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APRESENTAÇÃO

O enfrentamento às violências praticadas con-

centes é o tema da quarta seção, que aponta ca-

tra crianças e adolescentes é tema crucial para

minhos e possibilidades para gestores públicos e

qualquer sociedade que deseje superar injusti-

sociedade civil avançarem na melhoria dos servi-

ças e construir um presente e um futuro base-

ços públicos para crianças e adolescentes. E, por

ados em direitos. Partindo dessa premissa, este

fim, a quinta seção traz considerações finais so-

relatório tem por objetivo descrever, de forma

bre a iniciativa Crescer com Proteção nos municí-

sistematizada, as ações desenvolvidas e os resul-

pios de intervenção.

tados alcançados em 2020 e 2021 pela iniciativa
Crescer com Proteção (CCP)1 nos municípios de
Ilha Comprida, São Vicente, Cananéia, Iguape,
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande,
localizados na Região Metropolitana da Baixada Santista e no Vale do Ribeira, no estado de
São Paulo. O propósito é fomentar nos gestores
municipais, atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), em
adolescentes e jovens e na sociedade em geral,
uma reflexão sobre as potencialidades existentes em seus territórios e os recursos necessários
para o enfrentamento às violências praticadas
contra crianças e adolescentes.
Para tanto, o relatório foi estruturado em 5 (cinco) seções. A primeira explica o que é a iniciativa
Crescer com Proteção (CCP), suas estratégias e
seus objetivos, bem como os parceiros envolvidos
e suas atribuições. A seção seguinte apresenta a
construção de uma linha do tempo da trajetória

As informações que compõem esse documento
foram coletadas por meio de análise documental
dos materiais já produzido pela iniciativa Crescer com Proteção (diagnósticos, guias, relatórios,
entre outros); consulta a dados secundários de
bases oficiais, bem como dados primários produzidos pela própria iniciativa; oficinas interativas,
entrevistas com adolescentes e jovens, com gestores municipais e com representantes das organizações envolvidas.
Espera-se que os relatos e as aprendizagens aqui
apresentados contribuam para fortalecer a agenda de garantia de direitos de crianças e adolescentes na Região Metropolitana da Baixada Santista e no Vale do Ribeira ao estimular estudos,
diálogos, investimentos e alianças entre os diversos atores da cena pública local.
Desejamos uma ótima leitura!

percorrida na implementação da iniciativa, suas
ações e os desafios encontrados. A terceira seção
se refere aos resultados alcançados durante a implementação e mensurados até então, alinhados
aos objetivos previamente definidos. Os futuros
possíveis para a proteção de crianças e adoles-

Adriana Alvarenga
Sergio Andrade

1. A iniciativa Crescer com Proteção é uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT),
a Agenda Pública e o Instituto Camará Calunga, visando proteger crianças e adolescentes do litoral Sul da Baixada Santista e do Vale do Ribeira contra
todas as formas de violência.
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1. A INICIATIVA CRESCER
COM PROTEÇÃO (CCP)

O Brasil dispõe de diversos mecanismos regulatórios e condições para proteger as crianças
e adolescentes, que vão de direitos constitucionais ao Estatuto da Criança e do Adolescente;
dos aparelhos de Justiça aos serviços do Sistema
Único de Assistência Social; e da universalização
da educação básica e da saúde ao trabalho das
organizações da sociedade civil.
Entretanto, embora tenham constitucionalmente
garantida a prioridade absoluta no atendimento
a suas necessidades, a realidade de crianças e
adolescentes é marcada por desigualdades sociais e institucionais que produzem deficiências,
fragilidades e violações de direitos. Por isso, demandam-se políticas públicas compensatórias e
universais, que efetivamente garantam a inserção
de crianças e adolescentes na sociedade como cidadãos plenos com seus direitos garantidos.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Constituição Federal do
Brasil, artigo 227)
A exposição à violência é uma violação de direitos
tanto comum quanto grave a que meninas e meninos brasileiros estão submetidos. Fenômeno complexo e multicausal que atinge diariamente crian-

UNICEF/BRZ/Nego Junior

ças e adolescentes, a violência se manifesta em
distintos territórios2, em suas mais diversas formas
— abuso e exploração sexual, negligência, agressões físicas e psicológicas, trabalho infantil, violência doméstica, entre outras. Na busca pela melhoria dos serviços públicos para a adoção de medidas
efetivas de prevenção e enfrentamento a esse cenário, o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), em parceria com o MinisAcesse o link
tério Público do Trabalho (MPT)3, e
a Agenda Pública4 e o Instituto Camará Calunga5 como parceiros implementadores, desenvolveu a iniciativa Crescer com Proteção (CCP).
A página da iniciativa Crescer com
Proteção pode ser acessada aqui.

2 . Território representa muito mais do que o espaço geográfico. Assim, o município pode ser considerado um território, mas com múltiplos espaços intraurbanos que expressam diferentes arranjos e configurações sócioterritoriais. Os territórios são espaços de vida, de relações, de trocas, de construção
e desconstrução de vínculos cotidianos, de disputas, contradições e conflitos, de expectativas e de sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos
diferentes sujeitos (BRASIL, 2008, p. 54).
3. O MPT tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público, procurando regularizar e mediar as
relações entre empregados e empregadores, seja no âmbito judicial ou administrativo. Compete também ao MPT propor as ações necessárias à defesa
dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes de relações de trabalho.(Fonte: https://mpt.mp.br/pgt/mpt-nos-estados)
4. A Agenda Pública é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) com o propósito de tornar os serviços públicos brasileiros mais
inteligentes, simples e humanos. Para isso, combina esforços de governos, iniciativa privada e sociedade civil para fortalecer equipes, instituições e territórios, ampliando capacidades, oportunidades e bem-estar para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. (Fonte: https://www.agendapublica.org.br/)
5. O Instituto Camará Calunga é uma Organização da sociedade civil, fundada em 1997 na cidade de São Vicente, e tem como principal objetivo defender
e promover os direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes. Atua em processos de formação a partir da realidade de seus participantes,
desenvolvendo questões como coletividade, cidadania e pensamento crítico. É apoiado por organizações públicas e privadas. (Fonte: https://camaracalunga.com/)
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A iniciativa Crescer com Proteção foi lançada em 2020 em oito municípios do litoral sul da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira — Ilha Comprida, São Vicente, Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itanhaém,
Mongaguá e Praia Grande —, em um contexto diverso de oportunidades, vulnerabilidades e priorizações. Tem como objetivo proteger crianças e adolescentes dessas cidades contra todas as formas
de violência. Com isso, busca o aperfeiçoamento de políticas públicas, fortalecer gestores do Sistema
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, engajar adolescentes e sensibilizar os cidadãos
dos municípios.
A estratégia se dividiu em três resultados, a saber:

Resultado 1: Famílias e comunidades do município de Ilha Comprida, São Vicente, Cananeia, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande mobilizadas e sensibilizadas
para prevenir, detectar e responder a todas as formas de violência contra crianças, em
particular o trabalho infantil;

Resultado 2: Instituições municipais, estaduais e federais projetam, implementam e
monitoram políticas, programas e protocolos públicos para prevenir e responder à violência contra crianças;

Resultado 3: Sistemas locais de proteção infantil e serviços dos 8 municípios participantes com ferramentas aprimoradas e capacidades fortalecidas para a oferta de serviços
especializados para crianças e adolescentes vítimas de violência.

Para o alcance desses três resultados, foram definidos quatro eixos de implementação. O primeiro
é o eixo Políticas e Serviços Públicos, com objetivo de melhorar o serviço público na prevenção e
no enfrentamento a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, por meio do fortalecimento das capacidades institucionais dos governos locais e dos atores dos sistemas locais de
garantia de direitos. Este eixo se divide em quatro frentes de trabalho: (a) Primeira Infância, com a
conjunção das estratégias da Semana do Bebê e Plano Municipal da Primeira Infância; (b) Busca Ativa Escolar, por meio da oficinas, mentorias e integração com a estratégia de Trajetórias de Sucesso
Escolar; (c) Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, através do mapeamento de
fluxos, identificação e implementação de melhorias do Sistema, especialmente na oferta de serviços
especializados para crianças e adolescentes vítimas; e (d) Trabalho decente e inclusão produtiva de
adolescentes e jovens, trazendo reflexões sobre trabalho decente, proteção e oportunidades para
geração de renda e inclusão produtiva no mercado de trabalho dos adolescentes e jovens destes
oito municípios.
Já o eixo Participação e engajamento de adolescentes e jovens possui como objetivo fortalecer competências de quatro adolescentes multiplicadores de cada município participando de formações
virtuais e engajados na formação de Núcleos de Cidadania de Adolescentes e Jovens (NUCAs) nos
seus municípios.
O terceiro eixo é Geração de Evidências, cujo objetivo é apoiar as instituições públicas de atuação
local, por meio da geração de um conjunto de documentos, cartilhas, protocolos e outros instrumentos e ferramentas, capazes de projetar, implementar e monitorar políticas, programas e protocolos
de prevenção e resposta à violência contra crianças e adolescentes.
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Por fim, o eixo Comunicação, que, por meio de elaboração e implementação de um plano estratégico de comunicação nos âmbitos local e nacional, busca mobilizar e sensibilizar, através do relacionamento com a imprensa e da produção de conteúdos e campanhas, as famílias e comunidades
dos oito municípios na prevenção, detecção e responsividade a todas as formas de violência contra
crianças e adolescentes.

1.1. Metas da iniciativa Crescer com Proteção
Para cada resultado estipulado para alcançar os objetivos da iniciativa, foram determinadas as seguintes metas:

Resultado 1: Famílias e comunidades do município de Ilha Comprida, São Vicente,
Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande mobilizadas e sensibilizadas para prevenir, detectar e responder a todas as formas de violência contra crianças, em
particular o trabalho infantil.
Meta 1.1: 128 adolescentes e jovens engajados, incluindo 32 adolescentes e jovens participando de formação, mobilizando outros 96 adolescentes jovens e seus pares para criação
de núcleos de cidadania.
Meta 1.2: 500 mil pessoas sensibilizadas sobre os impactos negativos das violências contra
crianças e adolescentes

Resultado 2: Instituições municipais, estaduais e federais projetam, implementam e
monitoram políticas, programas e protocolos públicos para prevenir e responder à violência contra crianças.
Meta 2.1: 08 municípios com planos e mecanismos multissetoriais de monitoramento e
coordenação aperfeiçoados.
Meta 2.2: 80 profissionais de educação, assistência social e saúde, do governo e da sociedade civil foram capacitados para a construção de planos municipais da primeira infância
(PMPI), como forma de enfrentamento às violências.
Meta 2.3: 240 profissionais de assistência social, educação, saúde, polícias civil e militar
com ferramentas aprimoradas para identificar, encaminhar e atender crianças vítimas de
todas as formas de violência de modo integrado e intersetorial.

Resultado 3: Sistemas locais de proteção infantil e serviços dos 8 municípios participantes com ferramentas aprimoradas e capacidades fortalecidas para a oferta de serviços
especializados para crianças e adolescentes vítimas de violência.
Meta 3.1: 300 profissionais de educação, assistência social e saúde capacitados na estratégia de Busca Ativa Escolar (BAE).
Meta 3.2: 80 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e das polícias civil e militar
capacitados na implantação dos mecanismos de escuta especializada e depoimento especial para toda criança ou adolescente testemunhas ou vítimas de violência, principalmente a violência sexual.
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A partir dos objetivos, estratégias, resultados e metas definidos, iniciou-se o processo de implementação, detalhado a seguir.

1.2. A implementação da Iniciativa Crescer com Proteção no contexto da Pandemia
da Covid-19
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos
de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se
de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos.
Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam
identificado um novo tipo de coronavírus.
Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) — o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão teve como propósito
aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do
vírus. (OPAS, 2020)
No Brasil, a pandemia de Covid-19 teve início em 26 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo,
após a confirmação do primeiro caso notificado. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma
doença, e não à sua gravidade. A designação reconhece que existiam surtos de Covid-19 em vários
países e regiões do mundo.
O Crescer com Proteção foi formulado anteriormente ao cenário descrito, considerando suas atividades no formato presencial. Frente a este contexto adverso, emergencial e com adoção de medidas
como o isolamento social para diminuir a propagação do coronavírus, a iniciativa precisou redesenhar sua estratégia, abordagem e metodologia de trabalho antes de iniciar a sua implementação.
As atividades foram adaptadas para o formato remoto e virtual, passando a ser implementadas à
distância nos municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.

