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

#participação cidadã #mobilização

Municípios participantes do Selo UNICEF (2021-2024) dos
estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte assistiram,
nos dias 18 e 19 de novembro, ao primeiro ciclo de
capacitações realizadas pela APDMCE sobre a
construção do 1º Fórum Comunitário. Na ocasião
ocorreram três reuniões, uma por estado, para apresentar
os caminhos para a organização dos fóruns, bem como
outros detalhes da metodologia do Selo UNICEF. 

O coordenador do escritório do UNICEF em Fortaleza, Rui
Aguiar, lembrou aos técnicos municipais que as
conquistas sociais alcançadas pelos municípios ao longo
das últimas décadas devem estar em constante vigilância
para que se evitem retrocessos nos direitos de crianças e
adolescentes. “Quem está há mais tempo na caminhada
vai poder dizer para os que chegaram agora que muita
coisa que a gente achava que estava garantida não está,
na verdade. É importante considerar esse Selo UNICEF
como uma consolidação das conquistas nos últimos 30
anos”, reforçou.

A coordenadora de implementação do Selo UNICEF no
PICERN, Amélia Prudente, destacou a importância dos 
encontros de trabalho para a realização dos fóruns
comunitários e apresentou os indicadores e resultados 

APDMCE promove capacitações com técnicos
municipais sobre realização de Fóruns Comunitários 

sistêmicos desta edição. Ela acrescentou que haverá
outras reuniões em dezembro e janeiro para elucidar
dúvidas sobre o tema.

Nos encontros foi apresentado aos municípios o roteiro de
implementação do Selo UNICEF produzido pela equipe da
APDMCE. O documento sistematiza informações
essenciais para os próximos quatros anos, como metas,
resultados a serem alcançados e cronograma de datas. A
sugestão é que o roteiro seja impresso para ser trabalhado
em salas de situação nos municípios.



Roteiro de implementação do Selo UNICEF é apresentado aos municípios

Material produzido pela APDMCE contém
a sistematização do trabalho para os
próximos quatro anos e foi apresentado
aos técnicos dos municípios do PICERN



#mobilização#adolescentes

Mesa de tira-dúvidas reúne municípios do
PICERN que ainda não criaram o NUCA

Como parte do intensivão de ações para mobilizar os municípios
a criarem os núcleos de cidadania de adolescentes (NUCAs), a
equipe do Selo UNICEF do PICERN realizou, no dia 5 de
novembro, uma mesa tira-dúvidas sobre o tema.

Os encontros reuniram articuladores do Selo UNICEF e
mobilizadores de adolescentes dos três estados: Piauí, Ceará e
Rio Grande do Norte. Na ocasião foram elucidadas dúvidas
sobre o que é o NUCA, o papel do mobilizador, a composição do
NUCA, o cadastro do U-Report, dentre outras.

No dia 3/11, a APDMCE já havia abordado a criação dos NUCAs
em encontro de repescagem da capacitação que ocorreu no dia
7/10 sobre a metodologia do Selo UNICEF.

#NUCA

179

146

132

NUCAs criados no Ceará
(98% dos municípios)

NUCAs criados no Piauí
(80% dos municípios)

NUCAs criados no RN
(84% dos municípios)

NUCA EM 
NÚMEROS:

12.692
adolescentes participam
dos NUCAs do PICERN

APDMCE apresentou a
articuladores e mobilizadores
as principais ações do NUCA

Card de mobilização para
incentivar o cadastro de
adolescentes no U-Report



#participação cidadã

A equipe implementadora do
Selo UNICEF no PICERN
promoveu uma série de
encontros em novembro
sobre o Plano de
Participação Cidadã de
Adolescentes. Foram
convidados para as
teleconferências
articuladores do Selo UNICEF
e mobilizadores de
adolescentes, que puderam
ter orientações sobre os
passos para a elaboração do
documento e tirar dúvidas
sobre essa ação.

