
Mobilizadores e adolescentes dos Nucas participaram, no dia 2 de fevereiro, 
de um aulão prático para ensinar o passo a passo do cadastro no U-Report, 
ferramenta disponibilizada pelo UNICEF para o cadastro de meninos e meni-
nas de 12 a 18 anos nos NUCAs. O encontro foi realizado em dois horários 
e foi conduzido pela assistente de articulação e mobilização dos Nucas da 
Asserte, Carla Santos, e pelo assistente de mobilização da Asserte, David 
Gonzaga.

Os participantes, já com o número do U-Report salvo na agenda do celular 
(61) 9687-1768 puderam acompanhar todo o processo de cadastro tanto no 
Whatsapp e no Facebook, desde o início da conversa com NUCA21 até o en-
cerramento. No aulão, foi orientado como os(as) adolescentes devem respon-
der cada uma das perguntas: sem uso de cedilha (ç), acentos (´~^), números 
escritos em numeral (12, 16, 18), informar respostas apenas com “cliques”, 
além de como reiniciar a conversa com robô caso tenha errado a resposta de 
algumas perguntas.

O prazo pra retomada ou criação do NUCA era até o dia 15 de março e foi 
prorrogado até o dia 30 de junho. Os núcleos devem estar constituídos até 
a realização do 1º Fórum Comunitário, que deve ser realizado até a mesma 
data. É necessário cadastrar, pelo menos, 8 meninos e 8 meninas com idades 
entre 12 e 18 anos. O mobilizador do NUCA também é cadastrado pelo U-Re-
port. Importante lembrar que o mobilizador precisa ter mais de 18 anos. 

Para os adolescentes que não tiverem celular, acesso à internet ou ao what-
sapp e facebook, a orientação é que o mobilizador preencha o formulário com 
as informações individuais de cada adolescente. Os dados serão encaminha-
dos para o UNICEF. O link do formulário é: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdNJANg8zB0bDzRghCO_9TD5e6XDIy0SZ5H_o1tpftApLRHyQ/
viewform. 

Para acessar os vídeos do encontro, basta acessar o canal da Asserte no 
Youtube e procurar os vídeos “Aulão prático Passo a passo para inscrição no 
Nuca”, do dia 2 de fevereiro.Em caso de dúvidas, entre em contato pelo nú-
mero 83 3113-5837, ramal 16. 
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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.

AULÃO PRÁTICO EXPLICA CADASTRO DE 

ADOLESCENTES NO U-REPORT

MOBILIZADORES DA EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

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  
coordenacao@asserte.org.br   
www.asserte.org.br

INFORMATIVO ONLINE 
DA ASSERTE

Coordenadora de Projetos
Graça Lima

Consultor em Monitoramento 
e Avaliação 
Mirley Jonnes

Especialista em Educação
Ana Paula Costa

Especialista em  
Comunicação
Kaylle Vieira

Especialista em Política  
Pública de Assistência Social  
em Pernambuco
Ana Cláudia Botelho

Especialista em Politica So-
cial e Assistente de Articula-
ção e Mobilização junto aos 
NUCAS 
Carla Santos  

Assistente em Articulação e 
Mobilização em Pernambuco
David Gonzaga

Assistente em Articulação e 
Mobilização na Paraíba  
Rose Veloso 

Assistente em Articulação e 
Mobilização em Alagoas
Salete Barbosa de Oliveira

TIME ASSERTE

A Asserte realizou no dia 9 de fevereiro duas salas abertas para discutir as en-
tregas relacionadas ao Resultado sistêmico 3: Hábitos de higiene e acesso a 
água e saneamento assegurados para crianças e adolescentes nas escolas. A 
atividade contou com as presenças do consultor em WASH do UNICEF no Bra-
sil, Raul Guerrero, da especialista em Educação da Asserte, Ana Paula Costa, e 
da especialista em Política de Assistência Social, Ana Claudia Botelho.

