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TIME ASSERTE

ASSERTE PARTICIPA DE REUNIÕES SOBRE 
ATIVIDADES DO SELO UNICEF E DA BAE 
Ao longo do mês de outubro, a equipe da Asserte participou de uma série de 
reuniões com o UNICEF sobre as atividades do Selo UNICEF e da Busca 
Ativa Escolar (BAE), alinhamento de ações e orientações sobre cursos e ca-
pacitações que já estão sendo oferecidos para os municípios nas áreas de 
saúde, educação, assistência, entre outras iniciativas. Confira abaixo alguns 
dos registros. 

140 88
EM PERNAMBUCO EM ALAGOAS

Municípios Ativos: 61
Municípios inativos: 22

Municípios Ativos: 83
Municípios inativos: 36

Um total de 410 municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco aderiram à 
Busca Ativa Escolar (BAE) até o dia 16 de outubro, conforme os dados do 
Painel de Monitoramento da Asserte. Confira os detalhes: 

187 135 88
NA PARAÍBA EM PERNAMBUCO EM ALAGOAS

Municípios Ativos: 64
Municípios inativos: 20

Municípios Ativos: 92
Municípios inativos: 29

Municípios Ativos: 123
Municípios inativos: 50 

ALAGOAS, PARAÍBA E PERNAMBUCO 

SOMAM 410 MUNICÍPIOS NA BAE 

ASSERTE DIVULGA TRILHA FORMATIVA 
“PEGA NA VISÃO” E DO QUESTIONÁRIO DE 
OPORTUNIDADE DA 1MIO
Em parceira com o UNICEF e o 
1MiO,  a Asserte mobilizou os gru-
pos de jovens e adolescentes para 
se inscreverem na Trilha Formativa 
“Pega na Visão”, percurso de forma-
ção para o mundo de trabalho, polí-
tica e projeto de vida voltado para o 
público de 14 a 24 anos, e para res-
ponderem o questionário de oportu-
nidade da 1MiO, que tem como obje-
tivo entender o perfil dos jovens para 
ofertar cursos e vagas de trabalho 
que dialoguem com seus interesses 
e atividades atuais. 

GUIAS METODOLÓGICOS DO SELO UNICEF,   
DO FÓRUM COMUNITÁRIO E DA PARTICIPAÇÃO 
CIDADÃ DE JOVENS E ADOLESCENTES  
ESTÃO DISPONÍVEIS
O UNICEF já disponibilizou, no site do Selo UNICEF, os Guias Metodológi-
cos do Selo UNICEF, do Fórum Comunitário e da Partição Cidadã de Jovens 
e Adolescentes. As publicações reúnem todas as informações necessárias 
para os municípios desenvolverem as ações relacionadas ao Selo UNICEF, 
detalhando prazos, metas e estratégias, entre outros pontos importantes. 
Confira as publicações clicando nas imagens abaixo.

A Asserte promoveu, no dia 20 de outubro, um plantão Tira-Dúvidas com os 
mobilizadores dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (Nucas) dos es-
tados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. O evento foi uma oportunidade 
apresentar e esclarecer dúvidas sobre o Guia da Participação Cidadã de Ado-
lescentes na edição 2021-2024 do Selo UNICEF. Durante o encontro online, 
realizado no canal do Youtube da Asserte, foram apresentados detalhes do 
documento, que propõe atividades para os Nucas que complementam os es-
forços da gestão pública e da sociedade civil na busca por menos desigualda-
des e mais garantia de direitos para crianças e adolescentes dos municípios 
participantes do Selo UNICEF. Confira aqui o vídeo.
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 EDIÇÃO 2021-2024 DO SELO UNICEF E BAE

Até o final do mês de outubro, foram ca-
dastrados 316 mobilizadores das áreas 
de Educação, Saúde e Assistência So-
cial dos municípios de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco no Selo UNICEF. A ação 
teve início no final de setembro e conti-
nua em andamento. Os articuladores de 
todas as cidades que aderiram à edição 
2021-2024 do Selo UNICEF dos três 
estados estão recebendo um link único 
para realizar o cadastro. A expectativa é 
que até o final do mês de novembro todos os municípios façam a indicação 
dos mobilizadores, que têm o papel de colaborar com o articulador munici-
pal nas ações programáticas estabelecidas na área que for designado. Se 
ainda ainda fez a indicação, fale com a equipe da Asserte aqui.

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DE JOVENS E 

ADOLESCENTES NO SELO UNICEF É 

TEMA DE PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS

ASSERTE CONVOCA MUNICÍPIOS A 
CADASTRAREM MOBILIZADORES DA  
EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

ÁGUAS BELAS (PE) ADOTA CAMPANHA DA 
BAE NO FARDAMENTO ESCOLAR

A campanha “Fora da Escola Não Pode”, que faz parte das estratégias da 
Busca Ativa Escolar (BAE), agora integra o fardamento das escolas mu-
nicipais de Águas Belas, em Pernambuco. A prefeitura da cidade, através 
da Secretaria de Educação, iniciou a entrega do fardamento às alunas e 
aos alunos da rede municipal de ensino. Além do fardamento, a Prefeitu-
ra de Águas Belas também está fornecendo máscaras de proteção facial, 
garantindo o retorno seguro à sala de aula. A iniciativa da gestão municipal 
é fundamental para garantir o direto à educação de todas as meninas e de 
todos os meninos. Que este compromisso possa se estender por todos os 
municípios que integram à iniciativa. Fotos Ildebrando Gutemberg