Equipe implementadora promove reuniões com articuladores e
mobilizadores sobre Plano de Participação Cidadã de Adolescentes

a importância dos vários
atores na construção do
documento, a exemplo do
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), que
deve oferecer apoio, junto
com o articulador, ao
mobilizador do NUCA na
elaboração do Plano de
Participação Cidadã de
Adolescentes e na sua
inclusão como parte
integrante do Plano de Ação
Municipal pelos Direitos de
Crianças e Adolescentes.

As reuniões ocorreram nos
dias 24, 25 e 26 de
novembro, divididas por
estado (Piauí, Ceará e Rio
Grande do Norte). Na
ocasião, consultores do Selo
UNICEF sugeriram que os
municípios organizem
encontros para preparar a
elaboração do plano e
trabalhem as temáticas que
devem ser abordadas.

Também foi destacado, no
diálogo com as equipes
locais do Selo UNICEF, 

#adolescentes

Consultores do Selo UNICEF sugeriram
que os municípios realizem um encontro
para debater a elaboração do Plano

Reunião sobre a participação cidadã de
adolescentes abordou o que as equipes
locais do Selo UNICEF devem fazer



#buscaativaescolar #educação

Reconhecendo a importância da adesão à Busca Ativa
Escolar (BAE), a APDMCE promoveu uma série de
agendas durante o mês de novembro para intensificar a
mobilização nos municípios. No dia 12/11, foi realizada
uma mesa tira-dúvidas com coordenadores operacionais
da da BAE dos municípios do PICERN.

Participaram os coordenadores operacionais, que tiveram
a oportunidade de apresentar aos especialistas da BAE,
que integram a equipe implementadora do Selo UNICEF,
os gargalos de cada município. A ocasião também foi
importante para se traçarem, conjuntamente, estratégias
nos territórios para a resolução dessas questões.

Entre as principais dificuldades levantadas pelos
coordenadores operacionais estão dúvidas sobre o uso
da plataforma, a formatação da equipe para implementar
a iniciativa, a adesão pelo prefeito, a integração entre a
rede municipal e estadual e as dificuldades de garantir a
intersetorialidade de ações.

157
municípios do RN
aderiram à Busca Ativa
Escolar (100%)

UM GIRO PELA 
BAE NOS ESTADOS

179
municípios do Piauí
aderiram à Busca Ativa
Escolar (98%)

180
municípios do Ceará
aderiram à Busca Ativa
Escolar (98%)

APDMCE realiza tira-dúvidas para coordenadores
operacionais da BAE dos municípios do PICERN

Além dessas agendas de diálogo com os municípios, os
consultores da APDMCE que atuam diretamente na BAE
também têm realizado reuniões internas regulares de
avaliação e planejamento das atividades. Esses
momentos são importantes, sobretudo, para que a equipe
discuta e trace estratégias para alcançar as metas
estabelecidas pelo Selo UNICEF.



Foi concluído no último dia 24/11 o conjunto
de rodas de conversas com adolescentes do
Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte abordando
a relação entre adolescência, saúde mental e
sexualidade. Durante o mês de novembro
foram realizados os dois últimos eventos,
ambos com o tema adolescência e
sexualidade, com adolescentes divididos em
duas turmas diferentes.

Os encontros dos dias 17 e 24/11, agora com
foco na sexualidade, deram continuidade às
rodas de conversas iniciadas ainda em
outubro sobre adolescência e saúde mental.
A professora de Psicologia Alessandra Xavier,
parceira da APDMCE e do Selo UNICEF em
projetos anteriores, mediou todas as
palestras e ofereceu espaço de escuta aos
adolescentes que participaram das agendas.

