
 

Os estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco têm, juntos, 428 municí-
pios participando da edição 2021-2024 do Selo UNICEF, iniciativa do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer 
avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes que vivem nos municípios localizados nas regiões 
do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. A mobilização para adesão à 
iniciativa encerrou no dia 8 de agosto e garantiu que a meta de participação 
nos três estados fosse ultrapassada em mais de 40%.

428 MUNICÍPIOS DE ALAGOAS, PARAÍBA 

E PERNAMBUCO ADEREM AO SELO UNICEF

254   
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PRODUZIDOS 
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INFORMATIVO ONLINE DA ASSERTE 
 EDIÇÃO 2021-2024 DO SELO UNICEF E BAE

Aptos a participar: 218
Elegíveis: 207
Convidados: 9
Meta superada em 136%

207 140 81
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ADERIRAM 

NA PARAÍBA

MUNICÍPIOS 
ADERIRAM 
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MUNICÍPIOS 
ADERIRAM 

EM ALAGOAS

Aptos a participar: 145 
Elegíveis: 135
Convidados: 10
Meta superada em 139%

Aptos a participar: 74
Elegíveis: 54
Convidados: 20
Meta superada em 156%

EVENTOS ONLINE LANÇAM O SELO  
UNICEF NOS ESTADOS

O Selo UNICEF 2021-2024 foi lançado na Paraíba, no dia 21 de junho, durante 
a solenidade de assinatura do acordo de cooperação entre o Governo do Esta-
do e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para fortalecer as 
políticas públicas voltadas a meninas e meninos. A ocasião, que contou com 
a presença do governador João Azevêdo, e da representante do UNICEF no 
Brasil, Florence Bauer, entre outras autoridades. 

PARAÍBA | 21 de junho

ALAGOAS  | 13 de julho

Em Alagoas, o lançamento reuniu, remotamente e presencialmente, diversas 
autoridades do Estado, como o presidente da Associação dos Municípios Ala-
goanos (AMA), Hugo Wanderley, a deputada estadual Jô Pereira, a Superin-
tendente da Criança e do Adolescente da SEPREV, Samylla Gouveia. Tam-
bém participaram presidentes e representantes de colegiados. O UNICEF foi 
representando pelo oficial de Proteção, Augusto Souza. 

PERNAMBUCO  | 20 de julho

Já em Pernambuco, o lançamento do Selo UNICEF contou com a participação 
da vice-governadora do Estado, Luciana Santos, da especialista em Saúde 
e HIV do UNICEF em Recife, Jane Santos, do presidente da AMUPE, José 
Patriota, além de representante do Governo do Estados e dirigentes de cole-
giados de Educação, Saúde e Assistência Social de Pernambuco. 

ADESÃO AO SELO UNICEF NA PARAÍBA, 
PERNAMBUCO E ALAGOAS TEM APOIO 
DE COLEGIADOS E INSTITUIÇÕES  
O número expressivo de adesões na Paraíba, Alagoas e Pernambuco é re-
sultado de um trabalho em conjunto e de parceria com os colegiados de Edu-
cação, Saúde e Assistência Social estaduais e municipais. Ao longo do pro-
cesso de adesão, a presença e articulação de presidentes, representantes e 
membros da Federação das Associações de Municípios da Paraiba (FAMUP), 
Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe), da União Nacional dos Dirigentes Municipal de Educa-
ção (UNDIME), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), do 
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), Con-
selho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA) foi fundamental para 
incentivar a adesão dos 428 municípios dos três estados.

DIA D DE ADESÃO NOS ESTADOS INCENTIVA 
PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Na Paraíba, no dia 14 de julho, a ASSERTE promoveu o Dia D de Adesão 
ao Selo UNICEF. Além da mobilização no grupos de whatsapp, imprensa e 
redes sociais, foi realizado o webinário “Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes: Como o Selo UNICEF pode ajudar o meu município?”,  com o 
Oficial de Proteção do UNICEF, Augusto Souza, a diretora do SUAS na Paraí-
ba, Francisca Vieira, e a gestora de projetos da Asserte, Graça Lima. 

PARAÍBA | 14 de julho

Em Alagoas, o Dia D de Adesão foi realizado no dia 28 de julho e reuniu auto-
ridades e lideranças envolvidas na rede de proteção e garantia de direitos de 
crianças e adolescentes alagoanos. Durante o evento, prefeitos de quatro mu-
nicípios de Alagoas assinaram o termo de adesão ao vivo. O webinário contou 
com a participação da especialista em Saúde e HIV do UNICEF em Recife, 
Jane Santos, e de representantes da Associação Municipalista de Alagoas 
(AMA), do Governo do Estado de Alagoas e do Coegemas Alagoas. 