1.3. Contextualização
1.3.1. As regiões do Vale do Ribeira e Baixada Santista
Compreender o panorama das regiões do Vale do Ribeira e da Baixada Santista e dos oito municípios
onde foi desenvolvida a iniciativa Crescer com Proteção é importante para fomentar reflexões sobre
as possíveis potencialidades e desafios que incidiram nas ações desenvolvidas e resultados alcançados. Nesse sentido, a Tabela 1 a seguir apresenta dados com características específicas de cada
região e, logo depois, dos oito municípios de intervenção.
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Tabela 1: Panorama das regiões do Vale do Ribeira e Baixada Santista

CARACTERÍSTICAS

REGIÕES
VALE DO RIBEIRA

BAIXADA SANTISTA

Localização

Sul do Estado de São Paulo e leste
do Paraná

Porção central do litoral de São Paulo

Área territorial

2.830.666 km²

2.419.930 km²

População

481.224 hab.

1.845.822 hab.

IDH (médio)

0,711

0,817

Nº municípios
(em negrito, os municípios que compõem o
CCP)

23: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra
do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista,
Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açú,
Pedro de Toledo, Registro, Ribeira,
São Lourenço da Serra, Sete Barras
e Tapiraí.

09: Santos, Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, Cubatão, São Vicente,
Mongaguá e Praia Grande

Taxa de urbanização
(ESP: 95,9%)

67,50%

99,80%

Povos tradicionais

Quilombolas, indígenas, comunidades caiçaras.

Indígenas

Diversidade ecológica, abriga 21%

Tabela 1: Panorama das regiões
do
Vale do Ribeira
e Baixada
dos
remanescentes
de mata
atlân-Santista
Especificidade
das Regiões

tica existente no Brasil, representando a maior área contínua de
um ecossistema do país.

Região rica com altos índices na ge-

Região considerada pobre e vulnerável.

Economia

Porção litorânea mais povoada e
industrializada.

ração de renda e no PIB6

- Agricultura, especialmente do
cultivo do chá preto, banana, arroz.
- Pesca (faixa litorânea)
- Turismo (altas estações)
- Produtos familiares (agricultura
de subsistência)

- Parque industrial (Cubatão)
- Complexo portuário (Santos)
- Turismo
- Comércio atacado e varejo
- Comércio exterior (responsável por
mais de 1/3 de todo comércio exterior
do Brasil.
- Serviços (saúde, educação, transporte, outros)

Fontes: IBGE/2011; PNUD/2000, CENSO/2010; Fundação SEADE. Em destaque, os municípios que fizeram parte da iniciativa Crescer com Proteção.

6. Valor médio agregado por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e serviços finais produzidos em determinado espaço
geográfico, no ano considerado (Datasus).
7. https://www.valedofuturo.sp.gov.br/observatorio-de-indicadores/indicadores_desenvolvimento_social.php
https://www.eldorado.sp.gov.br/;
https://www.investe.sp.gov.br/noticia/governo-de-sp;
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As informações apresentadas na Tabela 1 apontam diferenças marcantes nas duas regiões, como
os números de habitantes e de municípios, presença de povos tradicionais, economia, entre outras.
Estas características regionais influenciam diretamente a dinâmica local, assim como a organização
administrativa e as políticas públicas.
A região do Vale do Ribeira possui uma das maiores biodiversidades do planeta, reconhecida como
Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO). No entanto, ainda tem como desafio superar índices relativamente altos de
pobreza e vulnerabilidade, quando observados, por exemplo, o PIB per capta e o IDH médio se comparado à região da Baixada Santista e ao Estado de São Paulo. (Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.
br/valedofuturo/). 2019

1.3.2 . Os municípios de intervenção da iniciativa Crescer com Proteção
Nesse item serão apresentados dados e informações sobre os oito municípios de intervenção da iniciativa Crescer com Proteção (CCP), buscando fomentar a reflexão sobre contextos, potencialidades,
diversidades e complementaridades entre eles. É importante ressaltar que a finalidade não é gerar
comparações entre os municípios, mas compreender a trajetória que cada um percorria, e como a
iniciativa CCP poderia potencializá-la, ampliando o olhar sobre os territórios como espaços vivos,
com desafios, potencialidades e demandas no plano coletivo que inspirem boas práticas e políticas
públicas adequadas à população, em especial as crianças e adolescentes. A mobilização das forças
no território e a integração das políticas públicas podem potencializar iniciativas e minimizar as desigualdades e exclusão social.
Figura 1: Municípios de intervenção da iniciativa CCP.

10

RELATÓRIO FINAL - INICIATIVA CRESCER COM PROTEÇÃO

Ainda que estejam em regiões próximas, os municípios apresentam dinâmicas e características específicas, importantes de serem destacadas, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir. Observa-se que há bastante diversidade em relação ao número de habitantes, densidade demográfica e PIB
per capita, o que se traduz em desigualdades significativas e desafios complexos a serem considerados na implementação de quaisquer políticas públicas, em especial para crianças e adolescentes.
Tabela 2: Municípios de intervenção da Iniciativa CCP x Características Gerais 8

População
(2020, CF. ESTIMATIVAS
POPULACIONAIS ENVIADAS
Região

Municípios

PARA O TCU PELO IBGE)

Total

Vale do
Ribeira

Baixada
Santista

Criança/

Densidade
demográfica
(hab./km²)
(2010, IBGE)

IDHM

PIB per

(2010,

capita(R$)

IBGE)

(2017, IBGE)

adolescente

Cananéia

12.541

4.000 (32%)

10,13

0,72

20.522,82

Iguape

30.989

9.000 (29%)

15.66

0,726

26.430,11

Ilha
Comprida

11.362

3.000 (26%)

57.79

0,725

65.028,50

Itanhaém

103.102

32.000 (31%)

144,69

0,745

18.811,60

Mongaguá

57.648

17.000 (29%)

402.56

0,754

18.173,41

Peruíbe

69.001

20.000 (29%)

211,52

0,749

20.231,80

Praia Grande

330.845

99.000 (30%)

2.215,97

0,754

21.574,50

São Vicente

368.355

100.000 (27%)

2.487,20

0,754

14.441,16

A Baixada Santista caracteriza-se como mais populosa, conforme demonstrado na Tabela 2. Todos
os municípios dessa região possuem mais de 55.000 habitantes, sendo os maiores São Vicente, Praia
Grande e Itanhaém. Os municípios do litoral do Vale do Ribeira são menores — apenas Iguape tem
mais de 30.000 habitantes —, e Cananéia tem a maior proporção de crianças e adolescentes no total
da população (32%).
No que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes, é importante trazer o panorama da existência dos órgãos e equipamentos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente (SGDCA) e, na mesma medida, registrar os prejuízos de sua ausência. Para isto, é apresentada a seguir a Tabela 3, que permite visualizar esse panorama de maneira resumida.

8. Fonte: Diagnóstico do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (Iniciativa Crescer com Proteção). 2021.
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Tabela 3: Municípios de intervenção da iniciativa CCP x Órgão/ Equipamentos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA

Região

Vale do
Ribeira

Baixada
Santista
Mongaguá

Itanhaém

Ilha Comprida

Iguape

Cananeia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Municípios

Peruíbe

X

X

CREAS

Praia Grande

X

CRAS

São Vicente

Unidade

Acolhimento

CAPS

Equipamentos/ Órgãos (por eixos do SGDCA)

UBS

X

Promoção

Hospital

X

Escola
OSC
Projeto

Serviço

CT 9
MP

Defesa

Civil

Polícia
Poder

Judiciário

Outros

Conselhos

Controle Social

CMDCA 10

9. De acordo com o artigo 131 da lei nº 8.069 / 1990, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, envolvido pela sociedade de
direito com a competência de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, aplicado por lei.
10. Órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da política municipal de promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, conforme
previsto no art. 88, da Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990, compondo-se de forma paritária com representantes governamentais e não governamentais.
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A Tabela 3 demonstra que todos os municípios possuem Conselho Tutelar (CT), órgão responsável
por zelar pelo cumprimento dos direitos da crianças e do adolescentes, aplicado por lei, bem como o
Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescentes (CMDCA), órgão que propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Isso representa
um importante avanço no enfrentamento às violências praticadas contra crianças e adolescentes,
embora seja necessário, ainda, uma melhor articulação entre os mesmos. Também se evidenciou
que as políticas básicas de assistência social, educação e saúde estão presentes nos territórios dos
oito municípios, embora alguns possuam maior número de equipamentos do que outros.
No que diz respeito ao atendimento às vítimas de violência, os municípios do Vale do Ribeira (Cananéia, Iguape e Ilha Comprida) não possuem Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS). Contudo, têm unidades de acolhimento institucional para crianças. É importante
refletir sobre esse ponto, pois o primeiro equipamento (CREAS)11 atende a vítimas em situação de
violência com vínculos familiares fragilizados, enquanto o segundo (unidade de acolhimento) implica no afastamento temporário e excepcional do convívio familiar como medida de proteção.

11. Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.
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2. LINHA DO TEMPO:
TRAJETÓRIAS PERCORRIDAS

Esta seção abordará a trajetória percorrida no processo de implementação da iniciativa Crescer com
Proteção (CCP), com vistas a incidir nos oito municípios para alcançar os resultados apresentados.
Como premissa, buscou-se o envolvimento de gestores municipais; de profissionais das Políticas Públicas, especialmente da assistência social, educação e saúde; de representantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA); e de adolescentes e da população em geral.
A iniciativa abordou os governos locais dos municípios, com o objetivo de apresentar o Crescer com
Proteção, os resultados e os impactos esperados. A implementação só seria possível com a adesão
dos prefeitos. Portanto, para sua viabilização, foi necessário o atendimento de três passos, detalhados a seguir.

1º Passo: Carta de manifestação de interesse
Assinatura da carta manifestação de interesse em participar da iniciativa Crescer com Proteção
(CCP) pelos prefeitos de cada um dos oito municípios.

2º Passo: Cadastro para participação da iniciativa CCP
Preenchimento completo, por parte dos municípios, de cadastro disponibilizado pelo UNICEF, conforme especificado no regulamento. Nesse cadastro foram indicados representantes para participarem da iniciativa CCP, bem como facilitarem o acesso aos departamentos, secretarias e serviços
municipais que trabalhavam com crianças e adolescentes, sendo 1 (uma/um) articuladora ou articulador e seu suplente; 1 (um) representante e suplente da área de educação; 1 (um) representante e
suplente da área de saúde; e 1 (um) representante e suplente da área da assistência social.
O UNICEF recomendou, ainda, que o(a) presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) fosse envolvido na iniciativa e tivesse seu nome e seus dados de contato
indicados no cadastro.
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3º Passo: Implementação das estratégias da iniciativa CCP nos municípios
Linha do Tempo

Julho/2020 a Dezembro/2021
Sensibilização da equipe técnica

Agosto a Setembro/2020
Agosto a Dezembro/2021

Edital de seleção dos jovens mobilizadores

Formação dos jovens mobilizadores

Setembro/2020 a Novembro/2021
Novembro/2020 a Dezembro/2021

Realização dos Desafios temáticos pelos
adolescentes e jovens

Busca Ativa escolar

Novembro/2020 á Março/2021
Março a Dezembro de 2021

Mapeamento de processos

Criação e efetivação dos NUCAs

Março/2021 a Dezembro/2021
Março/2021 a Dezembro/2021

Integração Busca Ativa Escolar e Trajetória
de Sucesso Escolar

Plano Municipal de Primeira Infância e
Semana do Bebê
Intervenções artístico culturais dos
NUCAs nos municípios para a campanha
‘’Oportunidades Protegem’’

Setembro/2021 a Dezembro/2021
Estudo de caso sobre Trabalho Infantil

Setembro/2021 a Dezembro/2021
Agosto a Dezembro 2021

Lei de Aprendizagem, promoção do
trabalho decente para adolescentes e
jovens

Elaboração e lançamento do ‘’Inventário das
juventudes do Litoral Sul de SP’’.

Dezembro/2021
Novembro a Dezembro/2021
Podcast ‘’Juventude Presente’’

Encontro de encerramento entre jovens
mobilizadores e equipe técnica das
organizações parceiras da iniciativa em
São Paulo

As estratégias da iniciativa CCP foram desenvolvidas nos municípios de forma sistêmica, observando-se as oportunidades de integrá-las dentro de um processo holístico, complementar e eficaz para
o enfrentamento às violências praticadas contra crianças e adolescentes.
As ações foram desenvolvidas com gestores públicos, representantes do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e adolescentes e jovens. Estes foram apoiados pelo
Instituto Camará Calunga, enquanto os primeiros foram apoiados pela Agenda Pública. A implementação ocorreu em 18 meses, a partir de julho de 2020.
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Para cada um dos quatro eixos serão apresentados, a seguir, os objetivos, as principais estratégias e
as atividades realizadas:

2.1 EIXO 1 | Políticas e Serviços Públicos
Este eixo buscou apoiar o aperfeiçoamento de políticas e serviços públicos, fortalecendo os gestores municipais e o Sistema de Garantia de Direitos no enfrentamento às violências praticadas contra crianças
e adolescentes. Para tanto, a parceira técnica Agenda Pública implementou quatro frentes de trabalho:
(a) Primeira Infância; (b) Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar; (c) Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente; e (d) Trabalho decente e inclusão produtiva de jovens.