ASSERTE MOBILIZA MUNICÍPIOS PARA 
PARTICIPAREM DE INDUÇÕES E  
WEBINÁRIOS PROMOVIDOS PELO UNICEF

Neste mês de outubro, a 
equipe da Asserte mobili-
zou os municípios de Ala-
goas, Paraíba e Pernam-
buco para participarem 
das induções e webinários 
realizados pelo UNICEF 
sobre os resultados sis-
têmicos do Selo UNICEF. 
Através do contato direto 
com os articulares munici-
pais do Selo UNICEF nos 
três estados e da divul-
gação das atividades nas 
redes sociais, foi possível estimular a presença nas conferências online e 
esclarecer dúvidas relacionadas aos temas, assim como fornecer informa-
ções e os materiais necessários para a compreensão das metas e ações. 

A Asserte criou uma pasta no Google Drive reunindo diversos documentos 
de interesse dos municípios que aderiram ao Selo UNICEF. Estão disponí-
veis os Guias Metodológicos, as apresentações das induções online, manu-
ais de uso e logomarcas do UNICEF, da Busca Ativa Escolar, da Asserte, do 
NUCA, da UNDIME,  do Coegemas e do Conasems, além de outros docu-
mentos, como cronogramas e agendas. Clique aqui para acessar

CONFIRA DOCUMENTOS IMPORTANTES 
PARA OS MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO 
SELO UNICEF

AÇÕES E ATIVIDADES DIVULGADAS 
EM OUTUBRO

140 88
EM PERNAMBUCO EM ALAGOAS

Municípios Ativos: 61
Municípios inativos: 22

Municípios Ativos: 83
Municípios inativos: 36

CURSOS E QUESTIONÁRIOS
DISPONÍVEIS

Trilhas da Geração Zelo

Profissionais da rede de apoio a adolescentes

Agentes comunitários de saúde, agentes de combate a en-
demias e visitadores domiciliares

Equipes multiprofissionais de saúde da área hospitalar e da 
atenção básica que atuam na linha de frente do combate à 
covid-19 

CLIQUE NOS TÍTULOS PARA 
ACESSAR OS LINKS

Água, Saneamento e Higiene & Preven-
ção e Controle de Infecções nas  
Escolas

Água, Saneamento e Higiene nas unida-
des de saúde para prevenção e controle 
da covid-19

Preechimento de Checklist e Questionário de Autoavaliação

Mapeamento de Conexão com Escolas - SELO UNICEF 2021-
2024 AL/PB/PE

https://www.facebook.com/Org.Asserte
https://www.instagram.com/org.asserte/
https://www.selounicef.org.br/sites/default/files/2021-10/053_Guia_Metodologico_Selo_FINAL_28_09.pdf
https://www.selounicef.org.br/sites/default/files/2021-10/053_Guia_ParticipacaoAdolescentes_Selo_FINAL_14-10.pdf
https://www.selounicef.org.br/sites/default/files/2021-10/GF_SeloUnicef-FINAL_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FfZJjuRccVE&t=493s
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://www.youtube.com/watch?v=FfZJjuRccVE&t=1105s
https://drive.google.com/drive/folders/107zzoipurqssbg_GWNh3HdIeQtvPhI7P?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CUfNxsHNQfw/
https://www.instagram.com/p/CUm3AW3NspQ/
https://www.instagram.com/p/CUpTyqrtTP-/
https://www.instagram.com/p/CUqGuvyMtEj/
https://www.instagram.com/p/CVAnueMN0lb/
https://www.instagram.com/p/CU-qinJtX8X/
https://www.instagram.com/p/CVDo-LhLrv8/
https://www.instagram.com/p/CVFyWgdBokk/
https://www.instagram.com/p/CVLdw-yNX6j/
https://www.instagram.com/p/CVK7qT6rhlp/
https://www.instagram.com/p/CVQC8W9pUHc/
https://www.instagram.com/p/CVVBWr0KTvD/
https://www.instagram.com/p/CVdc0g8ruwY/
https://www.instagram.com/p/CVaw_AIrzQL/
https://www.instagram.com/p/CVgLcbDtkiJ/
https://www.instagram.com/p/CVh54DmNJzy/
https://www.instagram.com/p/CVnciYXN9QD/
https://www.instagram.com/p/CVoG1oiBHmY/
https://www.instagram.com/p/CV0NYMULREu/
https://asec.eduead.com.br/cursos/mod/page/view.php?id=972
https://asec.eduead.com.br/cursos/
http://unicef.saudemental.faroseducacional.com.br/
http://unicef.saudemental.faroseducacional.com.br/
https://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br/
https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/
https://pesquisas.buscaativaescolar.org.br/login-usuario?redirect=%2F
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9vrlgRDFtPGyAjGV2r7a2UODoKPcihnwNK6cLlRa9MXmfg/viewform
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837