Conforme o calendário do Selo UNICEF, 30% das escolas (municipais ou pú-
blicas) de cada município precisavam responder, até o dia 28 de fevereiro, o 
questionário autoavaliação das condições de água, esgotamento sanitário e 
práticas de higiene nas escolas e o checklist de protocolos de prevenção à 
Covid-19, disponíveis no site pesquisas.buscaativaescolar.org.br.

Já em relação às capacitações, os municípios têm até 30 de junho para com-
provar a certificação de, no mínimo, 1 servidor público da área de educação, 
1 da área de saúde e 1 da área de assistência social, no curso EAD “Água, 
saneamento e promoção de higiene nas escolas e unidades de saúde para a 
prevenção e controle da Covid-19”, do Ipred, disponível nos links: 
https://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br/  (escolas) e https://prevsaude-
covid19.unicef.iprede.org.br/ (Unidades de Saúde).

Para os casos de inconsistência e de dificuldade de acesso ao curso, a orien-
tação é enviar um email, com o print da tela de conclusão do envio do docu-
mento e os dados da escola (nome da escola, nome da pessoa que preen-
cheu, data do preenchimento) para suporteprevcovid@iprede.org.br.

Para acessar os vídeos, basta acessar o canal da Asserte no Youtube e pro-
curar os vídeos “Sala Aberta: Entregas do Resultado sistêmico 3”, do dia 9 de 
fevereiro de 2022”.  Em caso de dúvidas, entre em contato pelo número 83 
3113-5837.

SALA ABERTA DISCUTE ENTREGAS DO  
RESULTADO SISTÊMICO 3

MUNICÍPIOS EM DESTAQUE

ASSERTE APRESENTA METODOLOGIA DO 
SELO UNICEF EM ASSEMBLEIA DO  
COEGEMAS (PE)
A especialista em Política de Assis-
tência Social da Asserte, Ana Cláudia 
Botelho, e o oficial de Proteção do 
UNICEF, Augusto Souza, participaram 
no dia 11 de fevereiro da Assembleia 
Geral do Colegiado Estadual de Ges-
tores Municipais de Assistência Social 
de Pernambuco (COEGEMAS/PE). Na 
ocasião, eles apresentaram a meto-
dologia da edição 2021-2024 do Selo 
Unicef e destacaram a necessidade 
da inclusão das atividades da iniciativa 
nas agendas permanentes dos ges-
tores da Assistência Social, enquanto 
atores municipais estratégicos para 
garantia da intersetorialidade e inte-
gralidade das ações. A assembleia foi realizada no salão de eventos do Recife 
Praia Hotel em Recife (PE) e reuniu representantes de 75 municípios de todas 
as regiões do Estado.

CADASTRO

ACESSO À PLATAFORMA CRESCENDO  
JUNTOS (PCJ) É TEMA DE AULÃO 
No dia 8 de fevereiro, a Asserte promoveu um encontro com os articuladores 
e as articuladoras do Selo UNICEF dos estados de Alagoas, Paraíba e Per-
nambuco sobre o acesso e funcionalidades da Plataforma Crescendo Juntos 
(PCJ), canal de monitoramento e de comunicação direta dos municípios com o 
UNICEF. 

O acesso à PCJ está disponível para todos os(as) articuladores(as) do Selo 
UNICEF dos municípios que aderiram à iniciativa. Na plataforma, é possível 
conferir os conteúdos metodológicos formativos no âmbito do Selo UNICEF, 
comprovar e documentar os resultados sistêmicos alcançados pelos municípios 
para fins de certificação, compartilhar experiências e também ter acesso à pla-
taforma EAD dos cursos relacionados ao Selo UNICEF.