2.1.1 Primeira infância
Esta linha de ação foi iniciada em março de 2021 e realizada no período de nove meses. Teve como
objetivo fomentar junto aos municípios a realização da estratégia Semana do Bebê e a elaboração
do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI). As seguintes atividades foram desenvolvidas:
a) Oficinas virtuais: Realizadas com todos os municípios, inicialmente tiveram como objetivo abordar
o passo a passo para a elaboração da Semana do Bebê e para o PMPI, a fim de engajar e tornar clara
a importância da adesão a essas práticas para o desenvolvimento de políticas públicas para a primeira infância. No segundo momento as oficinas apoiaram gestores municipais no planejamento da
Semana do Bebê e na construção de normativas e mecanismos regulatórios capazes de transformar
tais ações em políticas de estado.
b) Mapeamento do estágio de cada município em relação à Semana do Bebê e PMPI: subsidiou a
execução das atividades de forma individualizada, considerando o patamar de evolução de cada
município e as necessidades demandadas por eles. Durante todo o processo de apoio aos municípios foram mantidos diálogos por meio de reuniões virtuais, aplicativos de mensagens, entre outros.
Cabe destacar que a Agenda Pública acompanhou os eventos da Semana do Bebê, trazendo feedbaAcesse o link

cks e orientações para que cada município elaborasse documento com as lições aprendidas, com o objetivo de aprimorar a execução das edições subsequentes do evento.
e) Disponibilização de kit com materiais de apoio para a elaboração do PMPI em meio
físico e virtual.
Clique aqui para acessar!

Desafios enfrentados versus lições aprendidas
O principal desafio destacado ocorreu nos meses de abril e maio de 2021, por ocasião da segunda
onda da pandemia e do agravamento nos índices de contaminação12, quando os municípios passaram a priorizar atividades de contenção e de enfrentamento à Covid-19. Essas atividades em alguns
municípios se sobrepuseram às agendas em andamento da iniciativa CCP. Nesse período, os contatos e devolutivas precisaram se adaptar aos tempos dos municípios, justificados por alterações nos

12. Ver Boletim oficial da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo Boletim-Coronavirus Estado de São Paulo.
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sistemas de trabalho nos territórios, tais como a modalidade de home office, as atividades remotas, e em
alguns casos as alterações de horários de atendimento, redução de carga horária, entre outros.
Entretanto, para além da pandemia, outros desafios se apresentaram durante a implementação da frente
de trabalho da Primeira Infância e proporcionaram aprendizados que valem ser elencados.

Lição aprendida: Importância de mapear oportunidades de ampliar o conhecimento
sobre o tema (relacionadas a outras iniciativas existentes e/ou inserção de mídia).
Lição aprendida: Necessidade de conhecer o calendário de eventos incentivados nacionalmente e, ao máximo possível, também em âmbito local, para evitar sobreposição de
agendas e obter maior aproveitamento de períodos de maior predisposição ao tema.

Lição aprendida: Importância de realizar acompanhamento institucional sistemático
das ações desenvolvidas e dos resultados alcançados, fortalecendo o ambiente de troca de
informações e experiências entre os profissionais envolvidos, criando um ambiente colaborativo favorável.

Lição aprendida: Disposição de empenhar esforços para identificação dos atores-chave
e estabelecer relação de confiança entre a equipe de apoio da Iniciativa e os representantes
municipais. Para tanto, a postura do especialista deve ser de constante disponibilidade no
atendimento às demandas e de persistente incentivo, a fim de que as ações possam avançar
em cada município.

Lição aprendida: Entendimento do processo de tomada de decisões e de priorização de
agendas locais. É preciso ter clareza de que, por mais que o corpo técnico esteja em boa medida engajado com o desenvolvimento das pautas propostas, é fundamental que haja comprometimento político em nível decisório com o tema, para que seja possível atingir avanços
significativos.

Lição aprendida: Escolha e utilização adequada das ferramentas digitais e de comunicação. É preciso identificar quais os melhores momentos para realizar postagens em grupos
virtuais, de forma que se evite ao máximo uma grande incidência de informações (inclusive
de vários temas diferentes), favorecendo que o leitor tenha tempo e curiosidade de checar o
que foi postado. A utilização de recursos visuais é bem-vinda para tornar a comunicação mais
atrativa.
Lição aprendida: Importância de dotar os municípios com subsídios simplificados. Os
representantes municipais demonstram maior grau de satisfação quanto maior é a praticidade e aplicabilidade dos subsídios sugeridos. Apontar plataformas com dados já consolidados,
encaminhar roteiros explicativos para construção de documentos, envio de modelos já adotados em outros contextos, guias com linguagem de fácil compreensão, apresentar releitura
e/ou síntese de documentos mais complexos, destacar pontos de atenção, sugerir participa-
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ção em eventos correlatos, tudo isso colabora para demonstrar que o que se está propondo
para a realização pelos municípios é plenamente exequível.

Lição aprendida: Reconhecimento da expertise dos parceiros envolvidos na iniciativa
CCP. Esse é um ponto importante, uma vez que gera um ambiente favorável, pois ao reconhecer as parcerias estabelecidas como importantes e produtivas, consequentemente se
desperta o desejo de continuar contando com o apoio de tais instituições e isso pressupõe o
cumprimento das agendas pactuadas.

Lição aprendida: Abertura para lidar com fatores não previstos. Embora o planejamento
seja bem construído e sistematicamente revisado, é sempre possível que ocorram situações
inesperadas. É necessário manter-se sempre numa postura positiva, e buscar contornar os
imprevistos no menor tempo e com o mínimo desgaste possível.
Lição aprendida: Necessidade de entendimento dos participantes sobre o potencial de
ganhos efetivos com o desenvolvimento das ações propostas. A clareza sobre o que deve ser
feito e como deve ser feito deve caminhar junto com o entendimento sobre o porquê e para
que fazer. Essa compreensão é motivadora e inspiradora; somente os municípios que entenderam a importância e o legado que cada uma das ações poderiam promover realizaram
avanços realmente consistentes.
Lição aprendida: Compreensão sobre os desafios da intersetorialidade local e os fatores
que influenciam a comunicação interna das equipes. Tais situações exigem do processo além
do domínio dos aspectos técnicos: a capacidade de lidar com questões subjetivas, buscando
a justa medida de envolvimento, sem indiferença mas também sem julgamento, numa postura acolhedora e de busca pelo entendimento.

2.1.2 Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar
Esta frente de trabalho se iniciou em novembro de 2020, com o estímulo aos municípios fazerem
adesão à estratégia da Busca Ativa Escolar, que tem como objetivo apoiar municípios para que possam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que favoreçam a inclusão escolar, efetivando a matrícula e assegurando a permanência de crianças e adolescentes na escola. A estratégia é
composta por uma metodologia social, que envolve as políticas de educação, assistência social, saúde e demais entidades do governo e da sociedade civil organizada que integram a rede de proteção
social, e uma ferramenta tecnológica, disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. A
ferramenta apoia os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e
adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão13. O suporte da Agenda Pública nesta
frente de trabalho teve duração de um ano no projeto, e tinha como objetivo apoiar a melhoria dos
indicadores de evasão escolar municipais.
Contudo, manter crianças e adolescentes nas escolas não é suficiente para garantir a aprendizagem
das mesmas. É preciso desenvolver ações que estimulem a permanência no ambiente escolar e a
aprendizagem. Para isso, em março de 2021 foi integrada a estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar,
que possui como objetivo enfrentar a cultura do fracasso escolar por meio de ações que tornem a
escola mais acolhedora, receptiva e atrativa aos estudantes, ajudando-os a superar os desafios desse
retorno. Assim, é ofertado um conjunto de recomendações para o desenvolvimento de políticas educacionais que promovam o acesso, permanência e aprendizagem desses estudantes.
Essas duas estratégias foram desenvolvidas de forma integrada e complementar de maneira inédita,
para a efetivação da educação como direito fundamental garantido pela constituição federal brasileira em qualquer contexto. Todavia, não foram todos os municípios que aderiram às duas estratégias. Todos os municípios aderiram à Busca Ativa Escolar, exceto Cananéia, e apenas Ilha Comprida
13. Fonte: https://buscaativaescolar.org.br
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e Mongaguá fizeram adesão à estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar.
A partir dessa experiência inédita de integração de BAE e TSE, a iniciativa elaborou notas reflexivas,
com o objetivo de subsidiar melhorias no processo. A seguir, imagem com o modelo de integração
proposto e implementado no CCP.

Implementação:
identiﬁcação de crianças
e adolescentes fora da
escola ou em risco de
abandono.

Adesão do
município pelo(a)
prefeito(a).

Busca Ativa
Escolar

06.

01.

Pesquisa sobre as
causas da
exclusão/abandono;

07.

Referenciamento
das crianças e
adolescentes para
atendimento pela
rede de proteção.

09.

Realização da
(re)matrícula .

11.

Acompanhamento:
acolhimento, escuta e
estruturação de uma estratégia
de aprendizagem para as
crianças e adolescentes
identiﬁcadas pela Busca Ativa
Escolar, bem como para outros
que não estavam em situação
de exclusão, mas de
atraso escolar.

12.

02.

03.

04.

05.

Deﬁnição
da equipe

Constituição do
Comitê Intersetorial
da Educação.

Elaboração de
diagnóstico e
plano de ação.

Formação
da equipe.

Trajetórias de
Sucesso Escolar

14.

13.

Acompanhamento e
formação de gestores(as)
e professores(as).

08.
Construção participativa
de um plano de ação e de
uma proposta curricular
da rede com mobilização
de parceiros(as), escolas,
professores(as),
estudantes e suas famílias.

Monitoramento
e Avaliação.

10.

Desenvolvimento da
proposta curricular.

Fonte: Integração Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar na Iniciativa Crescer com Proteção: Notas para reflexão (Crescer com Proteção), 2021.

A seguir, são apresentadas as atividades realizadas nesta frente de trabalho.

a) Oficinas virtuais: Realizadas com todos os municípios com o objetivo de sensibilizar os gestores municipais (educação, assistência social, saúde) e representantes do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente (Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente) para a importância de desenvolver uma metodologia social integrada para o combate à exclusão escolar e à cultura do fracasso da aprendizagem.

b) Levantamento sobre evasão escolar nos municípios de intervenção da iniciativa CCP: Foi realizado um panorama geral sobre a situação de crianças e adolescentes fora da
escola e de quais atividades estavam sendo realizadas para fomentar o retorno e permanência das
mesmas, assim como o desempenho sucesso escolar e iniciativas para retorno de crianças e adolescentes. A partir desse levantamento foi executado o assessoramento técnico e diálogos individualizados tomando como base as demandas específicas de cada território e as etapas de integração da
BAE e TSE.

c) Formações virtuais para utilização da plataforma e da estratégia social da
BAE: realizadas com as equipes da BAE dos municípios, para tirar dúvidas e demonstrar o funcionamento da plataforma e discutir casos aplicando a estratégia social.

d) Divulgação dos informes da Busca Ativa Escolar (UNICEF / UNDIME): Informes sobre os mais variados assuntos relacionados à estratégia, desde divulgações sobre reunião, formações ou oficinas, até vídeos explicativos ou materiais que demonstravam a eficácia da estratégia

e) Orientações e sensibilização para realização do diagnóstico da BAE: realizadas com todos os municípios, para demonstrar a importância do diagnóstico inicial como um
instrumento para aferir a eficácia da estratégia nos municípios.
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f) Elaboração de notas para reflexão: Integração Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar na iniciativa Crescer com Proteção.
Durante a iniciativa, muitos foram os contatos com os municípios por meio de ligações, aplicativo de
mensagens, e-mails e encontros online. Ao todo foram 496 interlocuções realizadas desde o início
da estratégia. A seguir, os gráficos demonstrando o tema dos contatos e os contatos por municípios.

Desafios enfrentados e lições aprendidas
Alguns desafios enfrentados tanto na implementação da Busca Ativa Escolar como na implementação e integração com Trajetórias de Sucesso foram:
•

Dificuldade na integração entre as áreas (assistência social, educação e saúde). É imprescindível
romper com o entendimento e com a cultura de que a criança e/ou adolescente fora da escola é
desafio apenas para a Educação e, portanto, responsabilidade dela.

