
A Asserte, parceira implemen-
tadora do Selo UNICEF nos 
estados de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco, apresentou 
às equipes das comissões in-
tersetoriais do Selo UNICEF a 
Trilha da Certificação. Em for-
mato de cordel, o documento, 
com base nos guias já dispo-
nibilizados pelo UNICEF, apre-
senta o percurso metodológico 
para gestão e execução das 
ações do Selo Unicef desde 
a adesão até a autoavaliação 
e monitoramento do 1º Fórum 
Comunitário.

Os membros das comissões 
intersetoriais puderam conhe-
cer a Trilha da Certificação du-
rante os cinco encontros online 
realizados em janeiro para tra-
tar sobre o Fórum Comunitário. “Sabíamos da expectativa que os municípios 
estavam para este momento, mas precisávamos vivenciar outros processos, 
como conversar sobre as comissões intersetoriais, a criação dos Nucas, sobre 
o plano de participação cidadã de jovens e adolescentes, entre tantos outros 
pontos importantes, porque todos estão conectados. Agora finalmente chegou 
a hora de falarmos sobre o planejamento e a realização dos Fóruns Comuni-
tários”, destacou Ana Cláudia Botelho, especialista em Política de Assistência 
Social da Asserte.

Ela explicou que a Trilha da Certificação foi elaborada de forma conjunta por 
toda a equipe da Asserte, com base nos guias já disponibilizados pelo UNI-
CEF, e buscou se aproximar da cultura nordestina. “O material que produzi-
mos fala muito sobre nossa gente, nossa cultura e nosso jeitinho de falar e 
rimar. Queremos que quem tenha acesso ao documento sinta-se acolhido e 
pertencente à trilha, para que possamos seguir juntos, auxiliando os municí-
pios na realização dos Fóruns Comunitários”, ressaltou.

O articulador do Selo UNICEF, em Santa Rita (PB), Paulo Henrique, participou 
do Plantão Tira-Dúvidas - Fórum Comunitário: “Planejar é Preciso”, em que foi 
apresentado a Trilha da Certificação e destacou que encontro foi um momento 
muito rico de troca de saberes. “A metodologia que foi apresentada é muito 
voltada a Educação Popular, trazendo elementos do nosso Nordeste, assim 
enriquecendo o momento numa linguagem simples e de fácil compreensão 
para todos e todas. As equipes do Selo UNICEF e da Asserte estão de para-
béns por nos proporcionar esse momento de muitos que virão”, disse.

O documento está disponível no site da Asserte, http://asserte.org.br/Trilha-
Certificacao.pdf. Nele estão disponíveis todos os links necessários para fa-
cilitar o acesso a materiais importantes ao longo do percurso. Os vídeos do 
encontro estão disponíveis no canal do Youtube da Asserte.

Sobre a Trilha - A Trilha para Certificação elenca as principais etapas até o 
1º Fórum Comunitário, considerado o momento mais estratégico do início das 
atividades do Selo UNICEF. O percurso começa com a Adesão, que já foi se-
lada pelos municípios em agosto. Na estação 2 “Quem vai com a gente nessa 
viagem”, o documento destaca a importância das equipes dos Selo UNICEF, 
Nuca e da Comissão Intersetorial. Na terceira etapa “Organizando a bagagem e 
planejando o caminho”, as equipes recebem orientações sobre os Guias produ-
zidos pelo UNICEF, Induções/lives, reuniões, cronograma, acesso à PCJ, infor-
mações sobre a Linha de Base e sobre a rede de proteção local. 

