantes instrumentos nesse processo.

• Oferecer a vacinação em locais e horários alternativos (noite e finais de 
semana) com o objetivo de facilitar o acesso das famílias à vacinação.

• Sensibilizar as famílias, técnicos de saúde, educação e assistência social, 
lideranças comunitárias e religiosas sobre a importância da vacinação.

• Estimular o uso da Caderneta de Saúde da Criança para o registro adequado, pelos profissionais 
de saúde, das vacinas, registro de peso, altura, saúde oral, desenvolvimento infantil, aleitamento 
materno, alimentos complementares saudáveis e demais orientações para as famílias.

• Garantir os insumos necessários para a realização das ações de vacinação.
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OBJETIVO – TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACESSANDO, 
PERMANECENDO E CONCLUINDO A EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
QUALIDADE NA IDADE CERTA, COM SUCESSO NA APRENDIZAGEM

INDICADOR I.6.

TAXA DE ABANDONO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
(POR RAÇA, ETNIA E GÊNERO) – MEC/INEP

DICAS

• Dispensar atenção e orientações específicas para a formação inicial e continuada 
aos professores(as) do ensino fundamental que lidam com as crianças de 6 anos 
de idade, adequando todos os conteúdos à proposta pedagógica, elaborada 
coletivamente, ao currículo, a organização dos espaços físicos, materiais 
didáticos coloridos, lúdicos, evitando mudanças radicais para a criança. 

• Garantir 200 dias letivos e pelo menos quatro horas diárias de aula para todas as 
crianças e adolescentes em idade escolar do município, enfatizando o acompanhamento 
desse direito em áreas rurais, ribeirinhas, quilombolas e indígenas.

• Criar programas de incentivos para alunos, professores, gestores escolares e 
famílias pelo zelo comprovado com a frequência dos alunos na escola.

• Desenvolver atividades esportivas, culturais, artísticas e sociais de forma 
articulada ao currículo e associada à frequência dos alunos na escola.

• Desenvolver a educação integral como forma de estimular a adesão das crianças e 
das famílias. Isso se dá pela articulação de conhecimentos, ampliação de espaços e 
tempos de aprendizagem, promoção de parcerias locais e ênfase nas diversas áreas 
de desenvolvimento (cognitiva, esportiva, artística, cultural, entre outras).

• Fazer a busca ativa, indo ao domicílio de cada criança que não está frequentando a 
escola, saber o porquê e garantir o seu retorno à sala de aula. A essa atividade, associar 
orientações permanentes e de qualidade, para as famílias e comunidade, sobre a necessidade 
e corresponsabilidade para a proteção integral ao direito à educação das crianças.

• Promover a chamada escolar, isto é: a cada ano, gestores da educação convocam 
famílias para que solicitem a matrícula ou a transferência de seus filhos. Dessa forma, 
o município pode verificar a demanda de alunos que se apresenta para o ano letivo 
seguinte e organizar a rede de ensino para atender os novos alunos. Os alunos que 
ainda não se encontram oficialmente matriculados têm a chance de se cadastrar e 
aguardar pela confirmação da unidade de ensino em que pretendem estudar.

• Melhorar o sistema de transporte escolar, seguindo a orientação dos órgãos 
normativos e fiscalizadores, especialmente o órgão local de trânsito. Faz-
se necessária atenção especial no que diz respeito ao transporte das crianças 
de 6 anos de idade, que estão matriculadas no ensino fundamental.

• Implementar programas de formação para gestores escolares que atuam no ensino 
fundamental, com conhecimentos específicos sobre o educar e cuidar de forma 
indissociável e sobre a importância do desenvolvimento infantil e o brincar.
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• Elaborar um Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, que inclua o diagnóstico da situação no município e que contribua 
para alcançar as metas propostas pelo Plano Nacional.

• Promover campanhas contra o trabalho infantil. É possível também engajar-
se na campanha proposta pela Fundação Telefônica. Conheça mais no link: www.
fundacaotelefonica.org.br/linhas-de-atuacao/infancia-e-adolescencia/nossa-conta/

• Enfatizar junto ao grupo gestor das escolas de ensino fundamental sobre a importância 
do seu envolvimento na elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância.

• Realizar ampla mobilização durante a chamada pública para a matrícula, valendo-se de 
carros de som, rádios locais, igrejas, sociedade, promotoria e entidades sociais.

• Criar programas para alunos e professores, que abordem as relações raciais 
na sala de aula, valorizem as diferenças e as identidades culturais.

• Estimular o envolvimento do Conselho Tutelar - CT, de juízes e promotores na mobilização 
pelo direito à educação. Eles devem acompanhar as condições estabelecidas na área da 
educação dentro dos programas de distribuição de renda (Bolsa Família e outras iniciativas).

• Promover o acompanhamento individualizado da aprendizagem dos alunos, possibilitando 
orientações específicas para gestores e professores no sentido de organizarem 
estratégias diversificadas e lúdicas que atendam às necessidades dos alunos.

• Oferecer informações amplas sobre a prevenção da violência na infância, 
disponibilizando materiais, livros e sites, buscando estimular a discussão no âmbito 
escolar e motivar a implementação de programas que atuem na promoção de uma 
cultura de paz e redução de conflitos, agressões e bullying entre os alunos.
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INDICADOR I.7.

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NOS ANOS FINAIS (5° A 9° 
ANO) DO EF DIURNO DA REDE MUNICIPAL – MEC/INEP

DICAS

• Desenvolver estratégias e oportunidades para aceleração de estudos 
de alunos com distorção idade-série, ou seja, os que estão atrasados e 
suas idades não correspondem à série que estão cursando.

• Promover programa de formação de professores, contemplando temáticas 
relacionadas à realidade dos alunos que apresentam distorção idade-série.

• Colocar à disposição dos alunos em programas de aceleração, materiais didáticos 
atrativos, em quantidade adequada e com qualidade científica. Fornecer apoio pedagógico 
apropriado para o desenvolvimento de atividades lúdicas de ensino e aprendizagem. 

• Estimular a participação das famílias na elaboração, junto com o grupo gestor das escolas, 
do projeto educativo pedagógico. Isso será viabilizado por meio de vivências, palestras, 
encontros, rodas de conversas, de acordo com as demandas e interesse das famílias.

• Promover o acompanhamento individualizado da aprendizagem dos alunos que 
apresentam distorção idade-série, criando estratégias adequadas e prazerosas.

• Aumentar a oferta da educação infantil, especialmente no que se refere a creches e cooperar 
com o governo estadual para a expansão da oferta do ensino médio, visando ao cumprimento da 
Emenda Constitucional nº 59, que instituiu a expansão da educação básica de 4 a 17 anos de idade.

INDICADOR I.8.

% DE CRIANÇAS BENEFICIADOS PELO BPC 
QUE ESTÃO NA ESCOLA – MDS/MEC

DICAS

• Constituir um grupo de trabalho, com representantes de diversos setores, para o acompanhamento 
das ações relacionadas à inclusão escolar e social dos beneficiários do programa.

• Mobilizar escolas e gestores escolares para assegurar o atendimento de cada criança e adolescente 
que recebe o BPC. Para isso, é preciso manter um programa permanente de adequação física das 
escolas, além de professores capacitados para atender os beneficiários em turmas inclusivas.

• Atualizar a lista de beneficiários do programa no município. Promover o acompanhamento 
individualizado da aprendizagem desses alunos e sua frequência escolar.

• Ter pelo menos um transporte escolar adaptado às crianças de 6 anos de idade 
e para a mobilidade dos demais beneficiários e de seus familiares para atividades 
escolares ou outras ações de integração, assistência social e saúde.

• Garantir o acesso de crianças com deficiência ao espaço escolar com qualidade, 
de modo que a escola seja realmente inclusiva, com professores formados 
de acordo com as necessidades específicas de cada deficiência.

• Fazer um levantamento de todas as barreiras físicas ou da falta de recursos humanos 
que impeçam o acesso de beneficiários às escolas. Em seguida, providenciar as 
mudanças ou adaptações para qualificar o atendimento e a mobilidade dos alunos.
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INDICADOR I.9.

PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM 
A META DO IDEB, ANOS INICIAIS – MEC/INEP

DICAS

• Promover o acompanhamento individualizado dos alunos, de modo a obter um 
fluxo contínuo de aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental.

• Observar o IDEB das escolas de ensino fundamental do município, 
como forma de avaliar a educação ofertada.

• Manter altas expectativas e desenvolver, com efetiva competência profissional 
dos gestores e professores, estratégias diversificadas em relação à aprendizagem 
dos alunos da rede pública, acreditando que eles têm potencial para obter um 
bom desempenho, independentemente da escolaridade de seus pais.

• Promover reuniões constantes e formação continuada das equipes de diretores, com foco nas 
competências específicas de cada etapa educacional, essenciais ao seu bom desempenho.

• Elaborar políticas de formação continuada para professores. Essas devem possuir 
um caráter objetivo e funcional, com o propósito de contribuir para a elevação 
e qualidade da prática pedagógica do professor. A estruturação do conteúdo 
e do tempo pedagógico deve ser tema essencial dessas formações.

• Universalizar o acesso à educação infantil, com destaque para as crianças de creche, o 
que é fundamental ao desenvolvimento integral das crianças. Ofertá-la significa garantir 
a efetivação do direito de todas as crianças ao acesso à educação e cuidados.
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OBJETIVO - REDUZIR A TRANSMISSÃO VERTICAL (DA 
MÃE PARA O BEBÊ) E OS CASOS DE HIV/AIDS ENTRE 
ADOLESCENTES, ESPECIALMENTE MENINAS

INDICADOR I.10.

% DE GESTANTES QUE FIZERAM O TESTE DE HIV E SÍFILIS 
ATÉ A 20ª SEMANA DE GESTAÇÃO – MS/SISPRENATAL

DICAS

• Capacitar profissionais de saúde para a oferta do teste de HIV e sífilis precocemente no pré-natal.

• Garantir a oferta de testes rápidos de triagem para HIV e sífilis, com 
resultados em tempo hábil para início do tratamento.

• Garantir tratamento da sífilis e da AIDS durante a gestação, extensivos ao parceiro.

• Realizar prevenção de reinfecção em gestantes já tratadas de sífilis, 
com oferta de preservativo e conscientização do parceiro.

• Realizar notificação dos casos identificados.

• Realizar mobilização local a respeito da importância do 
diagnóstico e tratamento precoces de sífilis e AIDS.

• Identificar maternidades referenciadas para o parto da gestante HIV positiva e capacitar 
maternidades e profissionais de saúde que ainda não sejam referenciadas.

• Garantir serviço de aconselhamento às gestantes que vivem com HIV/AIDS e suas famílias.
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OBJETIVO - DIMINUIR A VIOLÊNCIA, A EXPLORAÇÃO E 
OS ABUSOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; E 
FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS 
MUNICÍPIOS, GARANTINDO A REALIZAÇÃO EQUITATIVA 
DOS DIREITOS E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS 
DIMENSÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E DEFICIÊNCIAS

INDICADOR I.11.

% DE CRIANÇAS DE ATÉ 1 ANO DE IDADE COM REGISTRO 
CIVIL, DO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS – IBGE/
ESTATÍSTICA DO REGISTRO CIVIL E MS/SINASC

DICAS

• Realizar por meio de sua Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e demais 
órgãos de defesa e proteção dos direitos da criança no município, o mapeamento 
da população não registrada, principalmente nas áreas indígenas, comunidades 
quilombolas, ciganas, e pessoas que vivem em abrigos, zonas rurais e ribeirinhas.

• Formar comitê municipal, representativo de todos os programas existentes no município para 
elaborar e implantar um plano de mobilização, com o objetivo de garantir o registro civil. 

• Realizar amplas e frequentes campanhas educativas e de mobilização enfatizando o 
direito das pessoas serem registradas, a importância do Registro Civil de Nascimento 
(RCN), a gratuidade do serviço e esclarecimentos sobre direito de paternidade.

• Instalar Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento nas maternidades ou 
fazer parceria com o cartório para registrar as crianças ainda na maternidade. Caso isso 
não seja possível, encaminhar os pais ao cartório logo após o parto. Nesse momento, é 
preciso orientá-los sobre a gratuidade do registro civil e da certidão de nascimento. 

• Realizar campanhas educativas no pré-natal, para que as gestantes estejam com os 
seus documentos pessoais no momento do parto e para que o pai esteja presente 
durante o internamento e a alta da mulher. Dessa forma, será possível cuidar da 
efetivação imediata do registro civil de nascimento do recém-nascido.

• Em caso de viagem ou impossibilidade de comparecimento do pai no momento do registro de 
nascimento, orientar que ele providencie, antes, uma procuração junto ao cartório para que a 
mãe possa registrar a criança em seu nome. Isso deve acontecer no caso de não serem casados 
legalmente, porque do contrário a mulher pode registrar com a certidão de casamento.

• Caso o pai da criança não queira assumir a paternidade e se a mãe não concordar 
em registrar o bebê sem o nome do pai, recomenda-se que sejam esclarecidos 
todos os procedimentos junto ao cartório, para requerer a investigação e o 
reconhecimento de paternidade, inclusive realização do teste de DNA.

• Para registrar a criança, caso a mãe seja menor de 16 anos, ela deve 
estar acompanhada da mãe, pai ou responsável legal.

• Criar cartórios móveis, bem com realizar mutirões, que possam realizar o 
registro civil de nascimento nas comunidades de difícil acesso.

• Realizar levantamento nas escolas do município para detectar alunos sem RCN para os 
encaminhamentos necessários, envolvendo família, CT, cartório e poder judiciário local.
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INDICADOR I.12.