•

Realizar o diagnóstico do município, mesmo com ferramentas práticas, de fácil acesso, à disposição dos gestores e com informações relevantes. Acredita-se que essa dificuldade resulta da
necessidade de envolver as diversas áreas e políticas setoriais na elaboração do mesmo.

•

Acompanhar os números de alertas gerados, os casos identificados e as rematrículas efetivadas.
Apesar de serem etapas diferentes do processo de identificação e resgate dos excluídos às escolas e de não precisarem ser equivalentes, é imprescindível a análise desses números pois podem
indicar processos represados.

•

Não compreender como continuará ocorrendo o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) no que se refere à frequência escolar. No PBF as crianças precisavam
estar matriculadas e com comparecimento de 75% a 85% às aulas, conforme faixa etária. Como já
foi divulgado, o Programa será substituído por outro que ainda não teve as regras definidas.

•

Alterações na equipe gestora da iniciativa dentro do município no meio da execução das estratégias impactam no desempenho do município.
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A partir da identificação destes desafios, algumas lições aprendidas importantes são destacadas:

Lição aprendida: O modelo de adesão dos municípios para participarem da iniciativa
CCP com assinatura dos (as) prefeitos (as) e indicação das equipes, formadas especialmente por gestores com capacidade de decidir e incidir junto às demais Políticas Públicas, facilitaram a acolhida do trabalho nos territórios e estimulou a participação nas atividades e
o cumprimento de compromissos assumidos em cada estratégia, embora seja importante
continuar fortalecendo essa integração.

Lição aprendida: Os municípios realizam planejamentos e ações sem diagnósticos, o
que torna difícil mensurar os resultados efetivos e subsidiar a elaboração de políticas públicas eficazes e sustentáveis.

Lição aprendida: As condicionalidades do Programa Bolsa Família motivaram a permanência de crianças e adolescentes nas escolas por estarem associadas à geração de
renda. É imprescindível o trabalho integrado das políticas públicas e representantes do
SGDCA junto às famílias mais vulneráveis para acabar com a exclusão e melhorar os níveis
de aprendizagem.

Lição aprendida: Como há um grande esforço formativo e de engajamento após a
adesão do município à estratégia, a troca da equipe pode dificultar o avanço para os próximos passos. Dessa forma, mesmo que haja um repasse de informações cuidadoso por
parte de quem sai, a pessoa que assume pode enfrentar dificuldades para seguir adiante.

2.1.3 Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Esta linha de ação visou ao fortalecimento de capacidades das redes de proteção (Sistema de Garantia de Direitos), no currículo de proteção de crianças e adolescentes, assim como à análise de
mecanismos de monitoramento e denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Teve
os seguintes objetivos:
Orientar gestores municipais para o melhor aproveitamento das políticas nacionais e estaduais
na promoção da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Apoiar os gestores municipais para a integração de agendas municipais de forma intersetorial.
Instrumentalizar os municípios com mecanismos de gestão e governança para que possam
elevar a qualidade dos serviços públicos voltados à proteção de crianças e adolescentes.
Criar e institucionalizar o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (Lei Federal 14.431/2017) nos municípios.
No intuito de atingir tais objetivos, foram desenvolvidos diagnósticos, relatórios analíticos e mapeamento de fluxos e processos, detalhados no item sobre o Eixo Geração de Evidências. A partir desses
estudos, foi possível compreender o panorama situacional dos Sistemas de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente e estruturar as ações necessárias, adequadas para cada município, no alcance do fortalecimento do Sistema.
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A partir das recomendações provenientes desses documentos, a iniciativa proveu dois tipos de
apoio. O primeiro refere-se ao planejamento para implementar essas melhorias, iniciando pela institucionalização do comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e
dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Esta atividade teve início em agosto de 2021,
com duração de cinco meses.
O segundo apoio se deu pela oferta de formação para as equipes técnicas e gestoras das áreas de
educação, saúde, assistência social, segurança pública, entre outras, sobre diferentes ferramentas
para prevenção e enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes.
Este ciclo formativo contou com a facilitação de especialistas nas áreas específicas e foi baseado no
currículo detalhado a seguir.

Currículo dos ciclos formativos para gestores dos municípios

PROTEÇÃO

SINASE
Llei 13.431/17 e 12.288/10

EDUCAÇÃO

Busca Ativa Escolar
Trajetórias de Sucesso Escolar

DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Plano Municipal 1a Infância
Semana do Bebê

MPT Ilha Comprida - UNICEF - Para cada criança
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Currículo mínimo:
1. Conceitos básicos da proteção de crianças e adolescentes
2. A Busca Ativa Escolar: enfrentamento à evasão escolar e a distorção idade x série
3. A primeira infância: Semana do Bebê e a discussão sobre um Plano Municipal
para Primeira Infância
4. A Lei de Aprendizagem e o enfrentamento ao trabalho infantil
5. A lei da “escuta especializada” e “depoimento especial” de crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violências
6. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
7. O Estatuto da Igualdade Racial

Esta trilha formativa teve 10 momentos de formação, entre momentos de diálogo e formações realizadas
pelos especialistas do UNICEF, com um total de 466 participantes - todos representantes dos municípios
da iniciativa.
No âmbito da implementação das melhorias recomendadas a partir dos estudos elaborados, em especial
a institucionalização do comitê de gestão colegiada, as seguintes atividades foram realizadas:

a) Encontros virtuais e contatos por meio de aplicativo e telefonemas com os representantes municipais: foram realizados 49 contatos com os oito municípios da iniciativa entre
reuniões por videoconferência, e-mails e mensagens de WhatsApp com a finalidade de sensibilizá-los para
a aquisição de conhecimento sobre a Lei 13.431/201714 e do Decreto 9.603/2018 que regulamenta a referida Lei.
A frequência de interações se deram para acompanhamento da evolução das ações de criação do Comitê
de Gestão Colegiada previsto no Decreto 9.603 e fornecimento de subsídios (discussão da minuta, definição dos representantes)

b) Elaboração de mapeamento: Levantamento dos atores da rede do SGDCA de cada município,
tomando como base o organograma apresentado no relatório executivo. Foram realizados contatos com
atores relevantes e conforme ia avançando foi elaborada uma apresentação e enviada para todos os municípios, de modo a contextualizar a frente de atuação.
14. Lei 13.431/2017 “Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”
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c) Articulação com representantes municipais e do SGDCA: Foram realizadas reuniões
pontuais com atores municipais relevantes para criação do Comitê de Gestão Colegiada, considerando os
dois instrumentos legais para institucionalização: resolução ou decreto. Os contatos se deram com representantes do CMDCA e com gestores chave dentro do poder executivo.

d) Suporte técnico para a criação e institucionalização do Comitê de Gestão Colegiada: a equipe da Agenda Pública se manteve disponível junto aos gestores públicos dos municípios,
para dúvidas durante todo o processo para a institucionalização do comitê, envio de modelos etc.

e) Monitoramento e acompanhamento dos avanços dos municípios: teve como objetivo a validação dos fluxos de atendimento integrado e dos avanços da criação dos protocolos de atendimento integrado.

f) Monitoramento das ações de implantação da escuta especializada no município: apoio aos municípios com modelos, orientações e ferramentas para implementar processo de
escuta especializada.

g) Orientação quanto à criação de plano de trabalho para o funcionamento do
Comitê de Gestão Colegiada: com a implementação do Comitê, foi elaborado material de suporte
para que os municípios pudessem desenvolver plano de trabalho para o funcionamento do comitê.

h) Elaboração do plano de ação (individual por município) e plano de disseminação (geral): Elaboração de documento orientativo específico para cada município, considerando a
realidade de cada, para melhoria do SGDCA.

Desafios enfrentados e lições aprendidas
O maior desafio neste eixo foi o engajamento. No âmbito da implementação do currículo formativo, foi
desafiador garantir o envolvimento e participação ativa em todas as formações de gestores e técnicos
municipais com representação das políticas de assistência social, educação e saúde, assim como de representantes do SGDCA (conselheiros de direitos de crianças e adolescentes e conselheiros tutelares).
Da mesma maneira aconteceu na implementação das melhorias e institucionalização dos comitês de
gestão colegiada. A baixa adesão dos representantes municipais e do SGDCA para participarem das discussões e seguimento das atividades foi o principal desafio.
Por fim, outro desafio destacado foi conciliar os mesmos temas das formações para todos os municípios
de intervenção da iniciativa CCP.

Lição aprendida: A articulação para o Comitê de Gestão Colegiada requer mais tempo
e dedicação dos profissionais para aprofundar as discussões e definir estratégias para seu
aperfeiçoamento. Para além disso, notamos pouco conhecimento da Lei 13.431 e do Decreto
9.603 por parte de todos os municípios.

Lição aprendida: O SGDCA se fortalece à medida que o Comitê é criado e possui atuação, assim como quando suas equipes são capacitadas.

Lição aprendida: Os gestores e técnicos municipais tendem a se envolver e participar
mais ativamente quando o tema é específico da área onde atua.

Lição aprendida: A intersetorialidade ainda é um desafio no Brasil e em alguns municípios de intervenção da iniciativa CCP.

Lição aprendida: Os municípios apresentam demandas e potenciais diferentes, portanto demandam orientações sobre assuntos e conceitos específicos para sua realidade.
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2.1.4 Trabalho decente e inclusão produtiva de adolescentes e jovens
Esta frente de trabalho trata de estratégias específicas sobre o trabalho infantil e a implementação da Lei
de Aprendizagem nos municípios, sob a perspectiva de geração de oportunidades e inclusão produtiva
para adolescentes e jovens. Teve como objetivos (1) sensibilizar os gestores municipais para priorização
da pauta do trabalho infantil, tomando como ponto de partida o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI) e as diferentes estratégias de enfrentamento ao trabalho ilegal de crianças e adolescentes;
e (2) fomentar a promoção do trabalho entre adolescentes e jovens e a implementação de programas de
aprendizagem nos municípios de intervenção da iniciativa CCP, dentro dos marcos do trabalho decente15
e dos direitos humanos. O desenvolvimento do panorama sobre trabalho infantil nos municípios do CCP
durou dois meses, entre agosto e outubro de 2021, enquanto as atividades relacionadas à elaboração do
diagnóstico e sensibilização dos gestores para a inclusão produtiva de jovens e implementação da Lei de
Aprendizagem durou entre agosto e novembro do mesmo ano.
A seguir, são apresentadas as atividades que ocorreram para o cumprimento dos objetivos.
a) Realização de documento sobre trabalho infantil: Buscou entender a relação dos 8 (oito) municípios
participantes do CCP com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e as diferentes estratégias de enfrentamento ao trabalho ilegal de crianças e adolescentes. Foram desenvolvidas as seguintes
atividades:
a.1) Reuniões virtuais com representantes do UNICEF, Agenda Pública e Instituto Camará Calunga: Realização de processo dialógico para melhor definição dos instrumentos, métodos e estratégias a serem
adotadas para coleta e análise de dados.
a.2) Coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas: participaram 22 (vinte e dois) adolescentes
e jovens e 11 (onze) representantes municipais (profissionais das políticas de Assistência Social, Educação,
Saúde, Conselho Tutelar - CT, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA).
a.3) Oficinas participativas: realizadas de forma virtual com os adolescentes, jovens e representantes municipais para coleta de dados.
a.4) Análise documental: levantamento das informações contidas em fontes oficiais de pesquisas (IBGE,
PNAD, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Organização Internacional do Trabalho - OIT, Ministério Público do Trabalho - MPT, Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil entre outros)
e documentos já produzidos pela Iniciativa Crescer com Proteção e UNICEF (diagnóstico, papers, outros)
a.5) Elaboração do documento de o: apresentação de documento contendo Introdução, Abordagem sobre
Trabalho Infantil e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Metodologia, Análise dos dados,
Considerações e Referências).
b) Oficina virtual com adolescentes: abordou a temática da Lei de Aprendizagem e o trabalho decente
buscando identificar a presença desses temas nos territórios de intervenção da iniciativa CCP.
c) Reuniões virtuais com representantes municipais: realizadas com objetivo de mapear a oferta de trabalho decente existente nos territórios, assim como as dificuldades e potencialidades para

Acesse o link

concretização.
d) Elaboração do Guia para Promoção de Trabalho Decente para Adolescentes e Jovens: o guia
tem como objetivo aproximar e informar gestores sobre a importância da promoção do trabalho entre adolescentes e jovens e, principalmente, fomentar a implementação de programas
de aprendizagem em suas organizações e redes, dentro dos marcos do trabalho decente e dos
direitos humanos.
15. Segundo OIT, o conceito de Trabalho Decente tem como objetivo promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho
produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a
superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Um de seus
objetivos aborda a erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil. (Fonte: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/
lang--pt/index.htm)
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e) Elaboração do Diagnóstico sobre o mercado de trabalho e juventude: documento analítico com dados
do panorama do mercado de trabalho e da inclusão de adolescentes e jovens por meio da Lei de Aprendizagem dos municípios da iniciativa.
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f) Oficina virtual sobre a promoção de trabalho decente entre adolescentes e jovens, Lei de
Aprendizagem, ferramentas e práticas promissoras: realizada com representantes municipais com objetivo de apresentar o diagnóstico sobre o mercado de trabalho e juventudes;
Lançar o Guia Promoção do trabalho decente entre adolescentes jovens; demonstrar a Plataforma 1 milhão de Oportunidades (1MiO) e oportunizar a troca de experiências.

