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ANO I . No 04 . NOVEMBRO DE 2021

ASSERTE PROMOVE WEBINÁRIOS,
PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS E SALAS
ABERTAS SOBRE A BAE E O SELO UNICEF

O mês de novembro foi de intensas atividades para os municípios de Alagoas,
Paraíba e Pernambuco que aderiram ao Selo UNICEF. Para auxiliá-los nas
ações da Busca Ativa Escolar (BAE) e dos resultados sistêmicos do Selo UNICEF, foram promovidos encontros online com o objetivo de esclarecer dúvidas
e fornecer orientações. Os vídeos de todos os encontros estão disponíveis no
canal do Youtube da Asserte.
Nos dias 4 e 5 de novembro, a Asserte promoveu o webinário “Como preencher o Questionário de Autoavaliação e Checklist sobre a implementação
de protocolos seguros nas escolas”, voltado aos profissionais de educação
dos municípios dos três estados que aderiram à edição 2021-2024 do Selo
UNICEF e à BAE.
Os eventos contaram com a participação da coordenadora de Ações de Educação em Emergências do UNICEF, Cynthia Ramos, do responsável pela
área de WASH do UNICEF, Raul Guerreiro, do presidente da Undime em
Pernambuco, Natanael Silva, do presidente da Undime na Paraíba, Michael
Lopes da Silva, do secretário executivo da Undime Alagoas, Neilton Nunes e
da coordenadora de Projetos da Asserte, Graça Lima. Saiba mais

OFICINA DE FORMAÇÃO ONLINE SOBRE O USO DA
PLATAFORMA DA BAE

Já nos dias 10 e 11 de novembro, cerca de 300 pessoas, entre coordenadores,
gestores públicos, supervisores técnicos e outros atores que atuam na BAE
nos três estados participaram da oficina de formação online sobre o uso da
plataforma. Durante as oficinas, foi possível esclarecer dúvidas sobre o uso
da ferramenta, como configurar a plataforma, criar e acompanhar alertas, importar a planilha do Educacenso, acompanhar casos e rematrículas, adicionar
membros da equipe, entre outras informações. Além da equipe da Asserte, as
oficinas contaram com a presença do presidente da Undime em Pernambuco,
Natanael Silva, e do secretário executivo da Undime Alagoas, Neilton Nunes.
Os vídeos das capacitações estão disponíveis aqui.

PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS SOBRE SAÚDE MENTAL

Para esclarecer questões sobre as atividades relacionadas ao Resultado Sistêmico 5 “Desenvolvimento integral, saúde mental e bem-estar de crianças
e adolescentes na segunda década da vida”, a Asserte promoveu, no dia 18
de novembro, o Plantão Tira-Dúvidas sobre Saúde Mental. O evento reuniu
jovens e adolescentes, articuladores e mobilizadores que puderam conhecer
mais detalhes sobre as iniciativas, guias, cursos e plataformas em saúde mental oferecidas pelo UNICEF e parceiros para os municípios que aderiram à
edição 2021-2014 do Selo UNICEF. O encontro contou com a presença da
equipe da Associação pela Saúde Emocional de Crianças (ASEC), responsável pelos cursos de saúde mental oferecidos pelo Selo UNICEF. O vídeo do
encontro está disponível no canal do Youtube da Asserte.

SALA ABERTA: COMO CRIAR O NUCA E FAZER O
CADASTRO NO U-REPORT

No dia 24 de novembro, foi promovida a Sala Aberta: Como criar o Nuca e
fazer o cadastro no U-Report?, que reuniu mobilizadores, articuladores, adolescentes e jovens integrantes dos Nucas de Alagoas, Paraíba e Pernambuco.
Durante a atividade os participantes esclareceram dúvidas sobre o Guia de
Participação Cidadã de Jovens e Adolescentes, a criação de Nucas e o cadastro do U-Report, entre outras questões. Confira aqui o vídeo

REUNIÕES DISCUTEM ATIVIDADES DO
SELO UNICEF E DA BAE
Ao longo do mês de novembro, a equipe da Asserte participou de uma série
de reuniões sobre as atividades do Selo UNICEF e da Busca Ativa Escolar
(BAE). Foram realizados encontros com gestores municipais de saúde e
educação, com a equipe do UNICEF para alinhamento de ações e orientações sobre o Fórum Comunitário e Nucas, além de reuniões de avaliação
sobre a implementação do Selo UNICEF e da BAE nos municípios. Confira
abaixo alguns registros.

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 grupos de jovens e adolescentes para
se inscreverem na Trilha Formativa
“Pega na Visão”, percurso de formação para o mundo de trabalho, política e projeto de vida voltado para o
público de 14 a 24 anos, e para responderem o questionário de oportunidade da 1MiO, que tem como objetivo 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

PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL) PROMOVE 10O
SEMANA DO BEBÊ
A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios realizou, entre os dias
22 a 26 de novembro, a X Semana do Bebê. Com o tema “O Desenvolvimento
Emocional na Primeira Infância”, o evento foi promovido em parceria com as
secretarias municipais de Educação e Assistência Social e teve como objetivo
reforçar a importância de ações, projetos e programas voltados para bebês e
crianças com até 6 anos.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE IGACI (AL)
CONCLUEM CURSO DE PREVENÇÃO À COVID-19
Equipes de Saúde do município de Igaci, em Alagoas,
concluíram o curso à distância “Água, Saneamento e Higiene nas unidades de saúde para prevenção e controle
da covid-19”, oferecido pelo
UNICEF, em parceira com o
Ipred. A capacitação, com
carga horária de 15h, reúne
conteúdos sobre Hifenização das mãos ASHI e PCI,
Rotinas de higienização na
atenção primaria em saúde.

CADASTRO DE MOBILIZADORES DA
EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
SAÚDE CONTINUA ABERTO
Até o final do mês de novembro, foram
cadastrados 322 mobilizadores das áreas de Educação, Saúde e Assistência
Social dos municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco no Selo UNICEF.
A ação teve início no final de setembro
e continua 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 ano todos
os municípios façam a indicação dos mobilizadores, que têm o papel de
colaborar com o articulador municipal nas ações programáticas estabelecidas na área que for designado. Se ainda ainda fez a indicação, fale com a
equipe da Asserte aqui.

CONFIRA AQUI TODAS AS APRESENTAÇÕES
DOS AULÕES DO SELO UNICEF

AGENDE-SE

Clique nas imagens
para participar

RESULTADO SISTÊMICO 3

RESULTADO SISTÊMICO 5

Municípios Ativos: 83
Municípios inativos: 36

CONFIRA AS
ATIVIDADES
PREVISTAS PARA
ESTE MÊS DE
DEZEMBRO
PROMOVIDAS
PELA ASSERTE

Municípios Ativos: 61
Municípios inativos: 22

INSCRIÇÕES ABERTAS

Os links serão dispobilizados
nos grupos. Participe!
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