TAXA DE MORTALIDADE ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 10 A 19 ANOS POR CAUSAS EXTERNAS – MS/SIM

DICAS

• Organizar a rede de atenção integral à saúde, garantindo a qualidade e 
integralidade das ações e o atendimento às vítimas de violência, buscando a 
integração das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS.

• Buscar articulação com as principais políticas, programas e projetos de prevenção à 
violência, como, por exemplo, o Programa Juventude Viva além de outras estruturas 
municipais, estaduais e federais para organização de estratégias que incidam 
sobre a redução dos índices de homicídios, e o uso de armas de fogo. As ações e 
estratégias voltadas ao desarmamento incidem na redução das agressões.

• Buscar no nível estadual e federal programas de apoio aos municípios na 
área de prevenção e redução de homicídios contra adolescentes e jovens 
para formação de comitês municipais de prevenção à violência.

• Oferecer treinamento sobre direção defensiva para jovens que dirigem motos.

• Implantar faixas seletivas e incentivar/fiscalizar o uso de 
equipamentos de segurança para o condutor.

• Desenvolver ações de articulação intersetorial com as escolas de preparação para condutores 
de veículos e outros que possam complementar as ações de prevenção e de tratamento aos 
agravos decorrentes dos acidentes de trânsito e envolvendo, por exemplo, energia elétrica.

• Implantar / implementar linhas de cuidado que contemplem:

 - Assistência rápida e eficaz às vítimas, por meio do SAMU, da Média e da Alta 
Complexidade, com a Política de Humanização do SUS e com outras interfaces que 
sejam necessárias para a recuperação da saúde e reabilitação das vítimas;

 - Detecção e prevenção de fatores de risco na população adolescente e jovem para acidentes 
de transporte, articulando ações que dialoguem com os vários setores envolvidos;

 - Articulação entre a Atenção Básica e a Saúde do Trabalhador para identificar nos territórios, 
os grupos de adolescentes e os jovens mais vulneráveis à mortalidade por acidentes de 
trânsito e de trabalho, demandando intervenções que podem ser mais efetivas se orientadas 
para as prioridades e para ações de saúde que possam contribuir para sua redução.  

• Implantar / implementar linhas de cuidado que possam intervir na prevenção de suicídios, 
levando em conta: a complexidade desse tema, que envolve fatores sociológicos, 
psicológicos e nosológicos; os fatores de vulnerabilidade; e as características próprias 
da adolescência que os predispõem a crises de identidade, problemas socioafetivos e 
dificuldades de administrar os desafios do crescimento e da competição social.

• Desenvolver ações preventivas que procurem reconhecer as ideações suicidas e mesmo as 
tentativas de suicídio como um pedido de socorro buscando o encaminhamento desses usuários 
a serviços que garantam o acolhimento destas pessoas e a continuidade de um tratamento.

• Promover a qualificação de profissionais de saúde para o reconhecimento 
de adolescentes e jovens com sinais de depressão ou necessidade de 
acompanhamento mais específico por demonstrarem ideações suicidas.

• Estruturar os CAPS, NASF e os outros níveis de complexidade da atenção necessários para o 
diagnóstico médico e psicossocial e para a continuidade do atendimento das pessoas que tentam 
o suicídio e às suas famílias, incluindo no atendimento aquelas que tiveram uma perda por suicídio.

• Promover assistência médica que propicie cuidados clínicos efetivos e apropriados às pessoas 
jovens que apresentam sinais de transtornos mentais, físicos e de abuso de substâncias.
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OBJETIVO - ADOLESCENTES ACESSANDO POLÍTICAS 
PÚBLICAS MULTISSETORIAIS E SENDO RECONHECIDOS 
PELA SOCIEDADE POR SUA CAPACIDADE DE CONTRIBUIR 
PARA TRANSFORMAR A SUA REALIDADE

INDICADOR I.13.

% DE NASCIDOS VIVOS DE MULHERES 
DE 10 A 19 ANOS – MS/SINASC

DICAS

• Capacitar as equipes de saúde para o atendimento e acolhimento à gestantes e casais 
adolescentes nas unidades de saúde, respeitando seu direito à confidencialidade e à privacidade.

• Garantir o acesso à orientação e aos métodos contraceptivos de 
forma facilitada, com orientação e sem julgamento.

• Promover ações educativas para grupos e organizações de adolescentes, 
tais como o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), grêmios 
escolares, investindo no processo de educação entre pares.

• Identificar e encaminhar ao pré-natal, as adolescentes grávidas nas unidades 
de saúde, na comunidade, por meio do trabalho dos agentes comunitários 
de saúde, líderes da Pastoral da Criança, NUCA entre outros. 

• Implementar o componente Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) dentro do 
Programa Saúde na Escola - PSE. Ver sites do Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação e do UNICEF: www.unicef.org/brazil/pt/activities_10151.htm

• Trabalhar os conteúdos e informações da Caderneta de Saúde do 
Adolescente juntamente com o Cartão da Gestante.

• Implantar projetos diferenciados e regionalizados de intervenção, na escola e na 
comunidade, voltados a adolescentes grávidas ou mães no puerpério. Um dos 
propósitos é que elas não abandonem a escola e busquem formação profissional.

• Promover acompanhamento após o parto, visando à garantia da saúde da mãe e do bebê, 
além do acesso ao planejamento reprodutivo, no intuito de adiar uma segunda gravidez.
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INDICADOR I.14.

% DE ADOLESCENTES DE 16 E 17 ANOS CADASTRADOS 
NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE

DICAS

• Buscar parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu Estado para a realização 
de ações de apoio às escolas para atividades de fomento à consciência cidadã de jovens, 
assim como no incentivo e emissão de Títulos de Eleitor para adolescentes de 16 e 17 anos. 
Vários estados desenvolvem projetos específicos nesse sentido, com os nomes: Projeto 
Eleitor do Futuro (CE e PE), Projeto Voto Jovem (MA), Projeto Jovem Eleitor (PI e AL).

• Divulgar nas mídias locais a Campanha Jovem Eleitor (TSE), realizada em todo 
Brasil, que busca incentivar os cidadãos de 16 e 17 anos a procurar um cartório 
eleitoral para tirar seu título e, assim, participar ativamente do pleito de 2016.

• Incluir nas atividades escolares, temas ligados à educação política de jovens na 
faixa etária de 12 a 17 anos, estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto 
consciente. Formar e informar os jovens acerca da importância, da finalidade e das 
consequências do exercício do voto, como processo de tomada de decisão.

• Estimular envolvimento dos jovens nas diferentes esferas de organização social, 
incentivando-os a participar dos organismos escolares de representação estudantil.

• Promover campanha de alistamento eleitoral dos jovens de 16 e 17 anos, matriculados 
nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares do município. 

• Incentivar a realização nas escolas de projetos pedagógicos, seminários, palestras, concursos de 
redação, mesas-redondas e encontros acerca de temas relacionados à consciência cidadã e à 
importância do voto consciente. Para a elaboração de atividades, sugerimos o Livro do Educador, 
do Programa Eleitor do Futuro (TRE-CE / UNICEF), disponível no link: http://apps.tre-ce.jus.
br/tre/servicos/publicacoes/arquivos/tre-ce-publicacao-2008-livro-livro-do-educador.pdf

• Promover, em parceria com o TRE, a Secretaria da Educação Básica do Estado, Secretaria 
Municipal de Educação, universidades, organizações não-governamentais e escolas, a 
realização de cursos de educação política destinados à capacitação dos professores.

• Buscar apoio do TRE na cessão de urnas eletrônicas para utilização de eleições 
realizadas por organizações estudantis, inclusive para a simulação de eleições.



DICAS DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
Esta parte descreve orientações para que 
o município consiga desenvolver com mais 
qualidade as ações estratégicas de políticas 
públicas e alcance os melhores resultados 
na vida das crianças e adolescentes. 

DICAS PARA GARANTIR OS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO

UNIVERSALIZANDO E MELHORANDO                                                 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Edição 2013-2016 
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AÇÃO A.1.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO O PLANO PELA 
PRIMEIRA INFÂNCIA HÁ PELO MENOS UM ANO

O Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI é uma ferramenta para 
garantir a prioridade para as crianças menores de 6 anos nas políticas 
públicas municipais. Este plano deve ser parte integrante do Plano 
Municipal da Criança e do Adolescente e deve conter ações dos vários 
setores como saúde, educação, assistência social e cultura, dentre outros. 

Para elaborar e implementar o PMPI sugerimos consultar o 
Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, 
que contém princípios e diretrizes do Plano Nacional Primeira 
Infância – PNPI. estão disponíveis nos seguintes links: 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2012/06/GuiaPMPI.pdf
http://www.ifan.com.br/site/encarte/index.php?id=7

DICAS

• Identificar lideranças (comunitárias, políticas, institucionais) que atuam na Primeira Infância, 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Estadual 
(CEDCA), que deverão estar juntos por todo o processo de construção do Plano.

• Criar uma Comissão do Plano Municipal pela Primeira Infância (CPMPI) composta de representantes 
dos vários segmentos: sociedade civil, conselhos de direitos, conselho tutelar, conselhos e fóruns 
temáticos, poder público, pais e/ou familiares responsáveis, adolescentes, grupos de crianças 
para discutir e organizar as atividades que cumpram o passo a passo para elaboração do PMPI.

• Para criar a CPMPI o município deverá se apoiar nas orientações disponíveis no Guia para 
Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, assim como se orientar em todos 
os passos seguintes descritos neste guia, para a implementação da política municipal 
para a primeira infância. http://www.ifan.com.br/site/encarte/index.php?id=7

• O Guia tem orientações para identificar e reunir lideranças (comunitárias, políticas, 
institucionais) que atuam junto a Primeira Infância; para aprovação e implementação do Plano; 
construção do diagnóstico, realização de audiência pública para apresentação do diagnóstico; 
elaboração do Plano e encaminhamento à Câmara Municipal para análise e aprovação.

• Realizar através da Comissão do Plano ou de grupo específico para esse fim -o diagnóstico 
inicial da situação da primeira infância no Município. Para tanto, sugerimos o documento 
“Instrumento de Diagnóstico Situacional da Primeira Infância e Marco Lógico para a elaboração 
dos Planos Municipais pela Primeira Infância”. O instrumento completo para a realização deste 
diagnóstico está disponível através do link: http://ifan.com.br/site/encarte/index.php?id=7

• O guia orienta ainda sobre como criar grupos de trabalho para desenvolvimento do 
plano de ações – elegendo as ações finalísticas para a atenção integral e integrada 
da primeira infância prioritárias no município: seguindo o mesmo roteiro do Plano 
Nacional, onde para cada ação se elencam objetivos e metas específicos.

• O Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI deverá incluir as contribuições setoriais. 
Cada objetivo do Plano deverá corresponder a um resultado esperado (meta), indicador, 
meio de verificação, estratégia a ser usada, responsável, prazo, fonte de recursos. O Plano 
elaborado deverá ser encaminhado ao CMDCA para aprovação e à Câmara Municipal 
para tomar forma de Projeto Lei e votação. O guia oferece ainda sugestões de ações para 
divulgar na comunidade todos os encaminhamentos tomados, mobilizando o maior número 
possível de atores sociais; ações de monitoramento semestral que podem acontecer nas 
assembleias do CMDCA e as avaliações previstas a cada dois anos pela Comissão do PMPI.
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AÇÃO A.2.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
AO PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO, PARA A REDUÇÃO 
DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

DICAS

• Qualificar o Sistema e a Gestão da Informação sobre a gestação, o parto e o 
nascimento - SCNES, SisPreNatal Web, SINASC, SINAN, SIM, SIASUS, SIH.

• Apoiar a elaboração da Linha de Cuidado Humanizado Materno Infantil de acordo com as 
diretrizes da Rede Cegonha. Buscar orientação junto a Secretaria Estadual de Saúde.

• Priorizar a formação permanente das equipes de saúde em temas como: 

 -  atenção integral e humanizada no pré-natal, parto e pós parto;

 -  aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses e alimentação complementar saudável;

 -  acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças;

 -  vacinação; 

 -  atenção integral às doenças prevalentes na infância (AIDPI); 

 -  diagnóstico e atenção às crianças e adolescentes com deficiência; 

 -  prevenção e tratamento das DST/AIDS e hepatites, transmissão 
vertical de HIV e sífilis, testagem de parceiro;

 -  prevenção de violências contra mulheres e crianças;

 -  saúde reprodutiva;

 -  saúde bucal.

• Promover a atenção resolutiva e articulação com outros serviços de saúde para a 
continuidade da assistência – responsabilidade compartilhada (NASF, CREAS, etc).

• Garantir acolhimento no Planejamento Reprodutivo na UBS após o parto ou pós-
aborto com oferta de orientações necessárias para a escolha e utilização do método 
anticoncepcional mais adequado e devido acompanhamento clínico-ginecológico.

• Oferecer cuidado especial a gestantes e puérperas na faixa de 10 a 14 anos, 
devido à imaturidade do seu desenvolvimento físico e psicológico.

• Implantar o Acolhimento com Classificação de Risco nas UBS com Protocolo e Fluxo definido.

• Realizar exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco com acesso aos 
resultados em tempo oportuno (se for o caso, incluir nome do(s) Município(s) 
de referência). Estabelecer fluxo de transporte para exames coletados.

• Garantir acesso às consultas de pré-natal de alto risco em tempo oportuno 
com Acolhimento, Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular.