Para ter acesso à PCJ, é necessário ter o login e senha disponibilizados pelo 
UNICEF. Os(as) articuladores(as) que estão sem a informação podem fazer 
contato direto com o Asserte (83 3113-5837) e direcionar a ligação para o articu-
lador do seu estado. Com o login e senha em mãos, o próximo passo é acessar 
o link http://classroom.google.com/a/crescendojuntos.org. Caso você esteja lo-
gado da sua conta Google pessoal, é necessário alternar a conta para o usuário 
da PCJ. 

No aulão, também foi possível conhecer as funcionalidades da plataforma, es-
pecialmente às relacionadas à aba “Atividades”, em que estão todos os do-
cumentos e orientações sobre cada um dos sete Resultados Sistêmicos.  Os 
vídeos dos encontros estão disponíveis no canal da Asserte no Youtube.

EIXO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E  
GESTÃO POR RESULTADOS 

FIQUEM ATENTOS(AS) AOS PRÓXIMOS 
PRAZOS DO SELO UNICEF

Prazos até 30 de junho
1 - Retomada ou criação do NUCA 
2 - Inscrever 8 meninas e 8 meninos na U-Report 
3 - Realização do 1º Fórum Comunitário
4 - Plano de Ação Municipal Pelos Direitos de Crianças e 
Adolescentes

A Asserte promoveu no dia 15 de fevereiro o Intensivão: Relembrando o com-
promisso com o Selo UNICEF. A iniciativa foi planejada especialmente para 
os municípios que precisam alinhar seus processos de organização com a 
agenda do Selo UNICEF. 

Durante os encontros, foram apresentadas orientações sobre o acesso à Pla-
taforma Crescendo Juntos (PCJ), a criação dos NUCAs, a organização do 
Fórum Comunitário, além dos prazos para conclusão de cursos e preenchi-
mento de questionário e formulários. Também foi exibido um painel de risco, 
que mostrou os números de municípios que aderiram à PCJ, criaram NUCAs, 
agendaram o Fórum Comunitário e fizeram a adesão à BAE. 

Os participantes também puderam conhecer as estações da Trilha da Certifi-
cação, que foi produzida pela Asserte, com base nos guias já disponibilizados 
pelo UNICEF, em que é apresentado o percurso metodológico para gestão e 
execução das ações do Selo Unicef desde a adesão até a autoavaliação e 
monitoramento do 1º Fórum Comunitário.

O encontro foi conduzido de forma integrada e intersetorial pelas especialistas 
em Política de Assistência Social da Asserte, Ana Cláudia Botelho, em Educa-
ção da Asserte, Ana Paula Costa, em articulação e mobilização dos Nucas da 
Asserte, Carla Santos, além de outros membros da equipe. 

Para acessar os vídeos, basta acessar o canal da Asserte no Youtube e procu-
rar os vídeos “Intensivão Relembrando o compromisso com o Selo UNICEF”, 
do dia 15 de fevereiro de 2022”.  Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 
número 83 3113-5837.

ENCONTRO ALERTA MUNICÍPIOS SOBRE 
O COMPROMISSO COM O SELO UNICEF

A agenda geral da Educação no Selo UNICEF foi tema do Plantão Tira-Dúvi-
das no dia 16 de fevereiro. Promovido pela Asserte, parceira implementadora 
do Selo UNICEF nos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, o encontro 
online esclareceu informações sobre o curso da Busca Ativa Escolas (BAE), 
a utilização da plataforma, o aceite ao Termo de Compromisso à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), o preenchimento do checklist e questionário de 
autoavaliação, além do curso Água, Saneamento e Promoção da Higiene para 
Prevenção e Controle da Covid-19 nas escolas.

Durante a apresentação, a especialista em Educação da Asserte, Ana Paula 
Costa, falou sobre a importância de os municípios ficarem atentos aos prazos 
do resultado sistêmico 2. “A educação sempre foi pautada pelo Selo Unicef 
como fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas para o país. 
Mais do que nunca sabemos do desafio que tem sido para as crianças assis-
tirem as aulas e para trazê-las de volta para escola. É nossa responsabilidade 
garantir esse direito delas”, destacou.