Adolescência e sexualidade
é o tema de encerramento de
rodas de conversa com
adolescentes do PICERN

#adolescentes #educação sexual

238
adolescentes do PICERN
participaram das duas rodas
de conversa de novembro

     No total foram

realizadas quatro rodas

de conversa entre

outubro e novembro com

adolescentes divididos

em duas turmas

     O Pode Falar, plataforma

de escuta de adolescentes

criada pelo UNICEF, já

alcançou 3.840 acessos no

Ceará, 417 no Piauí e 468 no

Rio Grande do Norte



#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%)



Instagram

@apdm.ce

Facebook

/APDMCE

- Reunião com os municípios do PICERN que ainda não criaram o NUCA (3/11);
- Indução RS 5 - Desenvolvimento integral, saúde mental e bem-estar na
segunda década da vida (4/11);
- Mesa de tira-dúvidas sobre o NUCA com municípios do PICERN (5/11);
- Webinário sobre o uso da PCJ, linha de base e metas dos indicadores de
impacto (8/11);
- BAE - Planejamento sobre a mesa de tira-dúvidas do dia 12/11 (9/11);
- 3ª Teleconferências sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes -
PICERN (10/11);
- Reunião dos parceiros implementadores do Selo UNICEF no SAB (10/11);
- Reunião de planejamento sobre o 1º Fórum Comunitário - orientação para os
municípios (10/11); 
- Agenda para planejamento de reuniões sobre o NUCA (11/11);
- Roda de conversa com o município de Missão Velha (12/11);
- Mesa de tira-dúvidas sobre a BAE com os municípios do PICERN (12/11);
- Reunião da equipe implementadora sobre a BAE (16/11);
- 2ª Roda de Conversa sobre Adolescência e Sexualidade  – TURMA A (17/11);
- 1º Fórum Comunitário - orientação para os municípios - Piauí (17/11);
- 1º Fórum Comunitário - orientação para os municípios - RN (17/11);
- 1º Fórum Comunitário - orientação para os municípios - Ceará (18/11);
- Reunião sobre U-Report e NUCAs (19/11);
- Reunião sobre Água, Saneamento e Higiene, Prevenção e controle de
infecções em Unidades de Saúde (23/11);
- Reunião de Planejamento Selo UNICEF - equipe implementadora (23/11);
- 2ª Roda de Conversa sobre Adolescência e Sexualidade - TURMA B (24/11);
- Reunião com os IPs do Selo sobre as capacitações em WASH/IPC (24/11);
- Participação cidadã de adolescentes no Selo UNICEF - Ceará (24/11);
- Participação cidadã de adolescentes no Selo UNICEF - Piauí (25/11);
- Participação cidadã de adolescentes no Selo UNICEF - RN (26/11);
- Diálogo sobre a implementação de Selo UNICEF e perspectivas
para 2022 (29/11);
- Reunião sobre o Sistema de Informações para a Infância – SIPIA (30/11).

#planejamento

Agenda de trabalho do Selo UNICEF em novembro:

#atividades

Selo UNICEF no PI, CE e RN: um trabalho coletivo e integrado

Rui Aguiar

Chefe do escritório do

UNICEF em Fortaleza

Amélia Prudente

Coordenadora de

implementação do Selo

UNICEF no CE, PI e RN

Suellem Fortaleza

Help desk do Selo

UNICEF no Ceará

Luciana Marinho

Coordenadora BAE 

no Ceará

Gilliard Laurentino

Coordenador BAE e NUCA

no Rio Grande do Norte

José Nilson Silva

Coordenador de

adolescentes no

CE, PI e RN

Metilde Ferreira

Apoio técnico e 

operacional à 

coordenação

Lorena Alves Crispim

Consultora de

 Comunicação

Eva Cristiana

Apoio técnico-administrativo

no CE, PI e RN

Keluska Lima

Help desk do Selo

UNICEF no Rio

Grande do Norte

Lana Grazielle

Help desk do Selo UNICEF

no Piauí

Claudeia Lima

Coordenadora BAE e

NUCA no Piauí

Reunião híbrida de planejamento da equipe implementadora do Selo
UNICEF no PICERN , com parte da equipe presencial, e a outra, remota

APDMCE esteve presente em reunião promovida pelo UNICEF, no dia
29/11, com parceiros implementadores do Selo UNICEF, sobre
diálogos e perspectivas para 2022


