
Municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco receberam, nos meses de abril e maio, a primeira Ca-
ravana da edição do 2021-2024 do Selo UNICEF, realizada pela equipe técnica da Asserte. As visitas 
reuniram lideranças políticas, articuladores e mobilizadores de 31 cidades da Paraíba, 8 de Alagoas e 
21 de Pernambuco e discutiram a metodologia da iniciativa, o fortalecimento das políticas públicas mu-
nicipais voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, além das ações que precisam ser 
desenvolvidas, especialmente, até o dia 30 de junho, para atender as demandas dos eixos de Resulta-
dos Sistêmicos, de Impacto Social e de Participação Cidadã e Gestão por Resultados.

Durante a caravana, os municípios puderam trocar experiências e compartilhar iniciativas que contri-
buem para o andamento das ações do Selo UNICEF. A equipe da Asserte lembrou que a iniciativa não 
é uma competição entre os municípios e sim uma oportunidade que todos possam planejar e executar 
ações que contribuam com a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. 

Nos três estados, foram realizados 11 encontros. Em Alagoas, o município sede foi Santana do Ipanema 
(26/04). Na Paraíba, a caravana foi realizada no Conde (25/04), Sapé (26/04), Guarabira (26/04), Cam-
pina Grande (02/05), Serra Branca (03/05) e Piancó (04/05). Já em Pernambuco, os encontros aconte-
ceram em Bezerros (20/04), Salgueiro (25/04), Garanhuns (25/04) e Tracunhaém (05/05).

Para a coordenadora de projetos da Asserte, Graça Lima, as caravanas foram uma oportunidade para 
apoiar e estimular os municípios para a realização das atividades propostas no Guia Metodológico. “Es-
tar fisicamente perto das equipes do Selo UNICEF nesta reta final dos prazos que se encerram agora 
em junho foi muito importante. Reforçamos que a Asserte faz parte da equipe deles e que eles podem 
contar conosco em todo o processo de implementação”, disse.
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ASSERTE PROMOVE CARAVANAS

PRESENCIAIS DO SELO UNICEF EM

ALAGOAS, PARAÍBA E PERNAMBUCO

Conde

A Caravana do Selo UNICEF no 
Conde reuniu lideranças políti-
cas, articuladores e mobilizado-
res do municípios e das cidades 
de Alhandra, Caaporã, Pedras 
de Fogo e Pitimbu na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, no 25 de abril.

CARAVANA NA PARAÍBA

Guarabira
O município de Guarabira recebeu 
a Caravana do Selo UNICF no dia 
26 de abril, no Campus da IFPB da 
cidade. Na ocasião, cerca de 30 
pessoas envolvidas nas atividades 
da iniciativa dos municípios de 
Serra da Raiz, Sertãozinho, Cur-
ral de Cima, Pirpirituba e Jacaraú 
participaram do encontro.

Sapé

Encontro em Sapé foi realizado no 
dia 26 no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e reu-
niu equipes do Selo UNICEF dos 
municípios de Mari, Mamanguape, 
Cuité de Mamanguape, Sobrado e 
Riachão do Poço participaram do 
encontro.

Campina Grande
A Caravana foi realizada no dia 2 
de maio e reuniu as equipes do 
Selo UNICEF da cidades de Cam-
pina Grande, Itatuba e Gado Bravo 
que conversaram sobre a meto-
dologia da iniciativa e as políticas 
públicas municipais voltadas à 
garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes.

Serra Branca
No dia 3 de maio, a Caravana 
do Selo UNICEF chegou a Serra 
Branca e reuniu lideranças políti-
cas, articuladores e mobilizadores 
da região. O encontrou contou com 
a presença do prefeito de Serra 
Branca, Vicente Fialho de Sousa 
Neto (Sousinha), e de diversos 
gestores da prefeitura. 

Piancó

Cerca de 50 lideranças políticas, 
articuladores e mobilizadores do 
Selo UNICEF dos municípios de 
Piancó, Catingueira, Imaculada, 
Cachoeira dos Índios, Sousa, Brejo 
dos Santos, Diamante e Tavares 
participaram do encontroi no dia 4 
de maio, na Câmara Municipal de 
Vereadores de Piancó.