Na “Estação de Construção” o destaque é para os grupos de trabalho que 
deverão planejar as atividades para o alcance das metas para os 7 resultados 
sistêmicos e para o eixo de participação cidadã e gestão por resultados, além 
do preenchimento das fichas.  Em seguida, na “Parada Obrigatória”, chega a 
vez da realização do 1º Fórum Comunitário com orientações sobre divulga-
ção, quem convidar e inscrições. Na etapa seis, está a “Estação de Partida”, 
que oferece informações sobre a apresentação das fichas, discussão, relató-
rio de validação e encaminhamentos. Na última etapa, “Segue a trilha”, é a vez 
de falar sobre o monitoramento e autoavaliação.
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Continua aberto o prazo para o cadastro de mobilizadores das áreas de  
Educação, Saúde e Assistência Social dos municípios de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco no Selo UNICEF. Para 
tanto, é necessário que os articuladores 
acessem o link único para realizar o ca-
dastro. Os mobilizadores têm o papel de 
colaborar com o articulador municipal 
nas ações programáticas estabelecidas 
na área que for designado. 

Se ainda não fez a indicação, fale com 
a equipe da Asserte aqui.

TRILHA DA CERTIFICAÇÃO APRESENTA  

PERCURSO METODOLÓGICO PARA GESTÃO 

E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF

MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

NUCA DE BOA VISTA (PB) FAZ ENCONTRO 
PARA ENSINAR CADASTRO NO U-REPORT
A turma do NUCA de Boa Vista, na Paraíba, realizou em janeiro uma reunião 
com jovens e adolescentes da cidade para ensinar o passo-a-passo do cadas-
tro no U-Report e as ações que serão executadas nos próximos meses. No 
encontro, realizado no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, foi 
possível esclarecer todas as dúvidas sobre o processo e incentivar a partici-
pação cidadã de meninos e meninas. O NUCA da cidade conta com 45 jovens 
inscritos, sendo 32 meninas e 13 meninos da zona urbana, zona rural e  qui-
lombolas. Participaram do encontro a mobilizadora do NUCA, a articuladora 
e demais integrantes da comissão do Selo UNICEF, assim como a comissão 
do CMDCA.
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Mais uma Sala Aberta foi realizada pela Asserte, no dia 26 de janeiro, para 
esclarecer dúvidas das equipes do Selo UNICEF dos municípios de Alago-
as, Paraíba e Pernambuco. Como a pauta da vez é o 1º Fórum Comunitário, 
foi discutido e relembrado pontos importantes que antecedem a realização 
do evento, como a criação da Comissão Intersetorial do Selo UNICEF e dos 
Nucas, através do cadastro dos adolescentes do U-Report, a construção do 
Plano de Participação Cidadã de Adolescentes e o acesso à Plataforma Cres-
cendo Juntos (PCJ).

A especialista em Política de Assistência Social da Asserte, Ana Claudia Bo-
telho, destacou que o planejamento do Fórum Comunitário, tendo como pers-
pectiva todo o processo que antecede à realização do evento, é fundamental 
para atender as exigências de validação. “Até a realização do Fórum, os mu-
nicípios precisam realizar oito encontros para construir o Plano de Ação Muni-
cipal, onde irão constar as atividades propostas para cada um dos resultados 
sistêmicos e do eixo de participação cidadã e de gestão por resultados”, expli-
cou. A data final para validação do Plano de Ação Municipal e comprovação da 
realização do 1º Fórum Comunitário na PCJ é 15 de março.

O encontro também foi uma oportunidade para relembrar prazos que estão 
perto de encerrar, como o preenchimento do questionário de autoavaliação 
e checklist das escolas, a inscrição e ativação dos municípios que ainda não 
aderiram à Busca Ativa Escola (BAE) e o aceite da LGPD, a participação de 
no mínimo 3 profissionais certificados no Curso EAD do IPRED e certificação 
de, pelo menos, 4 profissionais nos cursos de saúde mental da ASEC Brasil/
UNICEF.

As Salas Abertas reuniram mais de 350 pessoas. Os vídeos dos encontros 
estão disponíveis no canal do Youtube da Asserte: www.youtube.com/c/as-
serte

EQUIPES DO SELO UNICEF PARTICIPAM 
DE SALA ABERTA SOBRE O FÓRUM 
COMUNITÁRIO

SEU MUNICÍPIO JÁ MARCOU A DATA DO 
FÓRUM COMUNITÁRIO?