ALAGOAS | 28 de julho

Encerrando o ciclo de eventos, o Dia D de Adesão em Pernambuco foi pro-
movido no dia 3 de agosto com a realização de um webinário que discutiu a 
participação dos municípios pernambucanos no Selo UNICEF. O evento con-
tou com a participação da especialista em Saúde e HIV do UNICEF em Reci-
fe, Jane Santos, do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco 
(AMUPE), José Patriota, e dos prefeitos das cidades Salgueiro, Custódia e 
Altinho que assinaram ao vivo o termo de adesão.

PERNAMBUCO | 3 de agosto

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO PARA ADESÃO 

AO SELO UNICEF 

32   
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EDITADOS

21   
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15   
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77   
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4   
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5   
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79   
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FACEBOOK

936   
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80   
POSTS NO

INSTAGRAM

7.812   
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ALCANÇADAS

15.219 
IMPRESSÕES 

NO INSTAGRAM

ALGUNS CARDS PRODUZIDOS

ALGUNS VÍDEOS EDITADOS 

STICKERS PRODUZIDOS

ENTREVISTAS NA IMPRENSA

DADOS DE MONITORAMENTO

PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ASSERTE 
NA BAE NOS ÚLTIMOS MESES

12 de maio

No dia 12 de maio, foi realizada uma reunião com a presença representan-
tes do UNICEF, Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e da ASSERTE 
para discutir e pactuar ações conjuntas de mobilização para adesão dos mu-
nicípios pernambucanos ao programa Busca Ativa Escolar. Na ocasião, foi 
reforçada a necessidade de apoiar os municípios na identificação, registro, 
controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da 
escola ou em risco de abandono. 

07 de junho

Para apresentar a Busca Ativa Escolar à equipe, a ASSERTE realizou uma 
capacitação apresentando a metodologia e o panorama de adesão na Paraí-
ba, Alagoas e Pernambuco.  

25  de junho

29  de junho | 12 de julho

A ASSERTE participou dos dois encontros de formação com parceiros imple-
mentadores do Selo UNICEF e da BAE - SAB/TAM promovidos pelo UNICEF 
nos dias 29 de junho e 12 de julho. A primeira formação ofereceu à equipe 
técnica orientações sobre readesão, configuração, funcionalidades, navega-
ção na plataforma, entre outras funcionalidades da Busca Ativa Escolar. Já o 
segundo encontro, foram discutidos temas como a BAE em crises e emergên-
cias,  acompanhamento da frequência escolar e o plano de ação das organi-
zações. 

02  de julho

Cerca de 50 coordenadores da Busca Ativa Escola na Paraíba participaram 
do Plantão Tira-Dúvidas no dia de 2 de julho, promovido pela ASSERTE. O 
encontrou online foi um momento de acolhimento para as novas equipes e 
para aqueles que já têm experiência com a metodologia e também foi uma 
oportunidade de partilha entre os participantes, que esclareceram dúvidas e 
puderam integrar as equipes.

20  de julho

A ASSERTE participou do Dia D da Busca Ativa Escolar no município de Be-
lém de Maria (PE) no dia 20 de julho. A iniciativa teve como objetivo mobilizar 
os gestores de educação e a sociedade sobre a importância da estratégia 
que apoia os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento 
de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. 
Além de diversas autoridades, o evento contou com a participação de agentes 
comunitários de saúde, equipe do CRAS e CREAS, conselheiros tutelares, 
equipes gestoras das escolas, entre outros. 

07  de julho

A Busca Ativa Escolar foi tema de reunião entre a Undime/PB e a equipe da 
ASSERTE no dia 7 de julho.

08  de julho

Representantes do UNICEF, ASSERTE, Undime/PB e a Secretaria de Estado 
da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba se reuniram, no dia 8 de julho, 
em  encontro virtual para discutir estratégias sobre a Busca Ativa Escolar nas 
redes municipais e estadual.

No dia 25 de julho, foi realizada uma reunião de alinhamento entre o UNICEF, 
ASSERTE e a Undime/PB sobre a Busca Ativa Escolar. Na ocasião, foi res-
saltada a importância da efetividade dos acordos de colaboração pactuados 
entre o UNICEF e instituições parceiras. Também foram discutidos temas re-
levantes, como o abandono e evasão escolares de crianças e adolescentes: 
suas causas e estratégias para a garantia do direito desse público à acessi-
bilidade e permanência, na escola, com sucesso na aprendizagem; o agra-
vamento das vulnerabilidades sociais pela pandemia; a infrequência do(a)s  
aluno(a)s: causas e possíveis soluções; a função da Busca Ativa Escolar; a 
Busca Ativa em Crises e Emergências e a interrupção dos serviços de vacina-
ção e suas consequências.

ALGUNS CARDS PRODUZIDOS

25  de agosto

A equipe da ASSERTE participou da apresentação do painel de resultados 
questionário WASH IPC pelo UNICEF no dia 25 de agosto. O encontrou foi 
uma oportunidade discutir o processo de autoavaliação de escolas públicas 
sobre água, saneamento, higiene e controle de infecções e como os parceiros 
implementadores podem oferecer o suporte por meio de processos formativos 
e dos recursos disponibilizados pelo UNICEF.