• Promover a formação de grupos de gestantes e casais nas Unidades Básicas 
de Saúde incluindo orientações sobre os direitos sexuais e reprodutivos, 
cuidados com o bebê, aleitamento materno e preparação para o parto.

• Identificar os hospitais de referência ao parto das gestantes de risco habitual 
e das gestantes de alto risco dos municípios da região. Promover a visita da 
gestante ao local do parto antes da data provável do nascimento do bebê.

• Garantir acolhimento às intercorrências da gestação e garantia 
do local de parto na região e nos municípios.
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• Garantir, nas situações de urgência, o acesso ao transporte seguro para as 
gestantes, puérperas e recém-nascidos de alto risco, por meio do Sistema de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Cegonha, ambulâncias de suporte 
avançado, devidamente equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais.

• Implementar a regulação de leitos obstétricos e neonatais de forma regionalizada, a 
regulação de urgências (SAMU) e a regulação ambulatorial (consultas e exames).

• Fortalecer a participação dos (as) enfermeiros (as) obstetras na assistência ao parto normal.

• Garantir sala para o Acolhimento com Classificação de Risco com acesso 
direto tanto para a sala de espera quanto para o interior do hospital de 
modo a facilitar o atendimento e a monitoramento das usuárias.

• Garantir que a mulher permaneça no mesmo ambiente nos diversos períodos: pré-parto, 
parto e pós-parto (PPP), proporcionando-lhe privacidade (box, cortinas, etc.).

• Permitir a presença de acompanhante em todas as etapas do parto, 
garantindo espaço e cadeira para sua acomodação em todos os ambientes. 
De preferência preparar o acompanhante antes do parto.

• Implantar/fortalecer o Projeto “Doulas Comunitárias” para garantir o apoio contínuo nos 
diferentes períodos do parto e puerpério, contribuindo ainda para a redução de cesáreas.

• Fazer uso do partograma, métodos não farmacológicos de alívio da dor, 
favorecer a deambulação e livre movimentação durante o trabalho de parto 
e estimular o contato pele a pele e amamentação na primeira hora.

AÇÃO A.3.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO PROGRAMAS PARA A INCLUSÃO 
E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DICAS

• Garantir o direito ao acesso e permanência na educação básica para todas as crianças, 
inclusive as com deficiência e moradoras de áreas rurais, quilombolas, indígenas e outras.

• Oferecer atendimento em educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino, 
garantindo apoio especializado, quando necessário, acessibilidade e profissionais capacitados 
para o seu atendimento, além de outras garantias asseguradas na LDB, na CF e no ECA.

• Realizar censo anual de todas as crianças e adolescentes em idade escolar.

• Oferecer estrutura física adequada aos padrões de qualidade para o bom atendimento às crianças.

• Respeitar a diversidade étnico-racial.

• Realizar a cada ano a chamada pública para que os pais solicitem 
a matrícula ou transferência de seus filhos.

• Controlar a frequência dos alunos na escola, realizando busca ativa, quando necessário.

• Garantir, pelo menos os padrões mínimos de formação para 
os professores, conforme assegurado pela LDB.

• Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 
utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância.
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AÇÃO A.4.

MUNICÍPIO REALIZANDO AS DUAS ETAPAS DA PROVINHA 
BRASIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM MATRÍCULA 
NO SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DICAS

• Mobilizar e habilitar gestores escolares e professores para a realização da Provinha Brasil 
(avaliação aplicada aos alunos do segundo ano do ensino fundamental para medir nível de 
alfabetização e do letramento inicial, e aquisição de habilidades de Leitura e de Matemática, 
oferecidos nas escolas públicas brasileiras). É fundamental esclarecer os critérios de avaliação e o 
uso dos resultados para a tomada de decisão sobre como melhorar a aprendizagem das crianças.

• Promover atividades que mobilizem as famílias para a importância da 
participação de todos os alunos na Provinha Brasil, de acordo com o 
calendário divulgado no município, aumentando a adesão ao teste.

• Criar e divulgar uma campanha municipal pela aprendizagem escolar, informando 
datas, locais e importância da atuação de toda a comunidade.

• Manter o foco na aprendizagem dos alunos, definindo metas pedagógicas que 
devem ser claras e compartilhadas com diretores, professores e comunidade.

• Garantir que as crianças estejam alfabetizadas até, no máximo, os 8 
anos de idade, com pleno domínio de leitura e escrita.

• Monitorar a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental.

• Integrar ou equiparar os planos de carreira do professor de 
educação infantil aos do Ensino Fundamental. 

• Adotar políticas locais de leitura. Um bom caminho é aliar os programas de leitura e 
alfabetização de crianças, aumentando o potencial dos atuais programas nacionais de 
livro didático e acervos escolares de literatura infanto-juvenil. A essa postura, deve-se 
somar os processos de acompanhamento pedagógico, formação de professores, seleção 
e aquisição de materiais escolares e articulação entre a escola e a comunidade.

• Constituir uma equipe de acompanhamento das escolas municipais. A Secretaria 
Municipal de Educação deve dar autonomia à escola para a elaboração de suas propostas, 
inovar em seus processos, analisando de perto seus resultados. É necessária uma 
dupla ação por parte da Secretaria: apoio e avaliação, duas faces da mesma moeda 
que contribuem para o avanço na qualidade do ensino e da aprendizagem.

• Implantar mecanismos de avaliação municipal de aprendizagem, em parceria com outros 
municípios e governos estadual e federal. Isso permite levantar informações que possam 
subsidiar a ação de professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas. Dessa 
forma, pretende-se contribuir para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos na 
aquisição das habilidades relacionadas ao processo de alfabetização e letramento. O importante 
é que os resultados sejam utilizados para a gestão do sistema municipal, para elaborar e 
redirecionar políticas públicas de ensino, como também para orientar ações nas escolas. 



54

AÇÃO A.5.

MUNICÍPIO PROMOVENDO O ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE, 
BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E COZINHA NAS ESCOLAS 

DICAS

• Analisar a situação atual de todas as escolas do município, a fim de identificar aquelas 
que necessitam de adequações ou instalações de abastecimento de água e saneamento 
básico. Para começar esta análise, uma boa fonte de informação é o Censo Escolar.

• Executar obras de adequações ou instalações de água potável, banheiro e 
cozinha nas escolas identificadas como prioritárias no município.

• Elaborar Manual Técnico e Pedagógico de Manutenção das instalações de 
abastecimento de água, banheiros e cozinhas das escolas do município. 

• Mobilizar parcerias locais, sensibilizando e envolvendo famílias e a comunidade para a disseminação 
de boas práticas de higiene e o apoio à gestão municipal no enfrentamento da questão.

• Buscar apoio governamental para o desenvolvimento de projetos 
diferenciados para a infraestrutura de saneamento adequado, considerando-
se a sensibilidade de gênero e as diferenças entre as escolas.

• Priorizar, na alocação de recursos municipais, projetos de infraestrutura de saneamento escolares.

• Elaborar manual para utilização em escolas, sensibilizando para as necessidades de 
água potável e para a otimização do uso da água, para estimular a responsabilidade 
ecológica e a higiene entre as crianças, professores e as comunidades.

 

AÇÃO A.6.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO AS LEIS 
10.639 E 11.645 NAS ESCOLAS

DICAS

As principais ações recomendadas para o Sistema de Ensino Municipal 
segundo o Plano Nacional de Implantação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana são: 

PARA AS ESCOLAS

• Desenvolver projeto político-pedagógico que contemple a temática da Educação 
das Relações étnico-raciais e ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena e alinhadas às Diretrizes Curriculares do Plano Nacional.

• Desenvolver cultura de autoavaliação das escolas e na gestão dos sistemas 
de ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores 
socioeconômicos, Etnico-raciais e de gênero produzidos pelo INEP.
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• Realizar consultas junto às escolas, gerando relatório anual a respeito das ações de 
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana.

• Adotar na prática pedagógica da escola acervo e material didático da temática da Educação 
das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

• Destinar recursos orçamentários para o atendimento das recomendações 
do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação das Relações Étnico-raciais e Indígenas.

• Apoiar as escolas para implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008, através 
de ações colaborativas com os Fóruns de Educação para a Diversidade Étnico-
racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil.

• Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação 
para a implementação das Leis 10639/03 e 11645/08.

• Promover formação dos quadros funcionais do sistema educacional, de forma 
sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os Fóruns de 
Educação, Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECAD/MEC, sociedade civil, 
movimento negro, indígena entre outros que possuam conhecimento da temática.

• Adquirir, produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que atendam 
e valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais/regionais da população 
e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das Relações Étnico-raciais.

• Articular com a UNDIME e a UNCME apoio para a construção participativa de 
planos municipais de educação que contemplem a implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana e da Lei 11645/08.

• Instituir nas secretarias municipais de educação equipes técnicas permanentes 
para os assuntos relacionados à diversidade, incluindo a educação das Relações 
Étnico-raciais, dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários 
para o atendimento das recomendações propostas no Plano.

• Participar dos Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-racial.
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AÇÃO A.7.

MUNICÍPIO DESENVOLVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA 
A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO NAS ESCOLAS

DICAS

• Desenvolver ações que contribuam para melhorar as condições de vida da 
população que vive no Semiárido através de políticas públicas apropriadas e 
que sejam capazes de responder às demandas das famílias dessa região. 

• Promover e/ou fortalecer a articulação entre as escolas, as lideranças comunitárias, outros 
atores e entidades da sociedade civil, visando melhorar a qualidade da educação na área rural.

• Desenvolver um programa de formação continuada para professores municipais 
sobre o tema da educação para a convivência com o Semiárido. 

• Apoiar o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras de educação contextualizada.

• Incluir o tema da Educação do Campo (Resolução n°01/2002/CCNE/CEB) e da 
Educação para a Convivência com o semiárido no Plano Municipal de Educação.

• Contribuir para a melhoria do desempenho das crianças nas 
atividades escolares, em especial a leitura e a escrita.

• Colaborar na formação dos estudantes oriundos de assentamentos mediante 
acompanhamento e formação complementar aproximando-os da realidade do Semiárido.

• Promover a intersetorialidade na implementação das politicas públicas 
e a interdisciplinaridade na produção do conhecimento.

• Utilizar materiais didático-pedagógicos com novos discursos e imagens do Semiárido que 
contemple à pluralidade e à diversidade de culturas, credos, etnias, raças e ideias da região. 

AÇÃO A.8.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO AÇÕES PARA GARANTIR 
O TESTE HIV/SÍFILIS PARA GESTANTES 

DICAS

• Garantir o diagnóstico, prevenção e tratamento qualificado das DST/HIV/AIDS e hepatites para 
todas as mulheres em idade fértil e seus parceiros na Atenção Básica, com a realização de testes 
rápidos de HIV e Sífilis e atendimento por profissionais capacitados em aconselhamento.

• Garantir o teste de HIV no primeiro e terceiro trimestres de gestação, por meio de 
solicitação de sorologia ou realização de Teste Rápido Diagnóstico (TRD) do HIV. O 
resultado deve ser informado à gestante em até 14 dias após a coleta do exame.

• Assegurar também o exame para sífilis (VDRL) na primeira consulta de pré- natal e 
no terceiro trimestre de gestação. O resultado deve ser informado à gestante em até 
14 dias e o tratamento da mulher e seu parceiro providenciado de imediato.
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• Incluir no Plano Municipal de Saúde a Proposta Municipal de Prevenção da Transmissão 
Vertical do HIV e da Sífilis, garantindo a implantação de protocolo específico. O protocolo está 
sintetizado na publicação “Diretrizes para Qualificação das Linhas de Cuidado da Transmissão 
Vertical do HIV, da Hepatite B e da Sífilis”, elaborada pelo Departamento de DST/AIDS do 
Ministério da Saúde em parceria com o UNICEF, e está disponível no site do Departamento 
Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (www.aids.gov.br).

• Assegurar no município o Protocolo para a Prevenção de Transmissão vertical de HIV e da Sífilis.

• Com base no Protocolo para a Prevenção de Transmissão Vertical de HIV e 
da Sífilis, a Proposta Municipal deverá incluir os seguintes pontos:

 - Organização da rede para o diagnóstico do HIV e da sífilis;

 - Alinhamento das relações entre as unidades/municípios que solicitam exames e os laboratórios 
de referência. Quando necessário, também se deve descrever a relação com laboratórios de 
referência secundária, para a realização dos testes confirmatórios. Ou seja, devem ficar bem 
claras as responsabilidades e as atribuições nesse sistema de referência e contra referência;

 - Abrangência da Programação Pactuada Integrada (PPI). Trata-se do instrumento que 
apresenta os investimentos necessários para atender às prioridades identificadas para 
a região. Seu objetivo é ampliar as ações e serviços de saúde existentes;

 - Formalização na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

• Capacitação de todos os profissionais que atendem gestantes e 
crianças no município para a aplicação do protocolo.

• Envolver todos os profissionais de saúde numa força tarefa, para divulgar a 
importância da realização do teste anti HIV e do VDRL durante o pré-natal. Eles 
podem ser feitos na atenção básica e nas maternidades, por meio do teste rápido, 
quando indicado. Este é um direito de toda gestante e deve ser assegurado.

• Ao identificar, no pré-natal, gestantes HIV positivas e/ou com sífilis, oferecer tratamento e 
acompanhamento a ela e ao parceiro. Também devem ser preparados os procedimentos 
de profilaxia e cuidados do bebê para reduzir os riscos de transmissão.