Desafios enfrentados e lições aprendidas
Alguns desafios significativos foram observados durante o desenvolvimento tanto do panorama do trabalho infantil como do relatório analítico sobre inclusão produtiva de adolescentes e jovens e Lei de Aprendizagem nos municípios. Há limites e oportunidades na implementação destas políticas públicas. A importância de se debater abertamente o tema do trabalho infantil, por exemplo, é de grande urgência para,
assim, criar políticas públicas eficientes de trabalho decente para adolescentes e jovens.
No âmbito da temática trabalho infantil, há considerável ausência de dados e diagnóstico sobre o número
de crianças e adolescentes envolvidos ou retirados da situação de trabalho ilegal. Essa falta de informação
dificulta dimensionar o planejamento de ações efetivas para combate a esse tipo de violação. Durante o
levantamento de políticas públicas e ações do governo local, observou-se que as ações de enfrentamento
ao trabalho infantil vêm sendo desenvolvidas em alguns municípios de forma frágil e sem mensuração
de resultados efetivos. Por isso, considera-se que o poder público municipal deve assumir efetivamente o
papel ativo no combate ao trabalho infantil e na empregabilidade de jovens. A partir desse entendimento,
os gestores públicos poderão atuar de forma intencional na superação de diversas lições aprendidas descritas neste item.
No âmbito da oportunidade para inclusão produtiva de adolescentes e jovens, parte-se do pressuposto
da importância de uma implementação de programas municipais de estágio, aprendizagem e primeiro
emprego de maneira consistente, estratégica e monitorada. E esse foi um dos principais desafios encontrados, além da necessidade de fortalecer as políticas transversais, com foco em participação social, juventudes e diversidade.
A seguir, as lições aprendidas durante as análises do trabalho infantil e inclusão produtiva de jovens:

Lição aprendida: O trabalho infantil só será reconhecido e enfrentado quando os municípios tratarem esse tema como pauta prioritária das políticas públicas.

Lição aprendida: A falta de investimento financeiro pelos governos, especialmente federal, fragiliza a relevância de pautas como trabalho infantil como pautas prioritárias, apesar
de tratar-se de violação de direitos.

Lição aprendida: Os municípios necessitam de suporte e ferramentas para trabalhar o
tema do trabalho infantil e as estratégias de enfrentamento ao mesmo.

Lição aprendida: É fundamental o diagnóstico da realidade local sobre as demandas,
potenciais e oportunidades de empregabilidade, assim como de mecanismos regulatórios
para provocação junto ao poder público e empresas privadas na oferta de emprego para
jovens e aprendizes.
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Lição aprendida: Empresas pequenas e médias capacitadas sobre a Lei de Aprendizagem conseguem criar vagas de aprendiz por meio de microcrédito, assistência técnica,
intermediação de mão de obra e outros.

Lição aprendida: Importante criar ou fomentar os espaços já existentes de referência

UNICEF/BRZ/ Marcelo Colmenero

para adolescentes e jovens e integrá-los com as políticas de trabalho.

2.2. EIXO 2 | Participação e engajamento de
adolescentes e jovens
Este eixo visou engajar e mobilizar adolescentes e jovens para reduzir o impacto de todas as formas
de violência contra crianças e adolescentes. Para tanto, foram realizadas duas frentes de trabalho. A
primeira para elaboração de Guia para mobilização de adolescentes e jovens, e a segunda para criação e implementação de Núcleos de Cidadania de Adolescentes e Jovens (NUCAs).
A seguir, são apresentadas informações detalhadas para cada uma destas frentes.
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2.2.1 Guia para mobilização de adolescentes e jovens
Esta frente de trabalho teve como objetivo motivar a participação de meninas e meninos nos processos decisórios de cada município, e oferecer dicas e atividades para
apoiar adolescentes, jovens e educadores da iniciativa Crescer com Proteção no processo de mobilização, formação e participação cidadã.
O guia para mobilização de adolescentes e jovens se apresenta como uma trilha de aprendizagem.
Nele há um conjunto de assuntos relevantes para a formação sociopolítica de meninas e meninos e,
também, propostas de ações cujos objetivos são colocar em prática os aprendizados e gerar mobilização de outros(as) adolescentes e jovens.
A primeira parte do guia apresenta um resumo da estratégia que visa engajar meninas e meninos
nos esforços para superar todas as formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens. Conta
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também com uma série de orientações para a criação de núcleos de cidadania de adolescentes e
jovens. Já a segunda aborda seis desafios temáticos, a saber: (1) Prevenir todas as formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens; (2) Promover o direito à inclusão digital e ao uso seguro
da internet; (3) Promover a Busca Ativa Escolar e a troca de saberes; (4) Enfrentar o racismo; (5)
Conhecer e divulgar a Lei de Aprendizagem – diálogos entre mundo do trabalho e educação; e (6)
Promover o direito à arte, à cultura e ao esporte seguro e inclusivo. Cada um deles reúne informações, referências e propostas de ações a serem realizadas com adolescentes e jovens, comunidade
e poder público. Por fim, oferece modelos de formulários, no intuito de ajudar a planejar, registrar e
monitorar as atividades.
O guia foi usado, na primeira fase da iniciativa, por educadoras e educadores sociais responsáveis
pela formação de meninas e meninos. E, na segunda etapa, para apoiar os próprios adolescentes e
jovens mobilizadores na criação dos núcleos de cidadania.

Atividades desenvolvidas:
•

Lançamento do ‘’Inventário das Juventudes do Litoral Sul (SP) e Vale do Ribei-

Acesse o link

ra’’ : produção que sistematiza qualitativa e afetivamente a experiência do eixo

de participação de adolescentes e jovens, contendo as histórias de vida dos
jovens mobilizadores e dos territórios da iniciativa, bem como propostas interativas e metodológicas para inspirar outros jovens e educadores a realizar
mobilizações sociais em seus territórios.
•

Série de lives ‘’Diálogos’’: realização de 9 programas mediados pelos jovens
com o propósito de dialogar sobre temas pertinentes (Literatura, Trabalho, Diversidade, entre outros) à adolescência e juventude da região com convidados e apresentar o processo formativo dos jovens na Iniciativa para o público em geral.

•

Podcast Juventude Presente. Um podcast que tem como lema ser “de jovens, sobre
jovens e para os jovens”. Nele, os participantes discutiam temas como comunicação,
racismo, educação, trabalho e esporte através dos 6 episódios realizados. Os adolescentes e jovens foram protagonistas no desenvolvimento integral do programa,
desde a pesquisa e roteiro de perguntas para serem debatidos juntos a aos
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convidados, até a edição final dos episódios. Nesse processo, a iniciativa deu
enfoque à troca de experiências, que permitiu colocar em horizontalidade os
saberes de adolescentes e jovens com os dos convidados, adultos especialistas em seus temas. Essa dinâmica favoreceu o coletivo, pois trabalhando em
conjunto os adolescentes e jovens potencializaram seu entendimento sobre os
direitos das juventudes. Link para o podcast na plataforma Spotify

Desafios enfrentados e lições aprendidas
As atividades do eixo Participação e Engajamento de Adolescentes e Jovens tiveram como um dos
principais desafios o ajuste para o formato on-line, da mesma maneira que o eixo de políticas e serviços públicos. Ainda assim, houve significativa permanência e consistência da participação dos adolescentes e jovens mobilizadores nas ações da iniciativa. Neste sentido, um desafio destacado foi a
realização das intervenções nos municípios para o 1º Seminário Paulista para a Proteção das Crianças
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e dos Adolescentes, realizado em agosto de 2021. Cada município teve a autonomia de decidir qual
intervenção teria sentido para a realidade local, e liderar a operacionalização. Esta e outras questões
estão pontuadas a seguir, para complementar os desafios enfrentados neste eixo:
•

Elaboração e realização das intervenções nos municípios em conjunto as instituições promotoras da iniciativa possibilitaram maior integração e ações alinhadas com os desejos das juventudes nos municípios e provocou o poder público de alguns municípios.

•

Ações presenciais (visita programada pelos educadores e intervenções) geraram uma mudança
qualitativa na participação dos adolescentes jovens, pois possibilitou maior conhecimento dos
territórios e das famílias dos participantes.

•

Adolescentes e jovens relatam maior integração entre os municípios e indicam a importância do
projeto para suas vidas e formação.

•

Educomunicação ganhou relevância, com maior qualidade dos produtos e participações em eventos e a criação do GT de Educomunicação, com integrantes dos NUCAs de todos os municípios.

•

Articulação com a rede Concausa. Adolescentes e jovens articulados e interessados para compor
com a rede e participar de ações integradas no Brasil e na América Latina. Três meninas na linha
de frente desta ação.

A partir desse desafios, são listadas as lições aprendidas durante a implementação do eixo:

Lição aprendida: O Instituto Camará Calunga conseguiu desenvolver uma metodologia de encontros e de formação online que alimentou o interesse e engajamento
dos adolescentes e jovens na iniciativa, fortalecimento de suas identidades e capacidade de mobilização social. No entanto, ao ser possível a realização de ações híbridas
(atividades presenciais e virtuais) devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19, percebeu-se maior mobilização dos adolescentes e jovens e interesse renovado nas temáticas propostas.

Lição aprendida: Maior estruturação da gestão administrativo-financeira, a partir
dos documentos de referência do UNICEF e propostas de alteração destes, a partir da
realidade vivida na iniciativa.

Lição aprendida: Importância da integração com a Agenda Pública na coordenação das ações, sem que isso sobrepusesse o planejamento das ações de ambas as
organizações.

Lição aprendida: A sistematização da iniciativa com a produção do inventário gerou um maior sentimento de pertencimento e orgulho. Apresentar o impacto em uma
narrativa ajuda a contar melhor a história, e se complementa a relatórios quantitativos.

Lição aprendida: Formação baseada em cultura, arte e direitos humanos possibilitou maior diálogo com a realidade e referências dos jovens. Encontros e viagens
de integração dos NUCAs com temáticas e/ou em espaços culturais contribuíram para
ampliar repertório e referenciais artístico/culturais (organização e realização de uma
oficina em celebração do Dia da Consciência Negra e visita ao Museu Afrobrasil, em São
Paulo, por exemplo).
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2.2.2 Núcleos de Cidadania de Adolescentes e Jovens
Os Núcleos de Cidadania de Adolescentes e Jovens, estratégia desenvolvida pelo UNICEF, são grupos compostos por, no mínimo, 16 adolescentes e jovens que se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas reivindicações à
gestão pública municipal. Cada núcleo é acompanhado por quatro mobilizadores adolescentes e
Jovens, e é importante que atuem em diálogo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) para ampliar a participação de adolescentes e jovens nessa instância e
garantir que suas decisões levem em conta a opinião e propostas de adolescentes e jovens sobre
questões ligadas aos seus direitos.
Como parte do Crescer com Proteção, o objetivo desta frente de trabalho, portanto, foi formar oito
Núcleos de Cidadania de adolescentes e jovens (NUCAs), sendo um em cada município. Para sua
consecução, as seguintes atividades foram realizadas.
a) Mapeamento de grupos juvenis existentes nos 8 (oito) municípios da iniciativa CCP: realizado com
a finalidade de identificar esse público, fomentar a participação e formação dos Núcleos de Cidadania dos adolescentes e jovens (NUCA).
b) Formação de adolescentes e jovens: realização de encontros e oficinas por meio virtual a fim de
gerar conhecimento e reflexão sobre os 6 (seis) desafios temáticos, criar propostas e engajar suas
comunidades e o poder público em torno desses temas.
c) Formação dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes e Jovens (NUCAs): grupo composto por
meninas e meninos de 12 a 21 anos de idade, que se organizam em rede, discutem questões importantes para seu desenvolvimento e mobilizam suas comunidades e o poder público em torno de
seus direitos. Esse tema é ponto central na nota de comemoração aos 31 anos do ECA escrita pelo
CRP/SP em conjunto aos jovens mobilizadores falando sobre a importância da formação de coletivos
de adolescentes e jovens para a promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. (disponível em: Notícia ECA 31 anos_ A Psicologia é para todo mundo e se faz na promoção e na defesa dos
direitos das crianças e adolescentes!.pdf
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Desafios temáticos: (1) prevenir todas as formas de violência contra crianças e adolescentes e jovens;
(2) promover o direito à inclusão digital e ao uso seguro da internet; (3) promover a Busca Ativa Escolar e a troca de saberes; (4) enfrentar o racismo; (5) conhecer e divulgar a Lei de Aprendizagem
– diálogos entre trabalho e educação; (6) promover o direito à arte, à cultura e ao esporte seguro e
inclusivo.
d) Elaboração de boletins informativos #JUVENTUDEPRESENTE: elaborados bimestralmente pelos
jovens da iniciativa Crescer com Proteção (CCP) (link para boletins: https://camaracalunga.com/project/crescer-com-protecao/

e) Intervenções artísticas, esportivas e culturais (grafites nos muros de escola/bairro até campeonato
de skate): realizadas pelos adolescentes e jovens nos municípios de intervenção da iniciativa CCP
que marcaram o lançamento da Campanha Oportunidades Protegem16, promovida pelo UNICEF em
parceria com o MPT, Agenda Pública e Instituto Camará Calunga.
f) Participação no 1º Seminário Paulista para a Proteção das Crianças e dos Adolescentes: apresentação em agosto de 2021 do material produzido pelos adolescentes e jovens do CCP durante as intervenções artísticas, esportivas e culturais realizadas nos municípios e participação de representantes
dos NUCAs nas mesas e oficinas do seminário.
g) Participação em lives, oficinas, reuniões: realizadas por instituições como SESC, com gestores municipais, equipe da Agenda Pública, UNICEF e outros.
h) Elaboração modelos de formulários: instrumentais utilizados para planejamento e registro das
atividades com adolescentes e jovens.