MUNICÍPIOS EM DESTAQUE

ENCONTRO REÚNE ARTICULADORES E 
MOBILIZADORES DO SELO UNICEF EM 
OURO BRANCO (AL)

O município de Ouro Branco 
sediou o Encontro dos Arti-
culadores e Mobilizadores 
Municipais do Selo Unicef 
2021/2024, no dia 14 de ja-
neiro, no auditório da Pre-
feitura Municipal. O evento 
contou com a participação 
da assistente de Mobiliza-
ção da Asserte em Alagoas, 
Salete Barbosa de Oliveira, 
e foi uma oportunidade para 
esclarecer dúvidas sobre a iniciativa. Participaram da atividade articuladores, 
mobilizadores, conselheiros tutelares, conselheiros da Criança e do Adoles-
cente e mobilizadores da Saúde, Educação e Assistência Social dos municí-
pios de Canapi, Inhapi, Maravilha o Ouro Branco.

Municípios Ativos: 61
Municípios inativos: 22

Municípios Ativos: 83
Municípios inativos: 36

RESULTADO SISTÊMICO 3

RESULTADO SISTÊMICO 5

CADASTRO

SELO UNICEF  
OFERECE

Clique nas 
imagens 

para participar

NUCA DE BOM JARDIM (PE) PROMOVE  
DEBATE SOBRE SAÚDE MENTAL

No dia 18 de janeiro, o NUCA da cidade de Bom Jardim (PE) promoveu um 
encontro online sobre a Campanha Janeiro Branco, que tem como objetivo 
conscientizar a população sobre a saúde mental. A atividade reuniu jovens e 
adolescentes, além da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Hu-
manos, Rosemaura Aguiar, o diretor de Direitos Humanos e Mobilizador de 
Adolescentes, Marcos Barbosa, a articuladora do Selo UNICEF e Coorde-
nadora do CREAS, Jayara Leal, a psicóloga e mobilizadora da Assistência 
Social, Adenise Conceição e a presidente do CMDCA, Josefa Mariza. O as-
sistente de Articulação e Mobilização da Asserte, David Gonzaga, também 
participou do encontro.

SALA ABERTA DISCUTE AÇÕES DA COMISSÃO 
INTERSETORIAL DO SELO UNICEF
No dia 5 de janeiro, a Asserte promoveu uma sala aberta para discutir as ações 
da Comissão Intersetorial do Selo UNICEF. Com o tema “Comissão Interseto-
rial: Olhando a realidade e parcerias para um Fórum Comunitário exitoso”, os 
encontros contaram com a participação de cerca de 600 articuladores e mo-
bilizadores do Selo UNICEF nos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco.

Durante as reuniões, os participantes também tiveram a oportunidade trocar 
de experiências e esclarecer dúvidas sobre as atividades, ações e prazos re-
lacionados à Busca Ativa Escola, LGPD, Nucas, PCJ, a realização do Fórum 
Comunitário e cursos já disponíveis, entre outros assuntos.

As Comissões Intersetoriais pelos Direitos da Infância e Adolescência têm um 
papel operacional de planejar, executar e acompanhar as ações previstas na me-
todologia do Selo UNICEF, como promover reuniões sistemáticas, monitorar os 
indicadores e contribuir para a sua melhoria. Fazem parte desta comissão o(a) 
articulador(a) municipal; órgãos estratégicos da administração municipal, como 
as Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer 
e Comunicação; representação do CMDCA e do Conselho Tutelar; organizações 
da sociedade civil com experiência na área de promoção e defesa dos direitos da 
infância e da adolescência; lideranças adolescentes; e comunicadores.

