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Atividades de outubro/2021 - Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte

#buscaativaescolar #educação

Os consultores da Busca Ativa Escolar (BAE) que atuam
nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
prestaram orientações aos técnicos municipais, nas
últimas semanas, sobre as atualizações na adesão à
plataforma em decorrência da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD). A equipe da APDMCE ofereceu consultoria
aos municípios para elucidar quaisquer dificuldades no
acesso à BAE, reforçando o contato com os técnicos
através de diferentes meios de comunicação –
WhatsApp, redes sociais, telefone e e-mail. 

Para subsidiar essas informações, os consultores da BAE
nesses três estados participaram de capacitações e
acessaram materiais disponibilizados por UNICEF e
parceiros. Uma dessas agendas foi o plantão da Busca
Ativa Escolar promovido pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), no último
dia 7/10, transmitido no YouTube da entidade. A política
de privacidade da adesão à BAE foi atualizada para estar
em conformidade com a LGPD. Por isso, ao acessar a
plataforma, todos(as) os(as) usuários(as) serão
direcionados a uma página de revisão de cadastro. 

APDMCE orienta municípios
sobre atualização da adesão 
à BAE em razão da LGPD

155
municípios do RN
aderiram à Busca Ativa
Escolar (99%)

UM GIRO PELA 
BAE NOS ESTADOS

170
municípios do Piauí
aderiram à Busca Ativa
Escolar (93%)

178
municípios do Ceará
aderiram à Busca Ativa
Escolar (97%)



No dia 13 de outubro, a APDMCE
realizou um plantão tira-dúvidas sobre
o Núcleo de Cidadania de
Adolescentes (NUCA). A agenda foi
dividida em três momentos, por
estado, recebendo articuladores do
Selo UNICEF e mobilizadores de
adolescentes de municípios do Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte. 

No encontro foi apresentado o Guia de
Participação Cidadã de Adolescentes
do Selo UNICEF 2021-2024. Também
entraram na pauta a mobilização para
a criação dos NUCAs, a adesão ao 
U-report, além do momento de tira-
dúvidas. O evento teve audiência de
280 participantes dos três estados.

Municípios participam de plantão
tira-dúvidas sobre NUCA e
mobilização de adolescentes

176

#adolescentes #mobilização #NUCA

138 116
NUCAs criados no Ceará
(96% dos municípios)

NUCAs criados no Piauí
(75% dos municípios)

NUCAs criados no RN
(75% dos municípios)

NUCA EM NÚMEROS:



#saúdemental #adolescentes

Rodas de conversa sobre saúde mental
reúnem adolescentes do Piauí, Ceará e RN
Nos últimos meses, a
APDMCE tem ampliado os
debates sobre saúde mental,
especialmente com foco na
adolescência. Com a
pandemia de Covid-19, que
acarretou uma série de
mudanças na vida dos
adolescentes
(distanciamento dos
amigos, aulas remotas, luto),
esse tema passou a ganhar
mais atenção socialmente.
 
Compondo a agenda do Selo
UNICEF no Piauí, Ceará e Rio
Grande do Norte, a APDMCE
iniciou, no último dia 20 de
outubro, um ciclo de rodas
de conversas com
adolescentes sobre saúde
mental, divididas em duas
turmas. Em outubro foram
realizados dois eventos (nos
dias 20/10 e 27/10), com
participação de 230
adolescentes dos três
estados. Até o fim de
novembro haverá mais duas 

rodas de conversas. Os
eventos foram divididos em
duas temáticas:
Adolescência e Saúde
Mental e Adolescência e
Sexualidade.

Os eventos contam com
uma palestra da professora
de Psicologia Alessandra
Xavier, referência na área de
saúde mental e prevenção
de suicídios. Ela ressaltou
que a Organização Mundial
de Saúde (OMS) contabiliza
mais de 1 bilhão de pessoas
com transtornos mentais no
mundo, sendo 50% com
início aos 14 anos de idade.

O coordenador de
adolescentes do Selo
UNICEF no PI, CE e RN,
Nilson Sousa, apresentou a
plataforma Pode Falar,
desenvolvida pelo UNICEF
como mecanismo de escuta
para adolescentes.