Desafios enfrentados e lições aprendidas
O eixo de Participação de Adolescentes e Jovens também demandou ajustes e adaptações devido
ao início da pandemia pela Covid-19. A implementação da metodologia prevista havia sido desenhada para acontecer de forma presencial, o que necessitou adequação para o formato virtual e on-line.
Um outro desafio de destaque foi a identificação da fragilidade vivenciada pelas famílias dos adolescentes e jovens agravadas pela pandemia da Covid-19. Foram necessários processos dialógicos e de
acolhimento, importantes para que as atividades pudessem ser realizadas considerando os próprios
desafios dos jovens e das famílias.
Provocar a participação ativa e a ampliação de repertórios de adolescentes e jovens frente às temáticas de enfrentamento às violências praticadas contra crianças, adolescentes e jovens, mantendo a
disposição coletiva em sustentar as atividades. Cumprir os objetivos da iniciativa CCP foi desafiador,
principalmente para provocar a incidência política dos adolescentes e jovens nos territórios, tendo em
vista a situação de agravo das desigualdades sociais e a fragilidade de acolhida pelas políticas públicas
de alguns municípios das propostas e sugestões construídas por eles, assim como de dialogar.
A seguir, estão listadas as lições aprendidas durante a implementação dos Núcleos de Cidadania de
Adolescentes e Jovens.

16. Campanha Oportunidades Protegem tem como objetivo abordar a importância de oferecer às crianças, aos adolescentes e aos jovens oportunidades de estudo, acesso adequado ao mercado de trabalho e participação nas políticas públicas.
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Lição aprendida: Possibilidade de participar em espaços coletivos coordenados por
adolescentes e jovens e que apresentavam propostas de diálogo e ação a partir de experiências e linguagens partilhadas por eles possibilitou a participação ativa na maioria dos
NUCAs.

Lição aprendida: Garantia de bolsa para adolescentes e jovens mobilizadores possibilitou maior estruturação e participação para as ações online (garantia de manutenção e aquisição de equipamentos para qualificar a conexão). Pelo relato dos jovens, a bolsa também foi
utilizada para outros fins como lazer e apoio às famílias. Neste sentido, é preciso qualificar
e sistematizar o destino da bolsa.

Lição aprendida: A competência, postura ética e dialógica e a dedicação da equipe
que trabalhou com os adolescentes e jovens foi fundamental para envolvê-los e alcançar os
objetivos da iniciativa CCP.

Lição aprendida: É urgente a criação e sustentação de espaços de cuidado, formação
crítica e de incidência de adolescentes e jovens nas políticas públicas e nas organizações da
sociedade civil locais, apoiados por trabalhadores sociais comprometidos eticamente com a

Arquivo pessoal

defesa de direitos humanos e da democracia.

2.3 EIXO 3 | Geração de evidências
Está cada vez mais clara a importância da tomada de decisões baseada em dados e evidências —
especialmente na gestão pública, isto embasa a melhoria das políticas públicas e o monitoramento
permanente dos avanços e desafios. Além disso, aprimora a capacidade estatal de trabalhar com
planejamentos intersetoriais, alinhamentos conceituais, redefinições de papéis e atribuições, revisões orçamentárias e processos orientativos.
Esse eixo teve como objetivo a elaboração de documentos, guias, cartilhas e diagnósticos para subsidiar o processo de implementação da iniciativa. Os mesmos levantaram dados e informações analíticas sobre a realidade local, suas demandas e potencialidades. Assim, seria possível apoiar gestores
municipais e representantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e da sociedade civil na tomada de decisão e fomento a políticas públicas efetivas e assertivas
para a prevenção e enfrentamento às violências praticadas contra crianças e adolescentes.
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A seguir, os documentos elaborados pela iniciativa:

Diagnóstico rápido do
Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do
Adolescente - Pandemia

Diagnóstico do Sistema
de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente

Relatório analítico Mapeamento de fluxos,
gargalos e Oportunidades

Relatórios executivos Mapeamento de fluxos,
Gargalos e Oportunidades

Planos de trabalho para o
fortalecimento do Sistema
de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente

Fluxogramas de
atendimento do SGDCA de
cada município

Guia para realização da
Semana do Bebê

Guia para promoção de
trabalho decente para
adolescentes e jovens
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Folder para promoção de
trabalho decente para
adolescentes e jovens

Integração Busca Ativa
Escolar e Trajetória de
Sucesso Escolar na Iniciativa
Crescer com Proteção Notas para reflexão

One page Integração Busca
Ativa Escolar e Trajetória
de Sucesso Escolar na
Iniciativa Crescer com
Proteção

Relatório analítico sobre
mercado de trabalho e
inclusão produtiva

Guia para mobilização para
adolescentes e jovens Camará Calunga

Inventário das juventudes
do Litoral Sul e Vale do
Ribeira - Camará Calunga

Imagens registradas
durante toda iniciativa

Juventudes presente Podcast no CCP

Perspectivas e Percepções
sobre as ações estratégicas
do Programa de
Erradicação do Trabalho
Infantil nos municípios de
Intervenção da Iniciativa
Crescer com Proteção (CCP)
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2.4 EIXO 4 | Comunicação

Este eixo trata dos meios e tecnologias utilizados para sensibilizar e mobilizar a sociedade de modo
geral sobre o impacto negativo da violência contra crianças e adolescentes. A disseminação e o
acesso a informações sobre o tema são alguns dos caminhos para reduzir a violência, bem como
divulgar canais de denúncias de violências contra crianças e adolescentes. O principal objetivo era
sensibilizar famílias e comunidades para prevenir, detectar e responder a todas as formas de violências contra crianças e adolescentes, além de abordar as oportunidades que protegem crianças
e adolescentes das diversas formas de violência, como o direito à educação, à inclusão decente e
adequada no mundo do trabalho e à participação cidadã.
As ações de comunicação foram estruturadas e desenvolvidas da seguinte forma.
a) Produção e distribuição de materiais: folders, banners, materiais de mobilização e formação de
para técnicos/gestores e representantes do SGDCA.
b) Realização de duas campanhas de sensibilização: ocorreram em duas edições, conforme descrito.
b.1) 1ª edição: Campanha “A proteção de crianças e adolescentes está em suas mãos”
realizada entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Divulgada em diversas mídias,
inclusive nas redes sociais do UNICEF. Teve alcance de 7,9 milhões de pessoas e mais
de 9.000 (nove mil) engajamentos.

Playlist canal no
Youtube conteúdos
do CCP - Histórias
de vida

b.2) 2ª edição: Campanha “Oportunidades que protegem”, lançada durante o 1º Seminário Paulista para a Proteção das Crianças e dos Adolescentes. Personagens reais
contaram suas histórias com o objetivo de fortalecer a prevenção e o enfrentamento
das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes por meio do incentivo à educação, à inclusão no mundo do trabalho e à participação de adolescentes e
jovens na construção de políticas públicas. Teve o alcance de 65.000.000 (sessenta e
cinco milhões) de pessoas por meio de podcasts, histórias de vida, filmes veiculados
na TV Tribuna e ativações nas redes sociais.
c) 1º Seminário Paulista para Proteção das Crianças e dos Adolescentes: realizado nos dias 9 e 10 de
agosto de 2021, remotamente. Foram realizadas 1.731 inscrições, 62.614 alcance de postagens, 6 menções na imprensa e participação de 16 parceiros, incluindo as empresas Unilever e Claro e influenciadores como Preta Rara, Mc Soffia e Lázaro Ramos.
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d) Campanhas sobre Busca Ativa Escolar e Primeira Infância: produção de conteúdos nas redes sociais da Agenda Pública sobre Plano da Primeira Infância, Semana do Bebê e Busca Ativa Escolar.
e) Relacionamento com a imprensa: relacionamento com jornalistas de veículos locais e, por vezes,
nacionais para promoção de pautas sobre a importância da prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, bem como para gerar conhecimento público sobre a iniciativa e
seus avanços: Alguns exemplos:
https://www.estacaolitoralsp.com.br/18/08/2021/destaque/crescer-com-protecao-do-unicef-fortalece-direitos-de-criancas-e-adolescentes-no-litoral-paulista/
https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/litoral-sul-implementa-iniciativas-para-a-promocao-e-fortalecimento/148385/
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/09/24/indigena-e-aprovada-em-medicina-apos-driblar-dificuldades-de-conexao-de-internet-em-estudo-remoto.ghtml
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/09/27/aprovada-em-medicina-jovem-se-prepara-para-deixar-aldeia-no-litoral-de-sp.htm
https://diariodoribeira.com.br/2021/08/31/adolescente-de-cananeia-e-uma-das-mobilizadoras-de-projeto-da-unicef/?fbclid=IwAR0xo9aFn5CDrxS0JmVtiGvHjxdYjgVloTgeSHXHUwQRMSkDfZocLK99Y3c
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3. RESULTADOS
ALCANÇADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados a partir das ações desenvolvidas, considerando os indicadores estipulados na elaboração da iniciativa. Em seguida, serão detalhados os
resultados de maneira mais qualitativa, pela perspectiva de cada um dos eixos e frentes de trabalho
implementados na iniciativa Crescer com Proteção (CCP) e, ainda, a percepção de impactos identificados pelos representantes do UNICEF, Agenda Pública, Instituto Camará Calunga e municípios.

3.1. Resultados previstos versus alcançados
Conforme item 1.1, a iniciativa Crescer com Proteção estipulou três resultados com sete metas a
serem perseguidas na sua implementação. Todas as metas foram alcançadas, conforme pode se
observar a seguir.

Resultado 1:
Famílias e comunidades do município de Ilha Comprida, São Vicente, Cananéia, Iguape, Peruíbe,
Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande mobilizadas e sensibilizadas para prevenir, detectar e responder a todas as formas de violência contra crianças, em particular o trabalho infantil.
Meta 1.1: 128 Adolescentes e jovens engajados, incluindo 32 adolescentes e jovens participando
de formação, mobilizando outros 96 jovens e seus pares para criação de núcleos de cidadania.

Alcançado - total de 151 adolescentes e jovens engajados.
Meta 1.2: 500 mil pessoas sensibilizadas sobre os impactos negativos das violências contra crianças e adolescentes

Alcançado - mais de 80 milhões17 de pessoas alcançadas

17. As duas edições das campanhas foram veiculadas em parceria com a TV Tribuna (afiliada local da TV Globo), nas mídias sociais do UNICEF e dos
municípios parceiros da iniciativa, bem como em rádios de todo o estado de São Paulo, o que potencializou o alcance muito acima do esperado.
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Resultado 2:
Instituições municipais, estaduais e federais projetam, implementam e monitoram políticas,
programas e protocolos públicos para prevenir e responder à violência contra crianças.
Meta 2.1: 08 municípios com planos e mecanismos multissetoriais de monitoramento e coordenação aperfeiçoados.

Alcançado - total de 8 municípios com planos e mecanismos multissetoriais de
monitoramento e coordenação aperfeiçoados
Meta 2.2: 80 profissionais de educação, assistência social e saúde, do governo e da sociedade civil, capacitados para a construção de Planos Municipais da Primeira Infância (PMPI), como forma
de enfrentamento às violências.