Os conteúdos relacionados à Comissão Intersetorial e ao Fórum Comunitário 
podem ser conferidos também no Guia Metodológico do Selo UNICEF, disponí-
vel no site www.selounicef.org;

As gravações estão disponíveis no canal do Youtube da Asserte. Basta acessar 
e conferir os vídeos.

FEVEREIRO

PREFEITOS RECEBEM CARTA DO UNICEF 
COM LEMBRETE PARA AS ENTREGAS  
PREVISTAS PARA FEVEREIRO E MARÇO 
O chefe do UNICEF para o Território do Semiárido Brasileiro, Dennis Larsen, 
escreveu uma carta que foi enviada pela Asserte para todos os prefeitos dos 
428 municípios dos estados Alagoas, Paraíba e Pernambuco que aderiram 
ao Selo UNICEF. No documento, ele ressalta a satisfação do UNICEF em dar 
continuidade ao trabalho pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes 
e pede empenho conjunto, com o apoio do UNICEF, rumo à melhoria da qua-
lidade de vida de cada menino e menina em seu município. 

O comunicado destaca que, de acordo com a metodologia do Selo UNICEF, 
algumas ações precisam seguir um cronograma já compartilhado com as equi-
pes municipais e a necessidade de estimular a mobilização das equipes de 
Educação, Assistência Social, Saúde, além dos mobilizadores dos NUCAs, em 
relação aos prazos dos resultados que se encerram entre fevereiro e março.

Em fevereiro
Adesão à Busca Ativa Escolar (BAE): todo município que 
aderiu ao Selo Unicef precisa aderir à BAE. E não basta ade-
rir, é preciso configurar e utilizar a plataforma. 

Até 15 de fevereiro de 2022
Aceite à LGPD: o prefeito precisa aderir e cada usuário/a 
também. 

Até 28 de fevereiro
Curso da BAE: realização por parte dos coordenadores ope-
racionais, supervisores institucionais e técnicos verificadores. 
Link: www.buscaativaescolar.org.br

Até 28 de fevereiro de 2022
Realizar a autoavaliação das condições de água, esgotamen-
to sanitário e práticas de higiene nas escolas, disponível no 
Link: pesquisas.buscaativaescolar.org.br

Até 28 de fevereiro de 2022
Realizar checagem de protocolos de prevenção à covid-19 
em, pelo menos, 30% das escolas públicas do município no 
Link: pesquisas.buscaativaescolar.org.br

Até 28 de fevereiro de 2022
Apresentar certificados das capacitações em água, sane-
amento e promoção de higiene nas escolas e unidades de 
saúde para a prevenção e controle da covid-19 de, no mí-
nimo, 1 servidor público da área de educação, 1 da área de 
saúde e 1 da área de assistência social. 
No link: prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br (escolas)
No link: prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br (saúde)

MARÇO

Até 15 de março de 2022
Retomada ou criação do NUCA 

Até 15 de março de 2022 
Inscrever 8 meninas e 8 meninos na U-Report 

Até 15 de março de 2022 
Realização do 1º Fórum Comunitário

Até 15 de março de 2022 
Plano de Ação Municipal Pelos Direitos de Crianças e 
Adolescentes

Até 31 de março de 2022
Pelo menos 4 profissionais dos municípios capacita-
dos em pelo menos um dos cursos de saúde mental
Link: asec.eduead.com.br 
Link: unicef.saudemental.faroseducacional.com.br

COMPARTILHA COM A GENTE

Para que possamos acompanhar e auxiliar os municípios na realização 
dos seus Fóruns Comunitários, precisamos saber quais as datas previstas 
para a realização do evento e formato (virtual, presencial ou híbrido). Você 
pode compartilhar conosco essa informação respondendo o formulário de 
Avaliação Participativa dos Articuladores ou 
nos enviando uma mensagem pelo whatsapp. 
Importante que a mensagem seja direcionada 
ao assistente de mobilização do seu estado.

CLIQUE AQUI E RESPONDA