27  de agosto

A reunião de planejamento da BAE-SAB, com os três parceiros implementa-
dores do Selo Unicef, realizada no dia 27 de agosto, também contou a parti-
cipação da equipe da ASSERTE. Durante o encontro, que teve o objetivo de 
discutir como os parceiros implementadores do Semiárido podem trabalhar 
juntos, foi apresentado o cenário da BAE na região e os recursos da plata-
forma disponíveis no site e como eles podem ajudar os municípios em suas 
campanhas de divulgação, além de ter proporcionado uma valiosa troca entre 
os participantes.

27  de agosto

Ações de promoção e prevenção em saúde mental para os municípios do 
Selo UNICEF - edição 2021-2024 foram apresentadas aos parceiros imple-
mentadores do Semiárido e Amazônia Legal brasileira no dia 27 de agosto. 
A equipe da ASSERTE esteve presente e pôde conhecer as iniciativas que 
serão lançadas nos próximos dias pelo UNICEF: Saúde Mental em tempos de 
pandemia e pós-pandemia da Covid-19, Promover para Prevenir e Geração 
Zelo - Trilha Zela por mim, além do projeto Pode Falar, canal de ajuda com 
informações e interação entre adolescentes que já está em execução.  

Quase 400 municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco aderiram à BAE 
até o dia 26 de agosto, conforme os dados do Painel de Monitoramento da 
ASSERTE. Confira os detalhes: 

ALAGOAS, PARAÍBA E PERNAMBUCO 

SOMAM QUASE 400 MUNICÍPIOS NA BAE 

181 129 88
NA PARAÍBA EM PERNAMBUCO EM ALAGOAS

Municípios acompanha-
dos: 94
Municípios Ativos: 55
Municípios inativos: 27

Municípios acompanha-
dos: 161
Municípios Ativos: 79
Municípios inativos: 38

Municípios acompanha-
dos: 220
Municípios Ativos: 115
Municípios inativos: 47

PAINEL DE MONITORAMENTO  

CONFIRA O RELATÓRIO COMPLETO
DA COMUNICAÇÃO AQUI

Parceira implementadora do 
Selo UNICEF e da BAE em 
Alagoas, Paraíba e  
Pernabuco

org.asserte 

Av. João Amorim, 342,  
Centro - João Pessoa (PB)    
83 3113-5837  
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Coordenadora de Projetos
Graça Lima
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e Avaliação 
Mirley Jonnes

Especialista em Educação
Giselda Freire Diniz

Coordenação de  
Comunicação
Kaylle Vieira

Especialista em Pública  
de Assistência Social  
em Pernambuco
Ana Cláudia Botelho

Assistente em Articulação e 
Mobilização em Pernambuco
David Gonzaga 

Especialista em Politica de 
Assistência Social  na Paraíba  
Roberta Chaves

Assistente em Articulação e 
Mobilização na Paraíba  
Rose Veloso  

Assistente de Mobilização e 
Articulação  de Adolescente 
na Paraíba
Carla Santos 

Assistente em Articulação e 
Mobilização em Alagoas
Salete Barbosa de Oliveira

TIME ASSERTE

BANCO DE DADOS DE ATORES CHAVES 
MUNICIPAIS ESTRUTURADO (MAPA DE 
ARTICULAÇÃO - PRÉ ADESÃO)

1.190

5.499
PESSOAS 

ALCANÇADAS

 

Lançamento do Selo UNICEF na Paraíba   950  150
Dia D de Adesão ao Selo UNICEF na Paraíba  200  110
Lançamento do Selo UNICEF em Pernambuco  582  1690
Dia D de Adesão ao Selo UNICEF em Pernambuco 177  338
Lançamento do Selo UNICEF em Alagoas  237  391
Dia D de Adesão ao Selo UNICEF Alagoas   282  392
Total       2.428  3.071

6 EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO PARA  
O SELO UNICEF, SENDO 2 EM CADA  
ESTADO ALCANÇANDO

AO VIVO APÓS

Nº DE MUNICÍPIOS  
CONTATADOS 510

5.499   
PESSOAS 

ALCANÇADAS

https://www.youtube.com/watch?v=rROXEQ1jt_8&t=919s
https://www.youtube.com/watch?v=kQ8jIQjRWBI
https://www.youtube.com/watch?v=J4cE63ykjCU&t=5725s
https://www.youtube.com/watch?v=7O81p311KlE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YvtaNhM_Op4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=CPLfL6SY87s&t=22s
https://drive.google.com/file/d/16JMypeu7ae-ZEBpstTuvF6qlIpZUy1t7/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Org.Asserte
https://www.instagram.com/org.asserte/
https://www.youtube.com/channel/UCtFb47ucaDYAhGyYRO33qLg