Alcançado - mais de 140 servidores e gestores públicos capacitados
Meta 2.3: 240 profissionais de assistência social, educação, saúde, polícias civil e militar com ferramentas aprimoradas para identificar, encaminhar e atender a crianças vítimas de todas as
formas de violência, de modo integrado e intersetorial.

Alcançado - total de 545 profissionais com ferramentas aprimoradas

Resultado 3:
Sistemas locais de proteção infantil e serviços dos 8 municípios participantes com ferramentas
aprimoradas e capacidades fortalecidas para a oferta de serviços especializados para crianças e
adolescentes vítimas de violência.
Meta 3.1: 300 profissionais de educação, assistência social e saúde capacitados na estratégia de
busca ativa escolar (BAE).

Alcançado - total de 389 profissionais
Meta 3.2: 80 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e das polícias civil e militar capacitados na implantação dos mecanismos de escuta especializada e depoimento especial para toda
criança ou adolescente testemunhas ou vítimas de violência, principalmente a violência sexual.

Alcançado - total de 144 profissionais, ainda que não tenha sido possível chegar
ao ponto de engajar as políticas civil e militar.
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A seguir, são detalhadas as entregas, os resultados e os impactos de acordo com os eixos e frentes
de trabalho.

EIXO 1: POLÍTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Frente de trabalho: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Tabela 4: Resultados alcançados por município

Municípios

Resultados alcançados
Possui Comissão Intersetorial para construção e monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra Criança e Adolescente publicada via Decreto Nº 1.320/2021 em 27 de setembro de 2021.

Cananéia

Acesse o link

Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1a02MpGbjRgZO0p7hXmY46Xskf_34PNWs/
view?usp=sharing

Ilha Comprida

Comitê de gestão da Lei 13431/17 formado

Peruíbe

Comitê de gestão da Lei 13431/17 formado

Praia Grande

Possui Comissão Intersetorial para construção e monitoramento do Plano Municipal
de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente.

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP.
Tabela 5: Resultados das capacitações e formações ofertadas pela iniciativa

Estratégias CCP

Formações/
Capacitações

Resultados Alcançados

Construção de planos municipais de
primeira infância

140 profissionais de educação, saúde e
assistência social formados

Temas de prevenção as diferentes
formas de violência contra crianças e
adolescentes

545 profissionais de educação, saúde e
assistência social

Uso da BAE

389 profissionais de educação, saúde e
assistência social

Temas diversos da iniciativa CCP

1.369 pessoas participaram de pelo menos 1 formação/capacitação da Iniciativa Crescer com Proteção

Frente de trabalho: PRIMEIRA INFÂNCIA
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Tabela 6: Resultados alcançados no âmbito da Primeira Infância por município

Município

Semana do Bebê

PMPI

Cananéia

Não realizou a Semana do Bebê em
2021

Aprovou a Lei Nº 2.354 que estabelece a comissão de elaboração e o prazo de 12 meses
para elaboração do PMPI publicado em 20 de
maio de 2021
Link de acesso: Lei - PMPI - Cananéia.pdf
Elaboração do PMPI prevista para 2022.

Iguape

1ª Semana do Bebê realizada em
novembro de 2022.

Não houve avanços significativos em relação
a essa pauta.

Ilha Comprida

1ª Semana do Bebê realizada em
agosto/2021
Lei nº 1770 que institui a Semana do
Bebê Publicada em 02 de junho de
2021.
Link de acesso: lei_1770_-_SB - Ilha
comprida.pdf

Decreto Nº 1078 que dispõe sobre a elaboração do PMPI e institui a comissão de elaboração publicado em 21 de abril de 2021.
Link de acesso: dec_1078 - PMPI - Ilha comprida.pdf
Elaboração do PMPI - prevista para 2022

Itanhaém

Realizado diagnóstico territorial da
primeira infância em novembro de
2021 e subsidiou a Semana do Bebê.
1ª Semana do Bebê realizada em
novembro de 2021 com lançamento
do ITAMAPI (mapa da infância do
município) que servirá de base para
a construção do PMPI em 2022.

Decreto Nº 4.184 de implantação da comissão
intersetorial da primeira Infância responsável
pela elaboração do PMPI publicado em 14 de
outubro de 2021.
Link de Acesso: Dec-4184 - PMPI - Itanhaém.
pdf

Mongaguá

1ª Semana do Bebê realizada em
outubro de 2021.
Lei Nº 3174 que institui a Semana do
Bebê publicada em 23 de setembro
de 2021.
Link de Acesso: Lei - SB - Mongaguá.
pdf

Pretende utilizar a mesma comissão que
organizou a Semana do Bebê para elaborar o
PMPI em 2022.

Peruíbe

4ª Semana do Bebê realizada em
maio junto com a Semana do Brincar.

Foi feita a recomendação de se construir um
capítulo específico para as políticas da primeira infância no Plano Municipal da Infância
e da Adolescência já existente e aprovado em
pela Lei nº 3.833.
Link de acesso: Lei PMPIA 3833 de] Peruíbe
SP.pdf

Praia Grande

1ª Semana do Bebê realizada em
agosto/2021. Importante registrar
que não possui a Lei que institui a
Semana do Bebê.

Decreto nº 7.319 que dispõe sobre a elaboração do PMPI e institui a comissão de elaboração publicado em 02 de setembro de 2021.
Link de acesso: Dec-PMPI-Praia grande.pdf
Elaboração do PMPI prevista para 2022

São Vicente

Realizada a 1ª Semana do Bebê em
outubro de 2021.
Lei Nº 4182-A que institui a Semana
do Bebê publicada em 24 de setembro de 2021.
Link de Acesso: L4182A - SB - São
Vicente.pdf

Processo para elaboração do PMPI ainda não
iniciado

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP
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Lei - PMPI Cananéia.pdf

lei_1770_-_SB - Ilha
comprida.pdf

dec_1078 - PMPI Ilha comprida.pdf

Dec-4184 - PMPI Itanhaém.pdf

Lei - SB Mongaguá.pdf

Lei PMPIA 3833 de
Peruíbe SP.pdf

Dec-PMPI-Praia
grande.pdf

L4182A - SB - São
Vicente.pdf

Frente de trabalho: BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E TRAJETÓRIA DE SUCESSO ESCOLAR (TSE)
Tabela 7: Resultados alcançados no âmbito da Busca Ativa Escola e Trajetórias de Sucesso Escolar

Atividades desenvolvidas

Resultados alcançados

Levantamento sobre evasão escolar de crianças e
adolescentes, atividades/iniciativas de retorno e
permanência desenvolvidas.

100% dos municípios da iniciativa CCP.

Realização de 3 formações/capacitações, 5 oficinas e diversas conversas individuais orientadoras com equipes dos municípios sobre BAE e TSE.

326 pessoas capacitadas em 7 dos 8 municípios
participantes da iniciativa.

Utilização da Plataforma BAE.
Apoio de consultora especialista aos municípios
para o manuseio da plataforma, por meio de
contatos, reuniões e oficinas individuais conforme
solicitação demandada.

7 dos 8 municípios da iniciativa CCP utilizando a
plataforma
3.483 alertas gerados
2.406 casos
1.168 rematrículas

Adesão a BAE
Oferta de consultoria especializada para auxiliar
os municípios nos procedimentos de adesão e
alimentação/manutenção das informações na
plataforma.

7 dos 8 municípios da iniciativa aderiram à BAE.

Adesão a TSE
Realização de oficinas específicas com os municípios, onde uma delas foi para escuta ativa de
adolescentes e jovens da iniciativa CCP sobre o que
esperam da escola

25% dos municípios (Ilha Comprida e Mongaguá)
fizeram adesão

Integração fortalecida entre educação, saúde e
assistência na BAE

Ilha Comprida, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande

Fonte: Relatórios produzidos pela CCP (2021).
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Frente de trabalho: TRABALHO INFANTIL E LEI DE APRENDIZAGEM
Tabela 8: Resultados alcançados no âmbito do Trabalho Infantil e Lei de Aprendizagem

Atividades desenvolvidas

Resultados Alcançados

Oficinas, debates, entrevistas.

Adolescentes com compreensão do conceito de
trabalho infantil, sua produção social e consequências para a sociedade.
Indicador: Prática do trabalho infantil aceito e naturalizado na sociedade;
Verificação: Diálogos e entrevistas com os jovens.

Estudo de caso sobre trabalho infantil (TI)

100% dos municípios da iniciativa CCP estudados
e apresentaram ausência de diagnóstico sobre TI e
portanto de mensuração de indicadores e fragilidade no desenvolvimento das ações estratégicas
do PETI que estão sem investimento por parte do
governo federal

Panorama sobre o trabalho decente e a Lei da
Aprendizagem

100% dos municípios da iniciativa CCP com levantamento realizado.

Oficina de incidência política sobre o trabalho decente e a Lei da Aprendizagem.

100% dos municípios da iniciativa CCP

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP.

Frente de trabalho: MAPEAMENTO DE PROCESSOS, GARGALOS E OPORTUNIDADES, CONSTRUÇÃO
E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADOS E PROTEÇÃO
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tabela 9: Resultados alcançados no âmbito do Mapeamento de processos, criação e institucionalização do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção das Crianças e Adolescentes

Atividades desenvolvidas

Resultados Alcançados

Oficinas, reuniões, diálogos.

Foram 144 participantes em 32 oficinas de mapeamento de
processos e estruturação de fluxos de atendimentos dos Sistemas
de Garantias dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, dos
municípios da iniciativa, 12 reuniões pontuais com atores relevantes para apresentação e sensibilização sobre a criação do comitê
de gestão colegiada e diálogos para trocas de experiências com
outros municípios que já possuem o comitê implementado

Consultoria especializada para criação e institucionalização dos comitês

Influência direta na criação do Decreto N.º 5.373, de 26 de
novembro de 2021, do município de Peruíbe, que dispõe sobre
a criação do comitê municipal de gestão colegiada da rede de
cuidados e de proteção social das crianças e dos adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP.
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Eixo 2: PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS
Tabela 10: Resultados alcançados no âmbito da Participação e Engajamento de Adolescentes
e Jovens

Atividade desenvolvida

Resultados alcançados

Eventos de sensibilização para jovens
dos municípios

757 jovens impactados diretamente
32 adolescentes e jovens mobilizados para incidir sobre as
políticas públicas de juventudes a partir de engajamento em
ações coletivas de defesa dos direitos humanos e da democracia nos 8 municípios da iniciativa CCP

Formações, oficinas, diálogos, outros

Participação ativa dos adolescentes e jovens em ações da
iniciativa CCP.
Juventudes do Vale do Ribeira e da Baixada Santista mobilizadas, sustentando processos educativos críticos
8 NUCAS criados, sendo um em cada município da iniciativa
CCP para fortalecer a participação infanto-juvenil nos seus
municípios

Criação dos NUCAS

151 adolescentes e jovens integrando os NUCAs nos 8
municípios
Realização de 17 eventos virtuais e presenciais pelos
NUCAs para e com jovens sobre direitos humanos e temáticas
relevantes para a juventude (arte e cultura, trabalho, violências, racismo, direito à cidade, entre outros)

Participação junto a órgãos do SGDCA

NUCA eleito para uma cadeira no CMDCA de São Vicente

Ações de reconhecimento pelos servidores públicos da participação dos
adolescentes como atores relevantes no
processo de aprimoramento dos serviços
e políticas públicas

33 gestores públicos

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP.
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Eixo 3: GERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
Atividade
desenvolvida

Resultados

Diagnósticos

02 diagnósticos elaborados: Diagnóstico rápido do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente - Pandemia, Diagnóstico Completo, Relatórios executivos dos municípios

Guias

04 guias elaborados: Guia para mobilização de adolescentes e jovens, Guia
para realização da Semana do Bebê, Guia para promoção de trabalho decente
para adolescentes e jovens e Guia de integração Busca Ativa Escolar e Trajetória de Sucesso Escolar

Relatórios

02 relatórios elaborados: Relatório analítico de mapeamento de processos e
Relatório analítico sobre mercado de trabalho e inclusão produtiva

Planos de trabalho

08 planos de trabalho para orientar a criação e institucionalização dos comitês de gestão colegiada

Fluxogramas

22 fluxogramas de atendimento do SGDCA estruturados

Fonte: Documentos produzidos pela CCP.

EIXO 4: COMUNICAÇÃO
Atividade desenvolvida

Resultados

Produção e distribuição
de materiais

Folders, banners, materiais de mobilização e formação entregues em 100%
dos municípios.