     Segundo a  OMS, há

1 bilhão de pessoas

com transtornos

mentais no mundo;

50% iniciaram aos 14

anos de idade

     230 adolescentes 

do Piauí, Ceará e Rio

Grande do Norte

participaram das

duas rodas de

conversa de outubro

O coordenador de adolescentes do PI, CE e RN, Nilson Sousa,
participou da roda de conversa com adolescentes



         A formação

promovida pela

APDMCE contou com

mais de 1.500

participantes do PI,

CE e RN

        Os vídeos da

formação alcançaram

cerca de 8 mil

visualizações entre

setembro e outubro

#saúdemental #crianças

No dia 6 de outubro, foi
encerrado o curso online
"Desenvolvimento integral,
saúde mental e bem-estar
de crianças e adolescentes
na segunda década da vida",
mais uma atividade do Selo
UNICEF promovida pela
APDMCE no Piauí, Ceará e
Rio Grande do Norte.

A atividade contou com três
módulos e teve como
público-alvo psicólogos/as,
assistentes sociais,
pedagogos/as, 

Articuladores e técnicos municipais do PI, CE e RN participam de
curso online sobre saúde mental de crianças e adolescentes

caso facilitando o acesso
sempre que necessário. 

Definir intersetorialmente
(saúde, educação e
assistência) o fluxo de
atendimento dos casos que
vão demandar atenção
especializada foi a
abordagem da segunda
palestra. O último módulo 
abordou a promoção de
ações intersetoriais de
desenvolvimento integral e
prevenção de gravidez não
intencional na adolescência.

articuladores/as do Selo
UNICEF e mobilizadores/as
de adolescentes.O curso foi
transmitido pelo YouTube da
APDMCE, com turmas
sempre às quartas-feiras,
das 9h às 11h30.

O primeiro módulo focou na
implementação de um
serviço de apoio
psicossocial a crianças e
adolescentes ou referenciar
as demandas a um serviço
existente no município ou
em município próximo, neste

#adolescentes



#mobilização #municípios

APDMCE lança guias para municípios com dicas
e informações sobre ações do Selo UNICEF

#comunicação



#mobilização #municípios

Mapa da adesão ao Selo UNICEF

Ceará
183 municípios participantes (100%)Piauí

183 municípios participantes (82%)

Rio Grande do Norte
157 municípios participantes (94%)



Em outubro, a equipe de implementação do Selo UNICEF no CE, PI
e RN reuniu esforços para assistir a todos os aulões temáticos
sobre os resultados sistêmicos e de impacto promovidos pelo
UNICEF, bem como reforçou a mobilização nos municípios para
garantir a presença de técnicos municipais nessas atividades.
Além da participação nos aulões do Selo UNICEF, a equipe
implementadora nos três estados realizou reuniões internas de
planejamento e marcou presença nas agendas nacionais do Selo
UNICEF, tais como:

- Apresentação cursos ASHI e PCI aos parceiros do Selo UNICEF (1º/10);
- Reunião de planejamento - equipe implementadora (5/10);
- Apresentação do curso EDA sobre ASHI e PCI para Saúde (6/10);
- BAE – Atualização Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (7/10);
- Planejamento sobre encontros de tira-dúvidas do NUCA (11/10);
- Apresentação do curso EaD sobre ASHI e PCI para Educação (14/10);
- Reunião com a equipe de Educação do UNICEF sobre a Busca Ativa
Escolar (15/10);
- Encontro com parceiros da Educação do UNICEF Brasil (20/10);
- Ecossistema Saúde Digital - Infância, Adolescência e Jovens (21/10);
- Reunião de planejamento - equipe implementadora (25/10);
- Parceiros implementadores do Selo UNICEF do SAB (25/10);
- BAE – Estreitando laços para o fortalecimento do direito à educação
das crianças e adolescentes do semiárido (26/10);
- Imersão PCJ e Relatórios de Linha de Base (27/10);
- Reunião do UNICEF com parceiros implementadores sobre capacitação
no Resultado Sistêmico 5 (27/10).

#planejamento

Municípios mobilizados: aulões e reuniões de planejamento
aprofundam estratégias e detalham metodologia 

#agenda

        Equipe do Selo UNICEF

no Piauí, Ceará e Rio
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