• Estabelecer uma rede formal de serviços para a realização de partos das gestantes 
soropositivas para o HIV, em articulação com a Coordenação Estadual de DST e AIDS. É 
preciso incluir a garantia de transporte das gestantes ao local onde vai acontecer o parto.

• Os municípios que não têm laboratórios para o diagnóstico do HIV e da sífilis podem garantir 
o fluxo contínuo das amostras, melhorando o transporte das mesmas para os laboratórios da 
rede de referência estadual. Além disso, o município deve reduzir a burocracia, possibilitando 
o retorno dos resultados em tempo adequado para os pacientes. Dessa forma, é possível 
assegurar o manejo clínico das gestantes e reduzir a transmissão vertical do HIV e da sífilis.

• Os municípios que não têm laboratórios para o diagnóstico do HIV podem utilizar os testes 
rápidos. O fornecimento deles, assim como de outros insumos, é de responsabilidade do governo 
federal, por intermédio da secretaria estadual. É fundamental seguir o fluxograma de aquisição de 
insumos sugerido pelo Ministério da Saúde, disponível no site do Selo UNICEF (www.selounicef.org.
br) e do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (www.aids.gov.br). 
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AÇÃO A.9.

MUNICÍPIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOBRE OS 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NAS ESCOLAS

DICAS

• Realizar a formação continuada de profissionais que atuam nas escolas e nas 
unidades de saúde, utilizando metodologia que promova a participação juvenil, 
na perspectiva de que os jovens se tornem formadores entre seus pares.

• Realizar um mapeamento das instituições que trabalham com essa temática 
no município ou em outras localidades para articular e potencializar as ações 
existentes. Buscar informações sobre o Programa Saúde na Escola – PSE. 

• Identificar e divulgar materiais de referência existentes que sejam adequados à realidade local.

• Mobilizar as comunidades escolares para que, em parceria com os gestores, viabilizem 
a inclusão da temática Direitos Sexuais e Reprodutivos, DST/AIDS nos currículos das 
escolas e nos planos de ação das redes de ensino, assim como na estruturação dos planos 
de ação da rede de Atenção Básica em Saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde, 
equipes de agentes comunitários de saúde ou da Estratégia de Saúde da Família.

• Favorecer as discussões sobre a importância da disponibilização de preservativos nas escolas, 
envolvendo comunidade escolar, pais, profissionais de saúde e Conselhos Escolares.

• Assegurar os insumos necessários para o programa, inclusive preservativos em quantidade 
suficiente, a serem ofertados como parte das ações educativas desenvolvidas pela escola.

• Realizar eventos para troca de experiências, envolvendo a participação da 
comunidade escolar, com vistas à socialização e qualificação das ações locais.

AÇÃO A.10.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE VIOLÊNCIAS E 
ATENDIMENTO A CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

DICAS

• Implantar, através de normativos legais (decreto, portaria, resolução ou carta de intenções) 
o Núcleo e/ou Comitê de Prevenção de Acidentes e Violências no município.

• Elaborar Plano de Ação para o Núcleo e/ou Comitê de Prevenção de Acidentes 
e Violência, buscando realizar levantamento prévio da situação municipal e 
envolver parceiros locais que atuem no enfrentamento da questão.

• Registrar e avaliar periodicamente a atuação do Núcleo   
e/ou Comitê de Prevenção de Acidentes e Violência.
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• Implantar a Comissão de Prevenção e Notificação de Maus-Tratos contra Crianças 
e Adolescentes em todas as unidades municipais de saúde. Essa comissão deverá 
ser criada a partir de portaria assinada pelo secretário municipal de Saúde.

• Realizar formação de profissionais do município sobre o 
protocolo de proteção estabelecido no município.

• Colocar à disposição a Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência 
Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, em todas as unidades de saúde, 
sensibilizando e capacitando os profissionais para o seu uso. O Ministério da 
Saúde, por meio da Portaria nº. 1.968, de 2001, dispõe sobre as notificações.

• Notificar casos de violência sexual e cuidado especializado de 
acordo com a Norma Técnica do Ministério da Saúde.

• Fazer mapeamento dos equipamentos sociais públicos e não governamentais com potencial para 
incorporar a rede de atenção integral à saúde de indivíduos e famílias em situação de violência.

• Realizar visitas técnicas aos equipamentos mapeados.

• Firmar termo de cooperação técnica entre as instituições envolvidas.

• Organizar uma rede de atendimento às vitimas de violência e maus-tratos, 
criando ambulatórios e casas de apoio ou providenciando passagens para que 
crianças e adolescentes e suas famílias possam se mudar, se necessário.

• Elaborar fluxo e protocolo intersetorial para acolhimento e referência às 
mulheres e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, 
inclusive, violência sexual, de acordo com as normas técnicas do MS.

• Fortalecer a articulação entre a Comissão de Prevenção e Notificação de Maus-tratos 
contra Crianças e Adolescentes e os Conselhos Tutelares do município. Mesmo não 
sendo componente dessa Comissão, o CT é ator fundamental no fluxo de atendimento, 
pois faz a representação dos casos nos serviços públicos e no Poder Judiciário.

• Assegurar ambulatório com atendimento de saúde física e mental e de 
assistência social humanizado para crianças e adolescentes vítimas de violência, 
procurando envolver toda a família, inclusive os autores da agressão.

• Solicitar cadeia de custódia (procedimento de documentação cuidadosa e cronológica 
da evidência material, que pode ser qualquer elemento, desde objetos grandes aos itens 
microscópicos, produzidos durante a execução de um crime coletado no local ou em locais 
relacionados) para estabelecer a sua ligação à infração penal, em caso de violência sexual. 



60

AÇÃO A.11.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE VIOLÊNCIAS E 
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

DICAS

• Realizar mapeamento da situação do trabalho infantil no município, abrangendo todos os 
setores de produção (agrícola, comércio, indústria, feiras, lixões, bares, restaurantes, etc), 
com ênfase para aqueles classificados entre as Piores Formas de Trabalho Infantil.

• Inscrição de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no 
Cadastro Único, realizando registro no campo “trabalho infantil”.

• Incentivar, junto a empresas e órgãos públicos, a ampliação 
do número de adolescentes como aprendizes.

• Capacitar profissionais para a adequada notificação no VIVA Sinan, 
em caráter compulsório, e encaminhamento de problemas de saúde 
relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes pelo SUS.

• Garantir o acesso à escola, a permanência e o apoio para o sucesso de 
todas as crianças e adolescentes egressas do trabalho infantil.

• Condicionar a disponibilização de linhas de crédito e contratação de 
fornecedores do município à proibição do trabalho infantil.

• Oferecer serviços socioeducativos e de convivência de qualidade no contraturno 
escolar para as crianças e adolescentes egressos do trabalho infantil.

• Implantar os programas e serviços socioassistenciais de responsabilidade do governo 
municipal (serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, CRAS, CREAS), 
bem como programas culturais e esportivos em condições adequadas, garantindo 
a inclusão de crianças em situação de trabalho infantil e suas famílias.

• Capacitar e sensibilizar agentes públicos e atores do Sistema de Garantia de Direitos - 
SGD para lidar com as questões do trabalho infantil e do trabalhador adolescente.

• Capacitar profissionais de educação e gestores sobre a importância do registro de 
faltas dos estudantes às escolas, com especial recorte para aquelas decorrentes 
de situação de trabalho infantil (acompanhamento da frequência escolar).

• Criar rotinas para qualificar os profissionais do SUS, para Atenção Integral de Crianças e 
Adolescentes na Atenção Básica, Serviços de Urgência e Emergência e Serviços Especializados.
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AÇÃO A.12.

MUNICÍPIO COM OFERTA PRÓPRIA, OU COM PARCERIAS, DE 
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR

DICAS

• Realizar diagnóstico local buscando identificar a existência de demanda por tais 
serviços no município e quais são as modalidades de serviços mais adequados 
para seu atendimento. Nos municípios de grande porte e metrópoles deve haver 
diversificação na oferta de diferentes modalidades de atendimento.

• Elaborar Plano para o Atendimento em Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes, sendo esse registrado e acompanhado pelo CMDCA e CMAS.

• Garantir que os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes 
estruturem seu atendimento de acordo com os seguintes princípios:

 - Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar;

 - Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar;

 - Preservação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários;

 - Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não-discriminação;

 - Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado;

 - Garantia de Liberdade de Crença e Religião;

 - Respeito à Autonomia da Criança, do Adolescente e do Jovem.

• Realizar Estudo Diagnóstico de todos os casos, tendo como objetivo subsidiar a 
decisão acerca do afastamento da criança do convívio familiar. Esse estudo deve 
ser realizado por equipe multiprofissional do órgão aplicador da medida ou por 
equipe formalmente designada para esse fim, devendo a decisão de afastamento 
ser tomada por autoridade competente (Conselho Tutelar ou Justiça da Infância e 
da Juventude), exceto em situações de caráter emergencial e/ou de urgência.

• Elaborar Plano de Atendimento Individual e Familiar, imediatamente após a chegada da 
criança ou adolescente ao serviço de acolhimento. Neste plano devem constar objetivos, 
estratégias e ações a serem desenvolvidos tendo em vista a superação dos motivos 
que levaram ao afastamento do convívio e o atendimento das necessidades específicas 
de cada situação, e deve ser embasado no diagnóstico previamente realizado.

• Realizar acompanhamento da família de origem, buscando fortalecer as possibilidades de 
reintegração familiar, preferencialmente, ou definição e encaminhamentos para adoção, 
nas situações em que esta constitui a melhor medida para a criança ou adolescente.

• Promover articulação intersetorial, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Educacional e demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos, buscando fortalecer a complementariedade 
das ações e evitar sobreposições e garantindo que as intervenções realizadas junto 
às crianças e aos adolescentes acolhidos e suas famílias sejam efetivas.
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• Garantir que os serviços de acolhimento elaborem o seu Projeto Político-Pedagógico 
(PPP), o qual orientará a proposta de funcionamento do serviço como um todo, 
tanto no que se refere ao seu funcionamento interno, quanto ao seu relacionamento 
com a rede local, as famílias e a comunidade.  É importante que essa construção seja 
coletiva, envolvendo a equipe de serviços, as crianças, adolescentes e suas famílias, 
e que o Plano seja avaliado e aprimorado, a partir da prática do dia a dia.

• Selecionar, cadastrar, capacitar e acompanhar famílias acolhedoras e profissionais que atuarão em 
outros tipos de Serviços de Acolhimento reconhecendo e valorizando o seu papel de educadores.

• Assegurar que nenhum novo serviço de acolhimento para crianças e adolescentes seja 
criado sem atender aos princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e do documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes e que, gradativamente, a infraestrutura dos serviços já existentes 
seja adequada para o cumprimento dessas exigências. Observar rigorosamente as 
orientações acerca do número de acolhidos e equipe profissional correspondente.

• Garantir que os dados relativos às unidades de acolhimento (identificação, caracterização 
e recursos humanos) sejam adequadamente informados no Censo SUAS.

AÇÃO A.13.

MUNICÍPIOS IMPLEMENTANDO PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES 
EM CONFLITO COM A LEI EM MEIO ABERTO 

DICAS

• Garantir a municipalização do atendimento (artigo 88, inciso I do ECA), no âmbito do 
Sistema Socioeducativo, considerando que tanto as medidas socioeducativas quanto o 
atendimento inicial ao adolescente em conflito com a lei devem ser realizados dentro 
ou próximo dos limites geográficos do município de modo a fortalecer o contato 
e o protagonismo da comunidade, da família e dos adolescentes atendidos.

• Oferecer ambas as formas de atendimento a adolescentes em conflito com a lei 
em meio aberto: Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.

• Assegurar ao(à) adolescente em cumprimento de medida, a garantia da qualidade 
do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros do SINASE em seu 
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos.

• Estruturar e coordenar o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; envolvendo a 
participação da sociedade civil e dos demais poderes instituídos - legislativo e judiciário - o 
Conselho Municipal dos Direitos, promovendo ainda a integração das políticas setoriais que 
viabilizam o atendimento socioeducativo qualificado ao adolescente em cumprimento da medida.

• Assegurar a medida socioeducativa por meio da construção de projetos 
pactuados com os/as adolescentes e famílias, consubstanciados em Planos 
Individuais de Atendimento – (PIAs); assegurando seu caráter pedagógico e 
construção do projeto de vida pessoal e social do/a adolescente.

• Assegurar ao adolescente suspeito/acusado de ato infracional o direito a ser escutado, seu 
contexto analisado, envolvendo a família e a comunidade e, sempre que possível, a vítima, para 
que as autoridades tenham condições de definir o melhor encaminhamento, orientação ou medida.
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• Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa e de suas famílias.

• Assegurar por meio do CREAS – enquanto unidade pública responsável em nível local – a prestação 
do Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) conforme 
tipificado pela Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social e no SINASE.

• Garantir o atendimento socioeducativo psicossocial e jurídico de forma individual 
e coletivo ao adolescente e suas famílias, considerando o contexto comunitário, 
com vinculação administrativa definida pelo Executivo municipal. 

• Acompanhar as medidas de garantia do direito à educação escolar no sistema 
de ensino, dos adolescentes privados de liberdade, no município.

• Garantir a atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei, de acordo com as 
diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito 
com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória, segundo Portaria nº 1.082, 
de 23 de maio de 2014, do Ministério da Saúde. Incluem-se ainda, nessa Portaria, os 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e fechado.