Campanhas de sensibilização UNICEF

02 Campanhas realizadas: cerca de 73 milhões de pessoas alcançadas

Campanhas Agenda
Pública

234.013 mil pessoas alcançadas através de nossas postagens em nosso site
e redes sociais

1º Seminário Paulista
para a Proteção das
Crianças e dos Adolescentes

535 participantes, alcance de 62.614 mil pessoas através das nossas
postagens

Relacionamento com a
imprensa

Produção de 10 comunicados de imprensa, resultando em 18 matérias
publicadas em veículos de imprensa e / ou em sites institucionais das prefeituras dos municípios.

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP e entrevistas com parceiros (apoiadores e implementadores).
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3.2. Resultados identificados pelo UNICEF e parceiros implementadores
Pela primeira vez atuando no litoral sul de São Paulo e Vale do Ribeira, a iniciativa proporcionou
ao UNICEF espaço para inovar, testar metodologias e tecnologias e apoiar por meio de assessorias
técnicas municípios de um contexto territorial distante do histórico de atuação do UNICEF no Brasil.
As entrevistas com os agentes apoiadores e implementadores da iniciativa CCP — UNICEF, Agenda
Pública, Instituto Camará Calunga e Municípios — possibilitaram identificar, como um resultado
importante, a percepção de impacto no fortalecimento das capacidades institucionais locais. Percebe-se isso especialmente nos governos municipais e no engajamento dos jovens, conforme os
resultados descritos nos itens anteriores evidenciam. A iniciativa alcançou impactos significativos,
incidindo de fato no fomento e fortalecimento de políticas públicas e mecanismos regulatórios para
garantia de direitos de crianças e adolescentes. Por meio de sensibilização e capacitação de representantes municipais sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, foi possível inserir o tema na agenda prioritária dos governos locais.
Avanços importantes foram registrados também na legislação local, com publicação de regulamentações significativas que possibilitaram a institucionalização de ações como a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, Semana do Bebê, Criação do Comitê de Gestão Colegiada, entre outros.
Na área da educação, a utilização da plataforma BAE produziu melhoria no acompanhamento da
frequência escolar. No âmbito gerencial, possibilitou a elevação dos saberes e da integração intersetorial de diversas estratégias implementadas pela gestão pública e sociedade civil.
A produção de dados e informações, assim como a elaboração de documentos como diagnósticos,
Planos Municipais da Primeira Infância, entre outros, e a base de evidências construída no processo
de implementação da iniciativa CCP apoiou os gestores municipais para a tomada de decisão no
fomento e fortalecimento de políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e jovens.
A iniciativa CCP, por meio de capacitações e encontros formativos, qualificou mais de 2 mil gestores e profissionais do setor público (comissionados e concursados) nos municípios de intervenção,
dando oportunidade aos parceiros de aprender sobre diversos processos e temas, como escuta de
crianças, uso de tecnologia para o desenvolvimento de ações, entre outras.
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UNICEF/BRZ/ Marcelo Colmenero

4. FUTUROS POSSÍVEIS E PONTOS
PARA REFLEXÃO

4.1. Futuros possíveis
O modelo de intervenção da iniciativa CCP esteve pautado em uma atuação integrada e complementar, dando oportunidade aos representantes municipais, do SGDCA e das juventudes de conhecerem as atribuições e atividades desenvolvidas por cada um dos demais atores. Assim, foi possível
fomentar e executar políticas públicas mais efetivas, evitando a sobreposição de ações, otimizando
recursos e potencializando resultados.
A iniciativa CCP permitiu apoiar tecnicamente os municípios para a melhoria da qualidade das políticas e serviços públicos, com objetivo de serem mais qualificadas e adequadas às demandas. Isto foi
possível a partir dos diagnósticos elaborados com dados importantes, sistematizados e apontando
melhorias e boas práticas. As mentorias para elaboração de planos e uso de ferramentas fomentou
uma nova compreensão sobre a abordagem de prevenção e enfrentamento às diferentes formas de
violência contra crianças e adolescentes.
Como forma de garantir a sustentabilidade técnica, financeira e estratégica de pautas relevantes no
enfrentamento as violências contra crianças e adolescentes, como por exemplo trabalho infantil, a
iniciativa CCP recomenda a inserção das mesmas em peças orçamentárias (Plano Plurianual - PPA,
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA).
Em relação à temática da primeira infância, as ações desenvolvidas proporcionaram um maior entendimento sobre a importância de ofertar políticas públicas qualificadas voltadas a esse público
como forma de promover equidade, diminuir desigualdades e fomentar oportunidades capazes de
reduzir investimentos futuros com políticas reparadoras ou compensatórias. O maior conhecimento
sobre a realidade local permitiu repensar estratégias, conectar novos atores, identificar ausências e/
ou insuficiência de serviços e, ainda, ampliar capacidades locais por meio de formação e informação.
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O plano pela Primeira Infância foi apresentado como uma ferramenta de gestão que deve ser construída de forma participativa e democrática, partindo do pressuposto de que a prevenção das violências começa na gestação e nos primeiros anos de vida. O processo deve valorizar a diversidade
das infâncias existentes no território, com envolvimento das instâncias de controle social, e permitir
o monitoramento das políticas públicas, com a devida transparência.
O incentivo à criação de atos normativos (decretos e leis) que possibilitem a sustentabilidade e a
continuidade das ações de forma a garantir que os avanços obtidos não se percam com eventuais
alternâncias na gestão municipal foi bastante trabalhado com representantes municipais e do SGDCA. Em relação a esse tema, alguns municípios da iniciativa CCP aprovaram leis e decretos que vão
desde a realização da Semana do Bebê até a criação do Comitê de Gestão Colegiada.
Em relação ao trabalho decente e à Lei de Aprendizagem, é imprescindível a construção de parcerias
com atores chave nos municípios para criação de vagas conectadas às vocações e políticas de impacto regional. Alguns destes parceiros são, por exemplo, CODIVAR, Vale do Futuro, PDES-VR. Ainda
sobre o tema é importante a promoção de capacitações técnicas e formações com atores locais de
referência (UNESP, Parques Estaduais, ETEC Peruíbe, Cooperativas, OSCs) e a adesão dos municípios
à plataforma digital 1MiO18 (Termo de adesão | 1mio - UNICEF), que cria oportunidades de capacitação e profissionalização de adolescentes e evita o ingresso de adolescentes no mundo do trabalho
de forma precoce, desprotegida e ilegal.
Em relação à Busca Ativa Escolar (BAE) e a Trajetórias de Sucesso Escolar (TSE) — que constituem
estratégias de apoio aos municípios e estados na garantia dos direitos de crianças e adolescentes,
sobretudo o direito à educação — a iniciativa CCP buscou apoiar os municípios, demonstrando que
as etapas e ações das duas podem ser integradas de forma prática, desde o arranjo colaborativo para
a implementação, passando pela escolha dos(as) profissionais para compor as equipes, até o retorno
e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes à escola. O processo deve ser visto de forma
mais ampla, considerando não apenas o acesso, mas garantindo que as crianças e os adolescentes
tenham uma trajetória escolar exitosa, com a construção de seus projetos de vida. (Fonte: Integração
Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar na iniciativa Crescer com Proteção)

4.2. Pontos para reflexão
Há um grande potencial de contribuição dos municípios pequenos do estado de São Paulo, na agenda de crianças e adolescentes defendida pelo UNICEF. Esse potencial pode ser ainda mais impulsionado pelo fato de os parceiros implementadores conhecerem bem o contexto/território de intervenção, otimizando a eficiência e eficácia na entrega de resultados, esse conhecimento foi fundamental
para o desenvolvimento da iniciativa CCP.
Outros fatores contribuíram para o sucesso da iniciativa, entre os quais se destacam o engajamento
da equipe local do CCP e incidência política junto aos gestores, o envolvimento dos jovens mobilizadores desde o processo de desenho das ações a serem desenvolvidas aos encontros de convivência,
intercâmbio cultural e viagens de formação que favoreceram em muito a troca de conhecimento/
informação e formação desse público para o exercício da cidadania.
O ideal é que o trabalho incentivado pela iniciativa CCP seja continuado e monitorado para gerar e
mensurar seus impactos, principalmente no campo de incidência política e advocacy. É imprescindível continuar mentorias e estruturar estratégias de sustentabilidade.
As lideranças identificadas durante o processo — políticas, gerenciais ou operacionais — foram determinantes para a fluidez do projeto e o alcance dos resultados, e conseguiram cumprir seu papel
18. 1MIO: Coletivo de organizações das nações unidas, governos, setor privado e da sociedade civil engajados em criar oportunidades de educação de
qualidade, conectividade, formação de competências digitais e participação cidadã, capacitação profissional, aprendiz, estágio e emprego para adolescentes e jovens (14 a 24 anos) em situação de vulnerabilidade (UNICEF).
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com maior ou menor grau de dificuldade, proporcionalmente à autonomia e ao apoio que tiveram
dos dirigentes locais. Municípios com articuladores mais próximos dos(as) prefeitos(as) e com capacidade de decisão tiveram maior agilidade e capacidade de resposta às atividades da iniciativa CCP
e para garantir a execução da agenda estratégica.
O UNICEF, com sua marca, expertise e identidade, foi fundamental para a adesão e o envolvimento
dos municípios nas atividades do CCP; os resultados alcançados demonstraram que cada município priorizou as linhas de ação que lhes pareceram mais adequadas para o momento. Dessa forma,
os avanços não foram uniformes; alguns municípios priorizaram mais uma linha de ação frente a
outras. Por exemplo, Peruíbe conseguiu grande destaque na BAE, já Itanhaém registrou grandes
avanços na primeira infância, e assim por diante. Vale registrar que alguns municípios não desenvolveram todas as estratégias previstas, justificando o número reduzido de funcionários ou a não
priorização dessa agenda naquele momento.
A valorização e a relevância da iniciativa CCP foi ponto comum nas entrevistas com os implementadores e algumas sugestões apontadas por eles para sua replicabilidade em outros contextos merecem ser considerados. Entre as propostas estão a realização de atividades mais individualizadas,
considerando as demandas da gestão e dos territórios. Outros pontos sugeridos foram: promover a
mediação para maior aproximação dos NUCAS com a gestão municipal; conciliar o cronograma de
atividades da iniciativa com as agendas municipais.
Tabela 10: Municípios x Linhas de Ação priorizadas na iniciativa CCP

Municípios

Áreas Priorizadas/ Enfatizadas pelos Gestores Municipais

Cananéia

Primeira infância e SGDCA (diagnósticos e provocação para o trabalho em rede/ articulado).

Iguape

Primeira infância, participação cidadã des adolescentes e jovens, fomento ao trabalho em rede.

Ilha Comprida

Primeira infância, BAE/TSE, SGDCA (Comitê de
Gestão)

Itanhaém

Primeira infância, Trabalho Decente e Lei Aprendizagem, SGDCA (diagnóstico e fortalecimento de
atuação em rede, com baixa adesão do Conselho
Tutelar)

Mongaguá

Primeira infância, BAE/TSE e Participação Cidadã
de adolescentes e jovens

Peruíbe

BAE e SGDCA (Comitê de Gestão Colegiada - Lei
Federal 14.431/2017)

Praia Grande

Primeira infância, BAE (sistematização)

São Vicente

Primeira infância e participação cidadã de adolescentes e jovens

Fonte: Relatórios e documentos produzidos pela CCP.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciativa Crescer com Proteção apresentou resultados extremamente relevantes (incidência em
temas fundamentais para a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência),
importância de diagnósticos pautados nas realidades de cada território para subsidiar a tomada de
decisões, definir pautas prioritárias e fomentar políticas públicas e ações eficazes e efetivas para a
garantia de direitos.
A articulação e integração dos Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente resulta
na otimização de recursos e na oportunidade de ver a criança e adolescente de forma integral e integrada, no entanto este ainda persiste como um desafio que demanda a continuidade de ações de
mentoria e acompanhamento.
Pode-se concluir, a partir de todas as informações sistematizadas neste relatório, que a implementação da iniciativa CCP desenvolveu capacidades e mobilizou vontades para fortalecer o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e melhoria das políticas e serviços públicos. Ainda,
criou oportunidades de ampliar conhecimento sobre temas diversos e otimizou potenciais e saberes
de cada parceiro e dos profissionais envolvidos de forma a apoiar o desenvolvimento de políticas
públicas pautadas em valores como transparência, diversidade e responsabilidade social.
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FAZENDO ACONTECER SERVIÇOS
PÚBLICOS MAIS INTELIGENTES,
SIMPLES E HUMANOS.

www.agendapublica.org.br
contato@agendapublica.org.br
Escritório em São Paulo
11 3487.2526 e 3496.0602
R. Pais Leme, 215, conjuntos 1501/1502,
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