O encontro apresentou os números dos municípios que aderiram, que estão 
aguardando configuração ou inativos na plataforma da BAE. Para acessar os ví-
deos, basta acessar o canal da Asserte no Youtube e procurar os vídeos “Plan-
tão Tira Dúvidas: Agenda geral da Educação”.  Em caso de dúvidas, entre em 
contato pelo número 83 3113-5837.

PLANTÃO TIRA DÚVIDAS APRESENTA 
AGENDA GERAL DA EDUCAÇÃO

Municípios de Alagoas, Pernambuco e Paraíba participaram, no dia 23 de fe-
vereiro, de duas salas abertas promovidas pela Asserte com orientações so-
bre o preenchimento das fichas rosa e azul disponíveis no Guia Metodológico 
e experiências sobre os formatos híbrido e virtual do Fórum Comunitário. 

Durante o encontro, a especialista de Política de Assistência Social da Asserte, 
Ana Claudia Botelho, apresentou um modelo das fichas azul e rosa preenchi-
das para exemplificar como os municípios devem preencher o documento. O 
material apresentado pela Asserte reúne perguntas norteadoras que auxiliam 
os municípios a fazer um diagnóstico, conhecer a sua realidade e estabelecer 
as metas alcançadas. 

Após a apresentação das fichas, os participantes da Sala Aberta puderam 
conhecer a experiências de municípios que já realizaram o Fórum Comunitá-
rio. Foram compartilhadas experiências de Bezerros (Pernambuco), Monteiro 
(PB) e Lagoa Grande (PE). Os vídeos dos encontros estão disponíveis no 
canal do Youtube da Asserte: clique aqui para acessar.

EVENTO ORIENTA SOBRE PREENCHIMENTO 
DE FICHAS E APRESENTA EXPERIÊNCIAS DE 
FÓRUNS COMUNITÁRIOS 

BOA VISTA (PB)BOA VISTA (PB) CUBATI (PB)CUBATI (PB)

DONA INÊS (PB)DONA INÊS (PB) MONTEIRO (PB)MONTEIRO (PB)

PEDRAS DE FOGO (PB)PEDRAS DE FOGO (PB) PICUÍ (PB)PICUÍ (PB)

POMBAL (PB)POMBAL (PB) QUEIMADAS(PB)QUEIMADAS(PB)

SÃO SEBASTIÃO DE UMBUZEIRO (PB)SÃO SEBASTIÃO DE UMBUZEIRO (PB) VIEIRÓPOLIS (PB)VIEIRÓPOLIS (PB)

Seleção de fotos de alguns encontros realizados nos estados de Alagoas, 
Paraíba e Pernambuco no mês de fevereiro. 

ARAPIRACA (AL)ARAPIRACA (AL) CARNEIROS (AL)CARNEIROS (AL)

CORURIPE (AL)CORURIPE (AL) DOIS RIACHOS (AL)DOIS RIACHOS (AL)

JUNQUEIRO (AL)JUNQUEIRO (AL) MARAGOGI (AL)MARAGOGI (AL)

MONTEIRÓPOLIS (AL)MONTEIRÓPOLIS (AL) PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL)PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL)

PINDOBA (AL)PINDOBA (AL) SÃO SEBASTIÃO (AL)SÃO SEBASTIÃO (AL)

ÁGUA PRETA  (PE)ÁGUA PRETA  (PE) BELO JARDIM (PE)BELO JARDIM (PE)

BEZERROS (PE)BEZERROS (PE) CARUARU (PE)CARUARU (PE)

LAGOA GRANDE (PE)LAGOA GRANDE (PE) PANELAS (PE)PANELAS (PE)

PAUDALHO (PE)PAUDALHO (PE) SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)

SERRITA (PE)SERRITA (PE) TORITAMA  (PE)TORITAMA  (PE)
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Confira a seleção de fotos das ações realizadas pelos Nucas dos municípios 
de Alagoas, Paraíba e Pernambuco.