• Ao CMDCA compete articular com os principais atores do Sistema de Garantia de Direitos, 
especialmente os envolvidos diretamente na aplicação e execução das medidas socioeducativas 
– Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia civil e militar, gestores públicos 
responsáveis pelo atendimento socioeducativo e pelas políticas públicas intersetoriais. Também 
são incluídas as organizações não governamentais que atuam na área e representantes 
de adolescentes e famílias que vivenciam essa situação. O objetivo é sensibilizá-los para a 
importância de conhecer a realidade de adolescentes em conflito com a lei e comprometê-
los com o funcionamento do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Sugere-
se a celebração de um Protocolo de Intenções ou Termo de Cooperação firmado entre o 
poder Executivo estadual e municipal, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. 

• Realizar diagnóstico situacional inicial com atualização periódica, fazendo levantamento 
e análise quantitativa e qualitativa da situação dos adolescentes em conflito com a lei 
(serviços necessários e existentes - condições de funcionamento, recursos financeiros, 
humanos, materiais, fatores que concorrem para prática de atos infracionais e consequências 
para comunidade, incidência de atos infracionais praticados, entre outros).

• Elaborar, com a participação do CMDCA, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 
com base no diagnóstico situacional, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE) e no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, evidenciando compromissos 
coletivos expressos nos objetivos, metas, recursos, inclusive financeiros, e resultados 
previstos a serem alcançados em um período determinado, com definição de eixos de 
atuação, ações e responsabilidades compartilhadas entre os atores do sistema. É importante 
determinar a vinculação administrativa da instituição gestora do plano. Incluir aspectos como 
capacitação das equipes, serviços de referência e programas de atendimento de egressos. 
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AÇÃO A.14.

MUNICÍPIOS DISTRIBUINDO A CADERNETA DE 
SAÚDE DO ADOLESCENTE E CAPACITANDO 
PROFISSIONAIS PARA O SEU USO

DICAS

• Disponibilizar a Caderneta de Saúde do(a) Adolescente para todos(as) os(as) 
adolescentes do município, especialmente na faixa etária de 10 a 16 anos, período que 
corresponde às mais importantes transformações biológicas e psicológicas.

• Capacitar os profissionais que realizam atendimento direto a essa faixa etária sobre os temas 
abordados na Caderneta, especialmente: direitos do(a) adolescente; violência; dicas de saúde; 
alimentação saudável; aferição de estatura, peso, IMC, estágio de maturação sexual e pressão 
arterial; saúde bucal; imunização; sexualidade; gravidez na adolescência e prevenção.

• Garantir o caráter confidencial da consulta, e informar ao adolescente sobre as situações nas 
quais o sigilo poderá ser rompido, o que, no entanto, ocorrerá sempre com o conhecimento 
dele. Essas situações estão relacionadas a riscos de morte do cliente e de outras pessoas.

• Disponibilizar tempo adequado para a escuta qualificada do adolescente, considerando 
a sua necessidade de falar sobre sua vida e saúde, e a postura do profissional 
que precisa ser sensível para aprender outros aspectos que são difíceis de serem 
expressos oralmente por eles, inclusive no que se refere à sua orientação sexual.

• Ao realizar anamnese clínica, evitar prender-se ao modelo clássico, e levar 
em consideração os aspectos da vida social, de trabalho, da sexualidade, 
da situação psicoemocional e violência, entre outros.

• Respeitar o direito do adolescente a ser atendido sem a presença dos pais, podendo 
a equipe negociar com ele a presença dos pais ou responsáveis se for o caso.

• Em situações em que o atendimento inicial tenha sido feito na presença dos pais, propiciar 
outros momentos a sós com o adolescente, que será mais de escuta, propiciando uma 
expressão livre, sem muitas interrogações, evitando-se observações precipitadas.

• Proporcionar estrutura para que o exame físico seja realizado em acomodações que 
permitam privacidade e propiciem ambiente em que o adolescente se sinta mais 
à vontade. Nessa ocasião, é importante a presença de outro profissional para que 
preserve a ética em relação a interpretações diferentes por parte do adolescente, 
resguardando o profissional. Esclarecer ao adolescente, antes do exame, tudo o que 
vai ser realizado. O uso adequado de lençóis e batas torna o exame mais fácil.

• Realizar exame completo e detalhado, possibilitando a avaliação do 
crescimento, do desenvolvimento e da saúde como um todo. 

• Aproveitar sempre este momento, após a consulta, para oferecer o teste de HIV 
esclarecer sobre o uso do preservativo (masculino e feminino) e dos contraceptivos para 
a prevenção da gravidez e das DSTs/AIDS, enfatizando a dupla proteção, que é o uso 
do preservativo masculino ou feminino, associado a outro método contraceptivo.

• Encaminhar para exame ginecológico todas as adolescentes que já iniciaram 
atividades sexuais e/ou apresentarem algum problema ginecológico.

• Em relação ao adolescente masculino que já iniciou as atividades sexuais ou apresentou 
algum problema do sistema genito-urinário, esclarecer suas dúvidas, orientando para o 
autocuidado e para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez.
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• Ao final da consulta devem ser esclarecidos os dados encontrados e 
a hipótese diagnóstica. A explicação da necessidade de exames e de 
medicamentos pode prevenir possíveis resistências aos mesmos.

• Acompanhar semestralmente os adolescentes, e em caso de 
rastreamento de riscos, acompanhar a cada 2-3 meses.

AÇÃO A.15.

MUNICÍPIO COM COMITÊ / CONSELHO DE COMBATE ÀS 
DROGAS INSTALADO E FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE

DICAS

AÇÕES DE PREVENÇÃO 

• Implementar, com base em orientações de manuais e guias, ações de prevenção ao uso e 
abuso de drogas e serviços de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas.

• Disponibilizar informação sobre saúde mental, álcool e outras drogas 
para adolescentes, envolvendo-os no debate sobre a política de atenção 
psicossocial do município e apoiando-os em ações de prevenção. 

• Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, com a criação, ampliação e articulação de 
pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Mais informações em: 
www.saude.gov.br/mental Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do 
Ministério da Saúde, Telefone: (61) 3315-9144/9143/9140/9141, Email: saudemental@saude.gov.br

AÇÕES PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO/COMITÊ

• Efetivar a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas através da elaboração e a 
apresentação de um Projeto de Lei, de iniciativa do(a) Prefeito(a) Municipal. Após a aprovação 
pelo Legislativo e sanção pelo Executivo, remeter cópia à Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (SENAD) e ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, visando sua integração aos 
Sistemas Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas. Modelos da Minuta do Projeto de Lei, bem 
como do Ofício e da Mensagem de encaminhamento do Projeto pelo Prefeito à Câmara foram 
disponibilizados pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Cidadão, no site do 
Programa InterAção, acessível no site do Ministério Público (www.mp.go.gov.br/portalweb/54).

• Considerar, na utilização de siglas, a substituição promovida pela SENAD, do termo 
‘Conselho Municipal Antidrogas’ ou ‘de entorpecentes’ por ‘Conselho Municipal de 
Políticas sobre drogas’ (ou de Políticas Públicas sobre Drogas). Sugere-se a sigla 
COMPOD em substituição à sigla COMAD que é comumente utilizada, mas que se 
referia ao Conselho Municipal Antidrogas, termo totalmente em desuso.

• Definir, por determinação do(a) Prefeito(a) Municipal, a Secretaria Municipal que será responsável 
pelos procedimentos de instalação do COMPOD, indicando, inclusive, os nomes dos representantes 
governamentais que farão parte dele (estes deverão, obrigatoriamente, ocupar cargos efetivos).

• Considerar que os representantes governamentais devem ser aqueles que desenvolvam 
atividades diretamente ligadas ao tema “drogas”, dentre os quais, a Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer ou congêneres; representantes de entidades ou de instituições que já atuam na 
área da prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate 
ao tráfico de drogas; Polícia Militar; Polícia Civil; Conselho Tutelar; Conselho Municipal 
de Segurança; representantes da sociedade civil organizada (igrejas, Organizações Não 
Governamentais, universidades, lideranças do setor privado, PROERD dentre outras).
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• Definir como deve ser a composição Não Governamental do COMPOD, envolvendo 
a comunidade, lideranças, representantes do poder legislativo, executivo e judiciário, 
instituições que oferecem tratamento, serviços nacionais profissionalizantes (SENAI, 
SESC e SENAC), associações assistenciais, movimentos sociais organizados, 
clubes de serviço, entre outros interessados em integrar o Conselho.

• Concomitantemente, o(a) Prefeito(a) Municipal deverá expedir Edital convocando o 
Fórum de escolha de entidades não-governamentais, a ser amplamente divulgado.

• Expedir, através do Gabinete do Prefeito Municipal, Decreto Municipal de nomeação 
dos membros do COMPOD, constando em tal a data de posse dos Conselheiros. 
Designar espaço físico para instalação e funcionamento do COMPOD, bem como, 
de recursos humanos necessários, conforme previsto pela Lei Municipal.

• Buscar garantir a paritariedade no número de conselheiros. Quando não for possível a 
paritariedade, recomenda-se que nunca o número de Representantes Governamentais 
seja superior aos Representantes do Setor Privado e Sociedade Civil Organizada.

• Após a posse, deverá ocorrer a Primeira Reunião do COMPOD para a escolha da Diretoria 
elegendo, entre seus pares, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário-Geral.

• Elaborar e aprovar o Regimento Interno, que consiste num documento que, de acordo com 
a lei, define a estrutura de funcionamento do Conselho, bem como, a natureza, finalidade, 
objetivos, organização, atribuições e competências dos órgãos constitutivos do COMPOD.

• Instalar, já através do COMPOD, o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas. Deverão 
ser contatadas as instituições e entidades municipais das áreas de saúde, ensino, assistência 
social, cultura, esporte e lazer, as entidades religiosas, desportivas e representativas da 
mídia, as comunidades terapêuticas, os serviços nacionais profissionalizantes (SENAI, SESC 
e SENAC), as associações assistenciais, os clubes de serviço, os movimentos comunitários 
organizados e demais entidades que se disponham a aderir à causa sobre drogas.

• Buscar, junto à SENAD, materiais referentes ao tema “prevenção ao uso de drogas”. Para tanto, 
basta formalizar o pedido através do endereço eletrônico (prevencao@mj.gov.br). Boletins 
eletrônicos e acesso a cursos poderão ser feitos através do site www.obid.senad.gov.br.

• Verificar a possibilidade de criação de um Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, que poderá 
receber doações financeiras de instituições, entidades e pessoas físicas ou doação de bens in 
natura, tais como veículos, equipamentos, material de consumo e permanente, combustíveis, etc.

• Para solicitar recursos ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, considerar a 
Portaria Interministerial MP/MF/MCT n° 127, de 29 de maio de 2008. 

• Para solicitação de doação de bens do FUNAD, o(a) Prefeito(a) Municipal deverá 
apresentar documento à SENAD, no qual as informações e características do bem 
pretendido devem estar claramente descritas. O número do processo ao qual esse bem 
está vinculado, a vara judicial e a comarca onde tramita. Deve também, anexar a Lei de 
criação do COMPOD sobre Drogas e o seu Regimento Interno. O COMPOD também deve 
cientificar o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas a respeito da solicitação.

• Para efetivamente estar integrado ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas, o COMPOD necessita cadastrar-se junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas. Para tal, acessar o site www.obid.senad.gov.br, preencher a Ficha de Cadastro, 
enviar e-mail e verificar informações complementares sobre envio de documentos.

• É necessário adotar os mesmos procedimentos para cadastrar o COMPOD 
junto ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.
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AÇÃO A.16.

MUNICÍPIO COM CT FUNCIONANDO DE ACORDO COM AS 
EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DICAS

• Ver dicas gerais relativas ao CT na parte inicial desta publicação.

• Garantir que a escolha dos conselheiros seja feita através de Consulta 
Popular sem credenciamento prévio de eleitores.

• Providenciar adequado local para funcionamento do CT, com fácil 
acesso à população e preferencialmente com instalação física destinada 
exclusivamente ao seu uso ou, quando compartilhada com outra instituição, 
garantir a independência de acesso para atendimento privativo.

• Dotar o CT de estrutura adequada para seu bom funcionamento, com sala de atendimento 
privativo, recepção, transporte, telefone, fax, material de consumo, acesso à internet com 
velocidade compatível à alimentação do SIPIA (300kpbs por segundo por computador).

• Estimular atividades de qualificação para conselheiros tutelares (titulares e suplentes), antes 
da posse e durante o desempenho de suas funções, de forma permanente e sistemática.

• Incentivar a criação de escalas de serviço nos CTs, para garantir o funcionamento 
durante todos os dias da semana, com plantões e em regime de sobreaviso 
aos sábados, domingos e feriados, divulgando para a comunidade.

• Promover a realização de Planejamento Anual de Atividades, buscando 
sistematizar as estratégias, parcerias e processos a serem buscados para a 
garantia de um bom atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias.

• Elaborar Relatório Anual sobre atendimento de crianças e adolescentes com direitos 
ameaçados e violados, para qualificar suas estatísticas e oferecer subsídios para 
os seus próximos planejamentos, de acordo com a realidade do município.

• Estimular o CT a criar estratégias de articulação com a sociedade para democratizar 
informações e buscar aliados na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sugere-se 
a realização de plenárias periódicas, elaboração de informativos, entre outras estratégias.

• Estimular parcerias entre CT e outras instituições municipais como escolas, unidades 
de saúde, Ministério Público, CRAS, CREAS, delegacias, IML, para o encaminhamento 
de casos de crianças e adolescentes em situação de violência ou outra violação 
de direitos e a garantia da aplicação das medidas de proteção necessárias.