CARAVANA EM PERNAMBUCO

No dia 20 de abril, a Asserte pro-
moveu uma caravana no município 
de Bezerros, em Pernambuco, 
para conversar com as lideranças 
políticas, articuladores e mobili-
zadores sobre a metodologia da 
iniciativa. Também participaram do 
encontro equipes das cidades de 
Sairé, Cumarú e Cupira.

Salgueiro 

Em Salgueiro, as equipes do Selo 
UNICEF de Granito, Orocó, Parna-
mirim e Santa Cruz se reuniram no 
dia 25 de abril, na Gerência Regio-
nal de Educação do Sertão Cen-
tral, para discutir a metodologia da 
iniciativa e trocar experiências. 

Garanhuns 
Em Garanhuns, a caravana foi 
realizada no período da manhã 
e da tarde do dia 25 de abril. As 
reuniões contaram com as presen-
ças das equipes do Selo UNICEF 
dos municípios de Jupi, Lajedo, 
São Bento do Una, Palmeirina, Iati 
e Quipapá.

Tracunhaem 

Tracunhaém (PE) foi sede, no dia 
5 de maio, da Caravana do Selo 
UNICEF que reuniu equipes da ini-
ciativa das cidades de São José da 
Coroa Grande, Condado, Camu-
tanga e Macaparana. O encontro, 
realizado na Câmara de Vereado-
res do município.

Bezerros

CARAVANA EM ALAGOAS

A Caravana em Santana do Ipa-
nema foi realizada no dia 26 de 
abril e reuniu quase 60 pessoas 
que integram as equipes do Selo 
UNICEF em Santana do Ipanema, 
Pão de Açúcar, Carneiros, Mata 
Grande, Maravilho, Dois Riachos, 
Palestina e Major Isidoro.

Palestina 

A articuladora e mobilizadora da 
Asserte, Salete Oliveira, esteve na 
cidade de Palestina no dia 4 de 
maio para conversar com a equi-
pe do Selo UNICEF do município 
sobre a metodologia e as entregas 
da iniciativa. 

Santana do Ipanema 

São Sebastião 

Já no dia 24 de maio, em São 
Sebastião, a Caravana do Selo 
UNICEF teve um encontro com as 
equipes do Selo UNICEF dos mu-
nicípios de Craibas, Feira Grande,  
Girau do Ponciano, Jaramataia, 
Limoeiro de Anadia, Arapiraca, 
Lagoa da Canoa, São Brás, Porto 
Real do Colégio e Piaçabuçu.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PERNAMBUCO

APRESENTA DADOS DO SELO UNICEF
Os dados do Monitor de Risco de Imple-
mentação do Selo UNICEF já constam 
nos reports do sistema de monitoramento, 
que é enviado, mensalmente, pela Secre-
taria de Assistência Social de Pernambuco 
aos municípios do Estado. Desde maio, o 
Diagnóstico Situacional também traz infor-
mações relativas ao Selo UNICEF, indican-
do se é um município considerado vulne-
rável, segundo indicadores prioritários da 
iniciativa, se fez a adesão a Busca Ativa 
Escolar, além dos Status de Participação 
nas atividades promovidas pela Asserte e 
Unicef e Status de Risco de implementa-
ção das ações.

Em reunião realizada em março, com o então secretário executivo de Assistência Social de Pernam-
buco, Joelson Rodrigues, e a coordenadora de projetos da Asserte, Graça Lima, foi pactuada a par-
ceria com o objetivo de auxiliar os municípios pernambucanos e estimular um maior engajamento das 
equipes de assistência social nas ações relacionadas ao Selo UNICEF.

MONITOR DE RISCO APRESENTA STATUS DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO SELO UNICEF
Para auxiliar os municípios em relação as 
entregas previstas do Selo UNICEF, o setor 
de Monitoramento e Avaliação da Asserte 
elaborou o Monitor de Risco de Implemen-
tação para os estados de Alagoas, Paraí-
ba e Pernambuco. O sistema agrupa infor-
mações sobre de cada um dos municípios 
sobre o acesso e entregas na PCJ, reali-
zação do Fórum Comunitário, definição de 
mobilizadores de políticas, formação dos 
Nucas, adesão ao 1Mio, realização dos 
cursos de ASHI, de saúde mental, adesão 
à Busca Ativa Escolar, a participação em 
atividades promovidas pela Asserte e UNI-
CEF, entre outras informações relevantes. 
Com base nestes dados, o sistema avalia se o risco de implementação é alto, médio ou baixo e pos-
sibilita que a equipe da Asserte possa orientar de maneira mais eficiente os articuladores,  mobiliza-
dores e gestores dos municípios para atender o que está estabelecido no Guia Metodológico do Selo 
UNICEF. Nas reuniões realizadas virtual e presencialmente, o instrumento também é apresentado de 
forma individualizada, colaborando para que as equipes tenham um diagnóstico preciso e identifiquem 
as ações que precisam implementar.