NUCAs - Prevenção de Gravidez na Adolescência

MARAGOGI (AL)MARAGOGI (AL) MONTEIRÓPOLIS (AL)MONTEIRÓPOLIS (AL)

PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL)PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL) PÃO DE AÇÚCAR (AL)PÃO DE AÇÚCAR (AL)

PIRANHAS (AL)PIRANHAS (AL) TEOTÔNIO VILELA (AL)TEOTÔNIO VILELA (AL)

COLÔNIA LEOPOLDINA (AL)COLÔNIA LEOPOLDINA (AL) DELMIRO GOUVEIA (AL)DELMIRO GOUVEIA (AL)

JUREMA  (PE)JUREMA  (PE) POÇÃO (PE)POÇÃO (PE)

SERRA TALHADA  (PE)SERRA TALHADA  (PE) FERREIROS (PE)FERREIROS (PE)

BONITO (PE)BONITO (PE) NOVA FLORESTA (PE)NOVA FLORESTA (PE)

PANELAS (PE)PANELAS (PE) BREJINHO (PE)BREJINHO (PE)

JURÚ (PB)JURÚ (PB)  SÃO JOSÉ DE CAIANA (PB) SÃO JOSÉ DE CAIANA (PB)

CATOLÉ DO ROCHA (PB)CATOLÉ DO ROCHA (PB) SÃO JOSÉ DO SABUGI (PB)SÃO JOSÉ DO SABUGI (PB)

POMBAL  (PB)POMBAL  (PB) BOA VENTURA (PB)BOA VENTURA (PB)

PICUÍ  (PB)PICUÍ  (PB) SOLEDADE (PB)SOLEDADE (PB)

RESULTADO SISTÊMICO 1

Prazo até agosto 2022
Plano Municipal Pela Primeira Infância (PMPI) postado na PCJ. 

RESULTADO SISTÊMICO 3

Prazos até 30 de junho
Apresentar certificados das capacitações em água, saneamento e promoção 
de higiene nas escolas e unidades de saúde para a prevenção e controle da 
covid-19 de, no mínimo, 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)

RESULTADO SISTÊMICO 4

Prazo até 31 de maio
Adesão do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades (1MiO)

RESULTADO SISTÊMICO 4

Prazos até 30 de junho
1 - Pelo menos 4 profissionais dos municípios capacitados em pelo menos um 
dos cursos de saúde mental
Link: asec.eduead.com.br
Link: unicef.saudemental.faroseducacional.com.br

2 - Fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental defi-
nido.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJANg8zB0bDzRghCO_9TD5e6XDIy0SZ5H_o1tpftApLRHyQ/viewform. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJANg8zB0bDzRghCO_9TD5e6XDIy0SZ5H_o1tpftApLRHyQ/viewform. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJANg8zB0bDzRghCO_9TD5e6XDIy0SZ5H_o1tpftApLRHyQ/viewform. 
https://www.youtube.com/watch?v=vTutHVdTxe8&t=2199s
https://www.youtube.com/watch?v=vTutHVdTxe8&t=2199s
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://www.facebook.com/Org.Asserte
https://www.instagram.com/org.asserte/
https://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br
https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/
https://prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=c0wSjCob1Y4&t=46s
http://classroom.google.com/a/crescendojuntos.org.
https://www.youtube.com/watch?v=s0jdC_aqCzg&t=958s
https://www.youtube.com/watch?v=8P7I8zany5g&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=8P7I8zany5g&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=8P7I8zany5g&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=09J6v1d3sB8&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=09J6v1d3sB8&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=k4T3MSN2fXE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=k4T3MSN2fXE&t=10s
http://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br
prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br
asec.eduead.com.br
unicef.saudemental.faroseducacional.com.br