• Envolver o CT em atividades comunitárias, como participação em campanhas temáticas; parcerias 
para realização de projetos, pactos e mobilizações para promoção de direitos de crianças e 
adolescentes; apoio na capacitação das comissões de prevenção, notificação e atendimento 
de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos de unidades de saúde e/ou escolas; visita 
a escolas para palestras e/ou eventos de promoção de direitos de crianças e adolescentes.

• Alimentar regularmente o Sistema de Informações para a Infância e a 
Adolescência (SIPIA) nos CTs (acesso através do site www.sipia.gov.br).

• Analisar e divulgar os dados do sistema para que sejam desenvolvidas 
ou aprimoradas ações que possam evitar a repetição de casos.

• Incentivar a participação do CT na elaboração da proposta orçamentária 
anual, através do encaminhamento de sugestões ao Poder Executivo.
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AÇÃO A.17.

MUNICÍPIO COM CMDCA FUNCIONANDO DE ACORDO COM AS 
EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DICAS

• Ver dicas gerais relativas ao CMDCA na parte inicial desta publicação.

• Dotar o CMDCA de estrutura adequada para seu bom funcionamento, 
tais como equipamentos, transporte, material de consumo e internet com 
velocidade compatível com as necessidades da secretaria executiva.

• Estimular atividades de qualificação para conselheiros de direitos (titulares e suplentes), antes 
da posse e durante o desempenho de suas funções, de forma permanente e sistemática.

• O CMDCA deve coordenar a elaboração de um Plano Municipal dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes. Ele precisa considerar o contexto local e contar com ampla participação da 
população, procurando integrar os planos setoriais. Sugere-se que a Câmara de Vereadores 
seja um dos parceiros-chave, aprovando uma lei municipal que institucionalize o Plano.

• O CMDCA pode estruturar e dividir seu trabalho em câmaras setoriais. Essa divisão interna 
de atribuições e tarefas tende a dinamizar as discussões do CMDCA e facilitar a elaboração e 
acompanhamento da execução do Plano Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

• O CMDCA deve manter um serviço permanente de monitoramento, avaliação e comunicação 
sobre a situação dos indicadores da infância e adolescência no município. Para isso, sugere-
se que sejam criados mecanismos para acompanhamento das políticas públicas para 
a infância. A atualização das informações locais sobre infância e adolescência é muito 
útil para o processo de planejamento do CMDCA e de outros órgãos. Os indicadores do 
Selo UNICEF podem servir de base para esse acompanhamento. Os relatórios gerenciais 
do SIPIA apresentam o mapa das violações de direitos de crianças e adolescentes 
no município, bem como as demandas não atendidas por falta de retaguarda.

• A administração municipal deve apresentar ao Conselho, pelo menos uma vez ao 
ano, um relatório dos programas, projetos e ações desenvolvidas para crianças e 
adolescentes. Aconselha-se que ele venha acompanhado de um plano de trabalho, 
contendo as medidas a serem tomadas, a partir do que foi apurado. 

• Garantir a paridade na composição do CMDCA, observando a não indicação de pessoas com 
cargo ou função de confiança na prefeitura para representação de entidades sociais.
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• Incentivar a escolha das entidades sociais para representação no CMDCA através 
de assembleia das próprias entidades, sem interferência do poder público.

• Criar calendário anual de reuniões do CMDCA, divulgando com a comunidade.

• Elaborar um diagnóstico sobre as condições de vida de crianças e adolescentes 
do município, para planejar ou reordenar o trabalho do CMDCA.

• Organizar o CMDCA para cadastramento da rede de atendimento à infância e 
adolescência. Sugere-se a elaboração e/ou a revisão de fichas já existentes.

• Cadastrar no CMDCA todos os projetos do município voltados para 
crianças e adolescentes (governamentais e não governamentais).

• Proporcionar mecanismos de integração dos programas de atendimento.

• Envolver o CMDCA em atividades comunitárias, como participação em campanhas temáticas; 
parcerias para realização de projetos, pactos e mobilizações para promoção de direitos de 
crianças e adolescentes; promoção de audiências públicas e articulação entre conselhos.

• Realizar, juntamente com o CMDCA e CT, acompanhamento e 
avaliações periódicas dos programas de atendimento.

• Garantir a efetivação do papel do CMDCA no acompanhamento das políticas públicas, através 
da convocação de secretários ou técnicos do município para discussões temáticas, solicitação 
de relatórios ao poder executivo municipal, acompanhamento da elaboração e execução 
orçamentária e emissão de resoluções com orientações e recomendações para que o executivo 
e a sociedade civil adequem suas ações às leis de proteção e aos atos administrativos.

• Articular com entidades sociais a ampliação do número de vagas em 
programas preventivos destinados a crianças e adolescentes.

• Estimular a criação, na Câmara Municipal, da Frente de Vereadores 
pelos Direitos da Criança e do Adolescente.

• Regulamentar, através de resoluções, o funcionamento do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente – FIA, garantindo a aplicação dos recursos com autorização do CMDCA.
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AÇÃO A.18.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO AÇÕES DE 
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ANTES, DURANTE E APÓS DESASTRES

DICAS

• Sugere-se que o município faça adesão ao Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral 
a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e 
Desastres, seguindo as orientações da Secretaria de Direitos Humanos e Ministério da Integração 
Nacional (Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail - protocolointegral@sdh.gov.br).

• Criar e operacionalizar o Comitê Municipal de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, 
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, articulado 
aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos da 
Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e às instâncias de defesa civil.

• Garantir, preferencialmente, a participação no Comitê de representantes dos 
respectivos Conselhos e dos órgãos responsáveis pela proteção e defesa civil, 
assistência social, saúde, educação, infraestrutura urbana, direitos humanos e segurança 
pública, bem como convidar à participação representantes do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares.

• Criar e apoiar o órgão municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC e os Núcleos 
Comunitários de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC, em especial o NUPDEC Jovem.

• Elaborar um Plano de Ação de Proteção a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas 
e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, contendo:

 - diagnóstico dos potenciais riscos de desastres no Município;

 - diagnóstico das áreas e grupos de vulnerabilidade, em especial as crianças 
e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência;

 - programação de medidas para prevenir ou reduzir riscos;

 - planejamento de respostas diante de eventuais desastres;

 - fluxogramas operacionais, com determinação de responsabilidades e prazos que devem ser 
cuidadosamente consensuados e ágeis de avaliação rápida das necessidades de crianças, adolescentes, 
pessoa idosa, pessoa com deficiência e suas famílias nas situações de riscos e desastres.

 - Definição de mecanismos e instrumentos específicos e ágeis de avaliação 
rápida das necessidades de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas 
com deficiências e suas famílias nas situações de riscos e desastres.

• Assegurar que o Plano de Ação contemple os Princípios de Proteção a Crianças 
e Adolescentes, a seguir: Proteção Integral; Convivência familiar e comunitária; 
Condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos; Condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento; Prioridade absoluta; Corresponsabilidade da família, da 
sociedade e do poder público; e Melhor interesse da criança e do adolescente.
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• Seguir, na elaboração do Plano e na execução das ações, as Diretrizes 
para as Políticas de Atendimento a Crianças e Adolescentes:

 - Gerais: Intersetorialidade e fortalecimento das capacidades locais e controle social;

 - Específicas: Minimização dos danos; não flexibilização de direitos; 
imparcialidade e respeito à cultura e aos costumes.

• Identificar, no Plano de Ação, estratégias e providências a serem adotadas 
nos Eixos de Prevenção e Preparação, Resposta e Recuperação.

• Definir ações a serem desenvolvidas em cada um dos eixos de forma intersetorial, com 
definição de fluxo de atendimento, assim como aquelas específicas às áreas de Proteção 
Social e Defesa Civil, Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública.

• Identificar e avaliar junto aos órgãos envolvidos na gestão dos abrigos temporários ou 
acampamentos a possibilidade de formas alternativas de acolhimento a famílias desabrigadas 
com crianças e adolescentes, tais como aluguel social ou acolhimento em residências de amigos, 
parentes ou famílias acolhedoras, sempre garantindo a não separação dos núcleos familiares.

• Estabelecer, o mais explicitamente possível, normas para funcionamento de abrigos temporários e 
acampamentos, as quais garantam acolhimento de crianças e adolescentes junto às suas famílias 
(ou, em caso destes estarem desacompanhados, providenciar serviço de acolhimento previamente 
habilitado na rede assistencial), em ambiente com boas condições de salubridade e segurança. 

• Definir mecanismos para apresentação de denúncias de violação dos direitos 
das crianças e adolescentes e monitoramento das respostas.

• Realizar capacitações dos integrantes do Comitê Local e demais agentes a 
serem envolvidos nas ações a respeito do conteúdo do Protocolo.

• Divulgar junto à comunidade a adesão e operacionalização do Protocolo, incluindo 
escolas, especialmente aquelas que se encontram em área de risco.

• Realizar mapeamento e criar material de divulgação/comunicação a respeito das redes 
de Proteção a Crianças e Adolescentes. Mobilizar escolas e comunidade para o tema.

AÇÃO A.19.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO PLANOS MUNICIPAIS DE 
ESPORTE EDUCACIONAL HÁ PELO MENOS UM ANO

DICAS

• Incentivar o envolvimento de diversos setores da sociedade ligados à área 
esportiva, como federações, universidades, ligas e associações desportivas 
no debate e elaboração do Plano Municipal de Esporte Educacional.

• Desenvolver um plano de formação (Ex: parcerias com universidades), atualização 
(oferecimento de cursos) e fiscalização dos professores e monitores esportivos.

• Considerar, na elaboração do Plano as características próprias do Esporte Educacional, 
conforme definidos na Lei 9615 (Lei Pelé), a saber: praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade 
de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 
indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer.

• Garantir que o Plano contemple a inclusão, nos conteúdos da educação 
básica, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas não-formais, segundo preconizado pela LDB, art. 27.
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• Considerar, na elaboração do Plano, a sintonia com os objetivos e metas do Plano 
Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, 
especialmente os relacionados à universalização do acesso de crianças e adolescentes 
a políticas e programas de esporte e lazer, de acordo com sua condição peculiar 
de desenvolvimento, assegurada a participação e a acessibilidade de pessoas com 
deficiências, e o respeito às diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-
racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.

• Pautar as discussões e elaboração do Plano, segundo os Princípios do Esporte Educacional:

 - Ensinar esporte para todos, com destaque para a garantia de acesso 
ao esporte de cada criança e cada adolescente;

 - Ensinar bem esporte para todos, considerando a mobilização de educadores para aprender e ensinar;

 - Ensinar mais do que esporte para todos, ou seja, considerar o esporte como instrumento para o 
aprendizado de uma boa convivência com amigos e amigas, com pais e mães e com a própria escola;

 - Ensinar a gostar de esporte, através da garantia do acesso, do aprendizado, de um bom acolhimento 
e respeito aos seus direitos (com a ajuda de educadores qualificados, uso de espaço e material 
adequados, etc.). Ensinar a gostar do esporte é prover diversão, aulas alegres, desafiadoras e 
cooperativas, através de brincadeiras lúdicas. A formação desses profissionais deveria ser acompanhada 
pelo município (Sugestão: parceria com universidades e centros de formação técnica).

• Garantir espaços públicos, seguros e inclusivos, em escolas, praças e parques esportivos. 
Garantir acessibilidade para crianças e adolescentes com deficiências, bem como materiais 
aptos para uso e adequados para as diferentes fases do desenvolvimento infantil.

• Estabelecer um código de conduta para professores e alunos, pais e familiares, 
todos aqueles envolvidos nas atividades e presentes no ambiente das aulas 
e que preferencialmente participem da construção do mesmo.

• Incentivar a formação do Conselho Municipal de Esporte, o qual pode exercer papel 
fundamental na discussão e formulação de políticas públicas, além de fiscalizar a 
execução destas políticas e exigir maior transparência dos gastos públicos.

• Garantir o apoio municipal a crianças e adolescentes que se destaquem 
em atividades esportivas, através de patrocínio para participação em 
eventos e acompanhamento diferenciado, se necessário.

• Organizar festivais e convidar professores e treinadores de clubes e escolas esportivas da região.

• Elaboração de um plano de carreira para professores e alunos/esportistas para 
também terem a oportunidade de serem instrutores ou professores

• Mobilizar entidades ligadas à área esportiva a desenvolverem projetos de 
caráter desportivo e paradesportivos, a serem aprovados pelo Ministério 
do Esporte e apoiados pela Lei de Incentivo ao Esporte.

• Prever estratégias e instrumentos para o monitoramento da 
execução do Plano Municipal de Esporte Educacional.
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AÇÃO P.1.

MUNICÍPIO REALIZANDO A SEMANA DO BEBÊ 
EM 2014 E 2015

O objetivo da Semana do Bebê é tornar a primeira infância prioridade 
na agenda dos municípios brasileiros. Realizada desde 2000 e 
no município de Canela (RS), em 2010, com o apoio do UNICEF, 
a experiência foi sistematizada e divulgada para outras regiões 
do País. Cada município define a data e as atividades a serem 
realizadas durante a Semana do Bebê. Para realizar com sucesso 
essa estratégia, são propostas quatro etapas descritas abaixo. Para 
mais informações, visite o site www.semanadobebe.org.br

1. PLANEJAMENTO

PRIMEIRO PASSO: DEFINIR A COMISSÃO ORGANIZADORA

Sugestão de composição: prefeito ou representante; secretários municipais de saúde, educação 
e assistência social; professores, representante do Conselho da Criança e do Adolescente, dos 
adolescentes, de famílias com crianças pequenas, de organizações da sociedade civil, das igrejas e 
outras. A comissão também é responsável pela escolha do tema que será abordado na Semana.