ASSERTE PARTICIPA DE FÓRUM ESTADUAL DA 

UNDIME, EM RECIFE
A Asserte participou, nos dias 19 e 20 de maio, do Fórum Estadual Extraordinário, realizado em Re-
cife, que teve como o tema “O fazer do Dirigente Municipal de Educação na reconstrução do apren-
der”. O evento reuniu 300 dirigentes municipais de educação e técnicos das Secretarias Municipais 
de Educação de Pernambuco. Na ocasião, em estande em conjunto com o UNICEF, a equipe da 
Asserte apresentou às equipes de Educação do Selo UNICEF o Monitor de Risco, com informações 
precisas e atualizadas sobre o desempenho dos municípios em relação à Busca Ativa Escolar (BAE) 
e às entregas previstas para área de educação, além de esclarecer dúvidas e fornecer orientações. 
A programação do evento contou com palestras e mesas-redondas, oficinas, entre outras atividades.

BOAS PRÁTICAS DE MUNICÍPIOS DE AL, PB E PE 

SÃO SELECIONADAS PELA ASSERTE

A Asserte realizou, entre os meses de abril e maio, um mapeamento das boas práticas adotadas 
pelos municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco que aderiram ao Selo UNICEF. As equipes dos 
municípios reportaram mais 200 ações de impacto. Deste total, 15 foram selecionadas, após análise 
criteriosa dos especialistas da Asserte, e encaminhadas para o UNICEF. A proposta é que, em breve, 
as experiências mais relevantes e com o perfil de replicação possam ser compartilhadas.

ENCONTRO ONLINE FAZ ESCUTA DE JOVENS 

E ADOLESCENTES PARA A AGENDA 227
A Asserte promoveu, no dia 16 de maio, um momento de escuta com adolescentes e jovens para a 
Agenda 227, movimento criado por organizações da sociedade civil para garantir que crianças e ado-
lescentes estejam no centro do debate sobre o país durante o processo eleitoral de 2022. Na ocasião, 
os participantes puderam compartilhar suas propostas, vozes e sugestões. 

SALAS ABERTAS E PLANTÕES TIRA-DÚVIDAS 
DISCUTEM ENTREGAS PREVISTAS PARA O DIA 
30 DE JUNHO
As entregas previstas para 30 de junho foram tema de salas abertas promovidas pela Asserte em abril 
e maio. Os encontros discutiram com os participantes a realização do 1o Fórum Comunitário, os pra-
zos relacionados aos resultados da Educação, além dos cursos de Saúde Mental, criação dos Nucas, 
entre outros pontos. Se você quiser conferir as reuniões, basta acessar o canal do Youtube da Asserte. 

EQUIPE DA ASSERTE PROMOVE REUNIÕES 
ONLINE COM MUNICÍPIOS
Entre os meses de abril e maio, a equipe da Asserte promoveu diversas reuniões com as equipes do 
Selo UNICEF dos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Os momentos individuais por municí-
pios foram importantes para oferecer orientações e esclarecer dúvidas, além de ser uma oportunidade 
de maior aproximação com as equipes municipais.   

REUNIÕES DISCUTEM ATIVIDADES DO 

SELO UNICEF 

Ao longo dos meses de abril e maio, a 
equipe da Asserte participou de uma 
série de reuniões sobre as atividades 
do Selo UNICEF. Foram realizados 
encontros sobre as atualizações das 
metas do RS3 bem como o acesso à 
nova plataforma AVA, a formalização 
do convite ao município de Campina 
Grande para implementação Piloto da 
Busca Ativa Vacinal, o Plano de via-
gens das caravanas de Alagoas, Pa-
raíba e Pernambuco, as demandas do 
Resultado Sistêmico 5 sobre Saúde 
Mental, a parametrização e validação 
dos planos de ação municipais, entre 
outros assuntos.  Os encontros conta-
ram com a presença das equipes da 
Asserte e do UNICEF.