SEGUNDO PASSO: LEVANTAR OS INDICADORES DO MUNICÍPIO 

Buscar os principais indicadores educacionais, sociais e de saúde do município 
relacionados à primeira infância e que serão divulgados e discutidos durante a 
Semana do Bebê. O poder público deve estabelecer metas a serem alcançadas 
para o ano seguinte, cujos resultados serão apresentados na próxima Semana do 
Bebê. Mais informações: http://ifan.com.br/site/encarte/index.php?id=7

TERCEIRO PASSO: PARCERIAS

Estabelecer parcerias para apoio e colaboração na realização da Semana: legislativo, empresas, 
ONGs, estabelecimentos de ensino, igrejas, entidades de classe, meios de comunicação, 
associações de bairro, artistas locais, grupos de jovens, associações de pais, dentre outros.

QUARTO PASSO: LEVANTAR CUSTOS

Realizar levantamento das despesas com a realização do evento e 
possíveis fontes de recursos financeiros para sua execução.

QUINTO PASSO: DEFINIR ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Definir o responsável por atividades de divulgação da Semana do Bebê, enviar convites, confirmar 
presenças, receber a imprensa e demais ações de comunicação. Há uma identidade visual proposta 
pelo UNICEF. O Kit de Comunicação pode ser solicitado pelo site www.semanadobebe.org.br. 
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SEXTO PASSO: DEFINIR A PROGRAMAÇÃO

Defini-la incluindo atividades de formação que garantam o investimento na qualidade das 
políticas públicas para a primeira infância, que promovam o vínculo mãe-bebê e cuidador-
bebê; que estimulem o desenvolvimento das capacidades motora, cognitiva, social e 
afetiva da criança e a garantia integral dos seus direitos. A programação deve contemplar 
o envolvimento da comunidade nas áreas urbana e rural de forma lúdica e participativa.

SÉTIMO PASSO: TORNAR POLÍTICA PÚBLICA

Buscar, junto às autoridades do poder executivo e legislativo, a oficialização por meio de 
lei que torne a Semana do Bebê parte do calendário oficial de eventos do município.

2. MOBILIZACAO

PRIMEIRO PASSO: ENVOLVER A COMUNIDADE

Sensibilizar todas as pessoas do município a participar da Semana do Bebê, com foco especial para 
famílias com gestantes, mães, pais e bebês, atraindo todos/as para atuar no objetivo de fortalecer a 
relação mãe-bebê e cuidador-bebê e garantir políticas públicas de qualidade para a primeira infância.

SEGUNDO PASSO: FAZER A DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

A divulgação e registro das atividades da Semana devem ser realizados a partir das parcerias 
e dos meios de comunicação disponíveis no município. É importante mobilizar voluntários para 
visitar os bairros, divulgar o evento, buscar parceiros para distribuição de material que pode ser 
confeccionado nas comunidades e nas escolas, com o apoio das crianças, jovens e famílias. 

3. EVENTO

SUGESTÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

• Realizar cerimônia de abertura com atividades que podem 
ser simples, mas atrativas para a comunidade.

• Entregar o título do “Bebê Prefeito” à primeira criança que nascer no município após 
a abertura da Semana. Visitar a mãe e o bebê ainda no estabelecimento de saúde (se 
houver) e entregar simbolicamente ao recém-nascido a chave da cidade. O bebê ganha 
“Padrinho ou Madrinha da Cidadania” que simboliza o compromisso do Poder Público 
com a garantia dos direitos de todas e cada uma das crianças do município.

• Promover oficinas nas unidades de saúde dirigidas para funcionários e clientes, mostrando como 
os cuidadores devem estimular os bebês. Os encontros podem ser realizados também nos CRAS, 
com palestras ou exibição de filmes e discussão posterior entre os participantes sobre o tema.

• Realizar oficinas nas creches e pré-escolas tanto para os professores, funcionários e comunidade 
escolar (pais, mães e crianças), acerca de temas que promovam a qualidade da educação infantil.

• Programar eventos científicos e comunitários, com a participação de profissionais locais ou 
convidados. O município pode buscar parcerias com universidades e outras instituições de ensino.

• Realizar debates sobre assuntos ligados à gestante, à mãe, ao 
bebê e a importância da participação do pai. 

• Incentivar a produção e exibição de apresentações culturais, 
por estudantes, artistas locais ou convidados.

• Apoiar palestras promovidas pelos parceiros.
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• Promover a apresentação de projetos desenvolvidos pelas várias áreas do município.

• Promover um evento cultural e lúdico que reúna crianças, bebês e suas famílias.

• Promover concursos de fotos, redações, música, poemas, 
desenhos, pinturas, esculturas, entre outros.

• Mobilizar a comunidade para uma passeata pela cidade, com 
as famílias levando seus bebês nos carrinhos.

 
• Realizar evento de encerramento, com entrega de certificados aos vencedores dos concursos, etc.

4. AVALIACAO

• Elaborar relatório final. Sugerimos que o relatório contenha 
os seguintes componentes e informações:

• Breve histórico do processo de planejamento, incluindo o nome das 
instituições componentes da comissão organizadora;

• Os indicadores levantados pelo município e as principais metas 
para serem alcançadas até o ano seguinte;

• Parcerias estabelecidas;
 
• Orçamento da Semana do Bebê;
 
• Principais estratégias de comunicação utilizadas;
 
• Programação;
 
• Ações que foram realizadas para tornar a Semana do Bebê uma política pública;
 
• Como foi feita a mobilização e quais foram os atores que participaram do processo;

• Relato e registro do evento (inclusive com documentação fotográfica)

• Total de pessoas que participaram, se possível da área rural e urbana, crianças e 
adolescentes, profissionais da saúde, educação e assistência social, dentre outros.

• Inovações implementadas pelo município (se houver).

• Análise sobre os avanços e desafios enfrentados em todo o processo.

PRÓXIMOS PASSOS    

Definir a data de reinício dos trabalhos para a próxima edição
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AÇÃO P.2.

MUNICÍPIO PROMOVENDO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO 
NAS ESCOLAS EM TORNO DA CAMPANHA DO 
UNICEF POR UMA INFÂNCIA SEM RACISMO

DICAS

Para garantir uma atuação mais engajada pelo fim do racismo e 
enfrentamento da discriminação, é oferecida ao município inscrito no 
Selo UNICEF, uma sequência de passos visando a implementação de uma 
agenda mais estruturada de mobilização social que proteja a criança e 
adolescente contra toda e qualquer discriminação que afete a realização 
dos seus direitos independente de sua origem étnica ou cor da pele:

NO MUNICÍPIO

• Realizar um diálogo interinstitucional sobre infância e discriminação racial junto com os 
principais órgãos públicos envolvidos na promoção social do município (educação, assistência 
social, saúde, juizado, superintendência ou departamento de igualdade racial, CMDCA, CTs, 
conselhos de pais e mestres, centros religiosos, entre outros). Recomenda-se convidar 
para este diálogo o setor de mídia e comunicação tais como rádios comunitárias.

• Elaborar, a partir do resultado do diálogo interinstitucional, um plano de ação envolvendo 
escolas e as comunidades do seu Município para realização de ações pelo fim do racismo 
na infância e promoção da igualdade e respeito às relações raciais no município. A 
seguir, alguns exemplos de ações de mobilização que podem ser desenvolvidas: 

• Realizar com apoio da mídia local estratégias de divulgação e mobilização social, 
sobre a importância do enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial na 
proteção de crianças e adolescentes. Pode-se reproduzir o material da Campanha Por 
Uma Infância Sem Racismo. Fazer ampla divulgação através dos meios disponíveis 
no município (rádio, TV, afixação de cartazes). Assegurar a inserção de imagens 
com diversidade étnico-racial local nos materiais a serem reproduzidos.

• Promover amplo debate e reflexão junto às diversas categorias profissionais do município, 
sobre a presença de racismo institucional, com a existência de formas diferenciadas 
de tratamento oferecidas a negros, brancos e indígenas nos serviços públicos.

• Implementar ações afirmativas para a juventude negra e indígena nas diversas 
áreas de políticas públicas municipais, conforme nova legislação e políticas 
nacionais instituídas na área de promoção da igualdade racial.

• Realizar rodas de conversas e debates permanentes nas comunidades sobre 
respeito e valorização das diferenças e combate as práticas preconceituosas ou 
discriminatórias. Utilizar as unidades escolares para estes momentos. 

• Incluir o tema Infância Sem Racismo na Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

NAS ESCOLAS

• Ciclo de seminários e rodas de conversas com professores municipais públicos 
e privados convidando especialistas e pesquisadores sobre o tema. Estimular 
a criação de grupos de estudo e de leitura para professores. 

• Introduzir nas reuniões de pais e mestres a abordagem sobre as atitudes 
preconceituosas ou discriminatórias na sala de aula ou em casa.
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• Incluir e utilizar pelos professores com maior frequência e oferecer aos 
alunos, livros da literatura infanto-juvenil afro-brasileira e indígena.

• Realizar encontros com outras escolas para trocas de experiências. Discutir, disseminar e 
colocar em prática mudanças de atitude, em todos os ambientes, especialmente o escolar. 

• Planejar e realizar projetos interdisciplinares que abordem a questão da diversidade étnico-racial 
no município (trabalhos escolares sobre as comunidades quilombolas ou indígenas no município).

• Inserir atividades diversas para os estudantes (pesquisas, peças teatrais, concursos 
de redação, etc) que possam colaborar com a discussão e reflexão sobre a 
questão do preconceito e as formas de superação de desigualdades.

• Discutir com professores, coordenadores e famílias a importância do preenchimento 
dos dados sobre a cor da pele nas fichas de cadastro dos alunos da escola.

A SEGUIR, LISTAMOS AS 10 MANEIRAS DE CONTRIBUIR PARA UMA INFÂNCIA SEM RACISMO, 

SUGERIDAS POR UNICEF, E QUE PODEM SER ORIENTADORES DAS DISCUSSÕES E ATITUDES A 

SEREM COLOCADAS EM PRÁTICA POR PROFESSORES, ALUNOS, FAMÍLIAS E COMUNIDADE.

1. Eduque as crianças para o respeito à diferença. Ela está nos tipos de brinquedos, 
nas línguas faladas, nos vários costumes entre os amigos e pessoas de diferentes 
culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem nosso conhecimento.

2. Textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser estigmatizantes com outras crianças, 
culturas e tradições. Indigne-se e esteja alerta se isso acontecer – contextualize e sensibilize!

3. Não classifique o outro pela cor da pele; o essencial você ainda não viu. Lembre-se: racismo é crime.

4. Se seu filho ou filha foi discriminado, abrace-o, apoie-o. Mostre-lhe que a 
diferença entre as pessoas é legal e que cada um pode usufruir de seus direitos 
igualmente. Toda criança tem o direito de crescer sem ser discriminada.

5. Não deixe de denunciar. Em todos os casos de discriminação, você deve buscar defesa 
no conselho tutelar, nas ouvidorias dos serviços públicos, na OAB e nas delegacias de 
proteção à infância e adolescência. A discriminação é uma violação de direitos.

6. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferentes raças e etnias nas 
brincadeiras, nas salas de aula, em casa ou em qualquer outro lugar.

7. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem 
preconceito em relação à diversidade étnico-racial.

8. Muitas empresas estão revendo sua política de seleção e de pessoal com base na 
multiculturalidade e na igualdade racial. Procure saber se o local onde você trabalha 
participa também dessa agenda. Se não, fale disso com seus colegas e supervisores.

9. Órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhando com rotinas de atendimento 
sem discriminação para famílias indígenas e negras. Você pode cobrar essa postura dos 
serviços de saúde e sociais da sua cidade. Valorize as iniciativas nesse sentido.

10. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em muitas, as crianças e os adolescentes 
estão aprendendo sobre a história e a cultura dos povos indígenas e da população negra; e 
como enfrentar o racismo. Ajude a escola de seus filhos a também adotar essa postura.
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AÇÃO P.3.

MUNICÍPIO REALIZANDO AÇÕES DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM TORNO DA VIOLÊNCIA SEXUAL, 
TRABALHO INFANTIL E/OU SOBRE LETALIDADE 
DE ADOLESCENTES NEGROS E INDÍGENAS

DICAS

GERAIS

• Realizar audiências públicas e seminários para discussão dos temas Violência 
Sexual, “Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente” e/
ou “Letalidade de Adolescentes Negros e Indígenas”.

• Incluir os temas citados nas Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente.

• Promover cursos de capacitação para professores, profissionais de saúde, integrantes 
do SGD e outros parceiros locais para identificação, abordagem e encaminhamento 
adequados de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, trabalho 
infantil e risco de vida elevado, em especial adolescentes negros e indígenas.

VIOLÊNCIA SEXUAL

• Promover intensa mobilização por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), envolvendo conselhos, 
escolas, unidades de saúde e outros parceiros municipais. As atividades podem envolver, 
por exemplo, passeatas, grupos de discussão em escolas e audiências públicas.

• Realizar divulgação por meios de comunicação local sobre a importância da 
denúncia na proteção de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, 
informando sobre a disponibilidade do Disque 100, com garantia de anonimato.

• Estender o âmbito da divulgação de informações, sensibilização e direcionamento 
de campanhas a turistas, caminhoneiros, proprietários e funcionários de 
postos de combustível e também ambientes como bares e boates.