CURSOS DO SELO UNICEF ESTÃO DISPONÍVEIS 
NA PLATAFORMA AVA 
Todos os cursos oferecidos pelo Selo UNICEF para os municípios inscritos na iniciativa estão dispo-
níveis agora em um só lugar, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do UNICEF Brasil. A plata-
forma é muito simples de usar. Inicialmente, basta fazer um cadastro no site https://ava.unicef.org.br/
login/index.php e preencher os dados solicitados e, em seguida, acessar o email de confirmação. Você 
já será direcionado para plataforma.

Grave no seu caderninho o email e senha cadastrados, além do endereço da plataforma, e acesse os 
cursos sempre que precisar. Quem prefere acessar pelo celular, a dica é baixar o aplicativo Moodle 
no app store. 

No momento, estão disponíveis 6 cursos:

Resultado Sistêmico 3
▪️ ASHI e PCI nas unidades de saúde
▪️ ASHI e PCI nas escolas

Resultado Sistêmico 5
▪️ Saúde Mental em Tempos de Pandemia (Agentes Comunitários)
▪️ Saúde Mental em Tempos de Pandemia (Equipes Multiprofissionais)
▪️ Promover para Prevenir em Saúde Mental (Profissionais em Apoio aos Adolescentes e Jovens) 

Resultado Sistêmico 6
▪️ Lei da Escuta Protegida – estratégias para implementação nos municípios

REUNIÃO DISCUTE MOBILIZAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA PB NO SELO UNICEF

No dia 23 de maio, foi realizada uma reunião com a equipe da Asserte e representantes da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH) da Paraíba para discutir a agenda e ações em 
comum das duas instituições. Na ocasião, foi conversado sobre o Programa Paraíba que Acolhe, a 
parceria do Governo do Estado nas ações do Selo UNICEF, o SIPIA, entre outros assuntos. Participa-
ram da reunião, realizada na sede da Asserte, a coordenadora do programa Paraíba Primeira Infância, 
Sandra Regina, a coordenadora do Programa Paraíba que Acolhe, Jéssica Juliana, a coordenadora 
de projeto da Asserte, Graça Lima, o consultor de Monitoramento e Avaliação, Mirley Jonnes, a espe-
cialista em Política de Assistência Social, Rose Veloso (in memorian), e a assistente de Articulação e 
Mobilização da Paraíba, Carla Santos. 

MUNICÍPIOS EM DESTAQUE

ASSERTE VISITA FÓRUNS COMUNITÁRIOS DE 
MUNICÍPIOS DA PB, AL E PE
A realização dos 1º Fóruns Comunitários se in-
tensificou nos últimos meses com o fim do pra-
zo para realização desta entrega até o dia 30 de 
junho. Conforme levantamento do Monitoramento 
da Asserte, até o dia 27 de junho, 179 municípios 
dos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco 
já realizaram a primeira edição do Fórum Comuni-
tário e postaram na Plataforma Crescendo Juntos 
(PCJ) o Plano de Ação Municipal pelos Direitos de 
Crianças e Adolescentes (PMAC).

A equipe da Asserte conseguiu acompanhar al-
guns destes eventos e pode compartilhar com as 
equipes municipais a importância do Selo UNI-

Pão de Açúcar (AL) Jacaraú (PB)

Soledade (PB)Major Isidoro (AL)

BEZERROS, EM PE, É 
PIONEIRO NA OFERTA 
DE VAGAS ATRAVÉS
DO 1MIO
O município de Bezerros, em Pernambuco, foi o pio-
neiro em gerar oportunidades de estágio através da 
plataforma do 1MiO, atendendo a entrega do Re-
sultado Sistêmico 4 “Oportunidades de educação, 
trabalho e formação profissional para adolescentes 
e jovens”.  Em abril, o município ofertou 25 opor-
tunidades de estágio para estudantes de adminis-
tração, agronomia, arquitetura, ciências contábeis, 
direito, educação física, engenharia ambiental, civil 
e de produção, pedagogia, psicologia e turismo, com 
bolsa-auxílio de R$ 650 e vale-transporte. 

NUCAS EM DESTAQUE

REPRESENTANTE DO NUCA DE PICUÍ (PB) 
INTEGRA CONSELHO CONSULTIVO DO UNICEF
O representante do NUCA do município de 
Picuí (PB), Gustavo Henrique Guedes, de 
17 anos, foi selecionado para representar 
a Paraíba no Conselho Consultivo do UNI-
CEF Brasil. O termo de posse foi assinado 
no dia 20 de abril, em João Pessoa, e con-
tou com a presença do Prefeito de Picuí, 
Olivanio Remígio, da Secretária Executiva 
da Juventude do Estado da Paraíba, Madu 
Ayá, e da Articuladora Oficial do Selo Unicef 
Picuí e Diretora de Turismo do município, 
Fabiana Agra. 

NUCA OLHO D’ÁGUA DAS FLORES DISCUTE 
VIVÊNCIA LGBTQIA+ NO SERTÃO ALAGOANO

Jovens e adolescentes que integram o NUCA Olho d’Água das Flores, em Alagoas, participaram, no 
dia 17 de maio, da Roda de Conversa com o tema “Vivência LGBTQIA+ no sertão alagoano.” A ati-
vidade foi realizada em alusão ao Dia da Visibilidade Trans e o combate à LGBTFOBIA, em parceria 
com a equipe do Selo Unicef, do NUCA, do CMDCA e da Prefeitura Municipal. O momento propiciou 
um espaço seguro para discutir e dar visibilidade ao tema, além de conscientizar as pessoas sobre a 
importância de combater a LGBTFOBIA.

NUCA VICÊNCIA, EM PE, PROMOVE ‘CAFÉ COM 
NUCA’ PARA DISCUTIR PAUTAS VOLTADAS 
PARA ADOLESCENTES 

Café com NUCA é o nome do projeto do NUCA do município de Vicência, em Pernambuco, que discu-
te com especialistas temas importantes para meninos e meninas da cidade. Já foram tratados temas 
como “Empoderamento de meninas e igualdade de gênero”, “Relações de gênero”, “Prevenção da 
gravidez na adolescência”, “Influências da formação social do Brasil: o racismo e as outras violências”, 
“Enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes”, “Enfrentamento do 
trabalho infantil”, entre outros assuntos. O NUCA Vicência também tem o NUCAcast, um podcast feito 
pelos adolescentes sobre os assuntos discutidos durante os encontros.
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CEF para promoção dos direitos de crianças e adolescentes e para o alcance os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável.

Confira alguns registros do mês de maio:

Borborema (PB)

IMPLEMENTAÇÃO DA BAE EM NÍVEL ESTADUAL 
NA PB É TEMA DE REUNIÃO COM UNICEF,  
ASSERTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

No dia 26 de maio, foi realizada, na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SE-
ECT), uma reunião com representantes do UNICEF, Asserte e a SEECT para discutir a implementação 
da estratégia da Busca Ativa Escolar (BAE) em nível estadual.  Na ocasião, foi celebrado um Acordo 
de Cooperação Técnica com o UNICEF para mútua colaboração na garantia dos direitos das crianças 
e dos adolescentes e para redução da desigualdade social, através da BAE.

Durante o encontro foram discutidas estratégias para potencializar a BAE e identificar crianças e 
adolescentes matriculados na Rede Estadual de Ensino que estão fora da escola ou em risco de 
abandono, além do fortalecimento da Intersetorialidade entre, Educação, Saúde e Ação Social, para o 
aprimoramento da ação da Busca Ativa Escolar em âmbito estadual e municipal. 

Participaram da reunião a oficial de Educação do Unicef e coordenadora nacional da Busca Ativa 
Escolar, Daniella Rocha, a especialista em Educação do UNICEF, Verônica Bezerra, a coordenadora 
de projeto da Asserte, Graça Lima, a especialista em Educação da Asserte, Ana Paula Costa, a coor-
denadora estadual da BAE na Paraíba, Iara Lima, os assessores da SEECT Janaína Lopes da Silva 
e Robson Rubenilson dos Santos Ferreira da coordenadora do Fórum Estadual de Educação, Giselda 
Freire, além de técnicos da SEECT.

https://www.youtube.com/c/ASSERTE/videos
https://ava.unicef.org.br/login/index.php
https://ava.unicef.org.br/login/index.php
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837