TRABALHO INFANTIL

• Incluir os temas Trabalho Infantil e Adolescente Trabalhador nas conferências 
de educação, de saúde, dos direitos das crianças e adolescentes e de assistência 
social, a partir das definições constantes no Plano Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador.

• Promover cursos de capacitação para lideranças de movimentos sociais, de pequenos 
produtores rurais e lideranças quilombolas sobre os Direitos de Crianças e Adolescentes. 
Discutir e definir estratégias e ações conjuntas, visando erradicar o trabalho infantil.

• Realizar campanha pela formalização do vínculo empregatício 
dos adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham.

• Promover intensa mobilização por ocasião do Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil (12 de junho), envolvendo conselhos, escolas, unidades de saúde 
e outros parceiros municipais. As atividades podem envolver, por exemplo, 
passeatas, grupos de discussão em escolas e audiências públicas.

• Promover campanhas contra o trabalho infantil. É possível também engajar-
se na campanha proposta pela Fundação Telefônica. Conheça mais no link: www.
fundacaotelefonica.org.br/linhas-de-atuacao/infancia-e-adolescencia/nossa-conta/
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LETALIDADE DE ADOLESCENTES NEGROS E INDÍGENAS

• Promover amplo debate e reflexão junto às diversas categorias profissionais do 
município, sobre a presença de racismo institucional, com a existência de formas 
diferenciadas de tratamento oferecidas a negros, brancos e indígenas.

• Promover um debate sobre casos e situações de suicídios de 
jovens e adolescentes indígenas no município.

• Estimular a criação de fóruns permanentes de discussão sobre a violência 
contra adolescentes e jovens, em especial negros ou indígenas.

• Análise da implantação no município de programas direcionados a adolescência e 
juventude negra como o Juventude Viva; Programa de Redução da Violência Letal – 
PRVL, do Observatório de Favelas e UNICEF; entre outros. E os diversos programas de 
Segurança Pública e Prevenção à Violência lançados pelos Governos Estaduais.

AÇÃO P.4.

MUNICÍPIO REALIZANDO A CONFERÊNCIA DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, GARANTINDO A 
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES COMO DELEGADOS.

DICAS

• Envolver prioritariamente o NUCA nesta mobilização de adolescentes no município 
pela Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

• Realizar previamente as Conferências Municipais Livres com Crianças e Adolescentes, com 
o objetivo de mobilizá-los e articulá-los quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Utilizar, preferencialmente, escolas para a realização dessas Conferências, para que a 
mobilização e a articulação se façam também no âmbito do setor de educação. Pode-se 
utilizar, também, em espaços de mobilização não governamentais ou governamentais.

• Construir metodologia das atividades com crianças e adolescentes para a realização 
de oficinas, mesas com debates sempre envolvendo a participação efetiva de 
adolescentes nessas mesas. Especialmente nas Conferências Livres promover 
atividades culturais/artísticas para garantir a participação efetiva de crianças e 
adolescentes, considerando suas propostas de metodologia e linguagens.

• Construir as atividades da Conferência, contemplando os cinco eixos:

 -  Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes;

 -  Proteção e Defesa dos Direitos;

 -  Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes;

 -  Controle Social da Efetivação dos Direitos;

 -  Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

• Encaminhar, como produto da Conferência Municipal ao Estado 1 (uma) ação de 
mobilização, implementação e monitoramento para cada um dos eixos citados.
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• Convidar e realizar intensa mobilização para garantir a presença de prefeito, secretários 
municipais, vereadores, todos os membros do CMDCA e CT, adolescentes de escolas 
públicas e privadas, promotor público, juiz, defensor público, delegado, chefe da Guarda 
Municipal, coordenadores dos pólos de atendimento, instituição que atenda crianças e 
adolescentes com deficiência, presidentes de associações comunitárias que trabalham com 
criança e adolescente, representantes das Comissões de Maus Tratos, diretores de escolas, 
coordenação da Estratégia Saúde da Família, diretor de hospitais, coordenação dos agentes 
de saúde, equipes dos CAPS, CRAS e CREAS, representante dos agentes de saúde.

• Elaborar Regimento Interno para a Conferência, contemplando os itens:

 -  Objetivos;

 -  Temas a serem abordados;

 -  Organização e definição de Grupos de Trabalho específicos (Infraestrutura, 
Cuidado, Finanças, Metodologia, Comunicação, Sistematização);

 -  Definição do perfil dos Participantes, de modo a garantir a participação de todos 
os atores do Sistema de Garantia de Direitos e a democracia participativa;

 -  Definição sobre a Realização do evento, com o roteiro e regras do que e como acontecerá;

 -  Definição de regras de participação e voto na Plenária, com 
atribuições dos coordenadores e regras de votação;

 -  Disposições gerais, citando eventuais situações e delegações não 
mencionadas nos capítulos anteriores do Regimento Interno.

• Garantir a participação, como delegadas(os), de adolescentes na Conferência Municipal.

• Considerar, na indicação de adolescentes para participantes da Conferência Municipal 
Livre ou como delegadas(os) na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, a diversidade de idade, étnico-racial, religiosa, orientação sexual, territorial 
(urbano e rural), gênero, em situação de rua, em conflito com a lei, em abrigamento, com 
deficiência e participantes de comunidades tradicionais, assentamentos e áreas rurais 
(indígenas, povos da floresta, ciganos), de acordo com o perfil e a realidade do município.

• Evitar restringir a participação dos adolescentes na categoria de delegada(o) apenas aos 
adolescentes atendidos nos programas de assistência, mas também as(os) representantes 
de entidades, instituições e movimentos representativos dos mesmos. A representação 
de delegados adolescentes não poderá ser substituída por adultos e vice-versa.

• Criar Comissão Organizadora da Conferência Municipal, a qual definirá as 
normas de inscrição, o credenciamento das (os) delegadas(os), a metodologia, 
local e data da realização, programação e Regimento Interno.

• Garantir a participação de crianças e adolescentes também na continuidade 
do processo, assumindo a responsabilidade pela participação dos mesmos nas 
etapas subsequentes (Conferências regionais, estaduais e a nacional).

• Estimular a formação de rede de adolescentes pelos direitos de meninos 
e meninas, a partir da mobilização dos que participaram da Conferência 
e de sua interlocução com outros grupos já existentes. 
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NO CASO DOS ITENS LISTADOS ABAIXO HAVERÁ UMA PUBLICAÇÃO 

EXCLUSIVA PARA CADA UM DOS TEMAS:

AÇÃO P.5.

MUNICÍPIO IMPLEMENTANDO O NÚCLEO DE CIDADANIA 
DOS ADOLESCENTES (NUCA)   CONTRIBUINDO 
NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA).

AÇÃO P.6.

MUNICÍPIO REALIZANDO O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO 
DE SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 
EDIÇÃO 2013-2016 (OBRIGATÓRIA)

AÇÃO P.7.

MUNICÍPIO REALIZANDO O 2º FÓRUM COMUNITÁRIO 
DE SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 
EDIÇÃO 2013-2016 (OBRIGATÓRIA)
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AÇÃO P.8.

MUNICÍPIO REALIZANDO AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PELO 
ESPORTE EDUCACIONAL, SEGURO E INCLUSIVO

DICAS

EIXO MOBILIZAÇÃO SOCIAL

• Promover eventos que chamem a atenção da mídia e da sociedade para 
a inclusão de pessoas com deficiência nos meios esportivos.

• Criar ações com adolescentes dirigidas à sensibilização sobre a prevenção e enfrentamento 
a qualquer tipo de violência antes, durante e depois de eventos esportivos.

• Promover eventos com a participação da mídia, com vistas a alcançar 
e aumentar o comprometimento por parte do governo municipal e 
outros parceiros em prol do esporte seguro e inclusivo.

• Estimular a formação de núcleos locais da REJUPE (Rede de Adolescentes 
e Jovens pelo Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo).

EIXO COMUNICAÇÃO

• Produzir e divulgar vídeos sobre o tema do direito ao esporte seguro e inclusivo.

• Criar e realizar apresentações teatrais com enfoque no tema.

• Incentivar projetos escolares de participação e protagonismo nos eixos abordados.

• Fomentar o uso da comunicação para inclusão juvenil em ações políticas.

• Buscar parceria com escolas, gráficas, emissoras de TV e rádio, ONGS 
para a sensibilização do tema e divulgação de eventos.

EIXO INCIDÊNCIA POLÍTICA

• Provocar iniciativas políticas para a inclusão e mobilidade segura para 
pessoas com deficiência, sejam elas esportistas ou não.

• Apoiar e fortalecer ações e projetos de prevenção à violência, ao racismo e à discriminação de 
qualquer gênero e promoção de uma cultura de paz durante a realização de eventos esportivos.
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EIXO TRANSFERÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS

• Criar plataformas e/ou outras formas de comunicação para a troca de experiência 
entre as instituições que realizam boas práticas no âmbito esportivo.

• Incentivar práticas esportivas para crianças e adolescentes de 
comunidades vulneráveis e/ou em situação de risco.

• Criar campanhas sociais para divulgar experiências e ações em prol da sustentabilidade 
e educação, propiciando a melhoria dos espaços esportivos privados e públicos.

• Realizar palestras ministradas por adolescentes para outros adolescentes, de modo a 
compartilhar vivências no meio esportivo e boas práticas de participação dos adolescentes.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES E EVENTOS:

• Realizar levantamento sobre a realidade esportiva no município, avaliando a existência de espaços 
(número, adequação física e acessibilidade), atividades esportivas realizadas com crianças e 
adolescentes nas escolas ou outros espaços, número de profissionais qualificados na região.

• Realizar oficinas com adolescentes, se possível com a participação de representantes da 
REJUPE do seu Estado, sobre o Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo, onde possa ser 
discutido o tema e apresentadas propostas para a efetivação dessa ação no seu município.

• Organizar Seminário ou Debate com especialista no tema, onde possam ser aprofundadas 
as discussões surgidas nas oficinas e esclarecidas dúvidas dos adolescentes. Convidar um 
gestor público da Secretaria de Esportes, um especialista de algum clube ou organização 
esportiva, um atleta profissional ou outros, podendo ser mais de um palestrante.

• Promover Gincanas de cooperação entre crianças e adolescentes, 
podendo ter estas caráter esportivo, cultural ou artístico.

• Oferecer atividades que desenvolvam a liderança e começar a analisar o perfil dos líderes.

• Realizar Maratonas (Corridas de Rua – poucos correm uma maratona – uma 
corrida de rua com circuitos de 10 km e 5 km, corrida ou caminhada) com 
ampla divulgação na mídia para mobilização da população e apoio dos órgãos 
públicos, empresas e entidades privadas, para a divulgação do tema.

• Organizar festivais esportivos visando atrair olheiros de clubes e escolas esportivas.

• Produzir – com a participação ativa de crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência 
– peças para divulgação na mídia (Spots, Programas de Rádio), além de boletins informativos 
e impressos informando e convidando a população a participar dos eventos programados 
e informando-a sobre os benefícios da prática esportiva para crianças e adolescentes.

• Organizar um Fórum Municipal pela Promoção do Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo, 
onde possam ser realizadas conferências, painéis temáticos, rodas de debates, palestras, 
oficinas e apresentações culturais, possibilitando a discussão sobre o tema e o fortalecimento 
das ações relacionadas à prática esportiva para todas as crianças e adolescentes.
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ENTRE EM CONTATO 
COM O UNICEF

www.selounicef.org.br

www.unicef.org.br

Facebook: unicefbrasil

Twitter: @unicefbrasil

UNICEF – BRASÍLIA – ESCRITÓRIO DO 
REPRESENTANTE DO UNICEF NO BRASIL
SEPN 510, Bloco A – 2º andar 
Brasília, DF 
Caixa Postal: 08584 – CEP 70312-970 
Telefone: (61) 3035 1900
Fax: (61) 3349 0606
E-mail: brasilia@unicef.org

UNICEF – FORTALEZA – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF NO CEARÁ, 
PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Planejamento
Centro Administrativo do Estado, Ed. Seplag/1
Cambeba, Messejana
Fortaleza, CE 
60839-900 
Telefone: (85) 3306 5700
fax: (85) 3306 5709
e-mail: fortaleza@unicef.org

UNICEF – RECIFE – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF EM PERNAMBUCO, 
ALAGOAS E PARAÍBA
Rua Henrique Dias, S/N – Ed. 
do IRH Térreo - Derby
Recife, PE 
52010-100 
Telefone: (81) 3059 5700
Fax: (81) 3059 5719 
E-mail: recife@unicef.org

UNICEF – RIO DE JANEIRO – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF NO ESPÍRITO SANTO 
Avenida Rio Branco, 135 – 6º andar- Centro
Rio de Janeiro, RJ 
20040-006
Telefone: (21) 3147 5700
Fax: (21) 3147 5711
E-mail: riodejaneiro@unicef.org

UNICEF – SALVADOR – RESPONSÁVEL PELO 
SELO UNICEF NA BAHIA E EM SERGIPE 
Escritório Compartilhado das 
Nações Unidas na Bahia
Praça Municipal Thomé de Souza, s/n, 
Ed. Elevador Lacerda, 1º andar
Salvador, BA
40020-010
Telefone: (71) 3183 5700
Fax: (71) 3183 5710
E-mail: salvador@unicef.org

UNICEF – SÃO PAULO – RESPONSÁVEL 
PELO SELO UNICEF EM MINAS GERAIS 
Rua Ascendino Reis, 830
Vila Clementino
São Paulo, SP 
03404027-000
Telefone: (11) 3728 5700
Fax: (11) 3728 5777
E-mail: saopaulo@unicef.org
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