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O Prêmio Boas Práticas tem como objetivo identificar,

reconhecer e disseminar iniciativas exitosas referentes à

efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

É uma forma de mapear iniciativas pontuais das gestões

locais que contribuíram para solução de problemas

estruturais, com capacidade de se tornar um programa
municipal duradouro.

OBJETIVO



 CARÁTER ESTRUTURANTE: ações que caminhem para consolidação de políticas públicas

permanentes e que tenham resultados efetivos;

 INTERSETORIALIDADE: capacidade de tomadas de decisão e de responsabilização

compartilhada entre diferentes setores e órgãos da administração pública municipal;

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS: implementação de políticas com responsabilidade fiscal

e/ou que superem eventuais dificuldades orçamentárias presentes no município;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 ÊNFASE NO PÚBLICO ALVO: usuários e beneficiários como atores relevantes no

processo de formulação ou execução das políticas públicas;

 INOVAÇÃO: Meios de Implementação– sejam eles novos ou continuados – que

propiciem ganhos na efetivação de direitos, a partir de:

a) novos arranjos de gestão; ou

b) novos arranjos de processos; ou

c) novas ferramentas; ou

d) novas formas de intervenção.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



1. SAÚDE;

2. EDUCAÇÃO;

3. PROTEÇÃO;

4. EMERGÊNCIA;

5. PROTAGONISMO;

6. PROCESSOS DE GESTÃO;

7. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; e

8. PRIMEIRA INFÂNCIA.

EIXOS TEMÁTICOS



a) Redução da mortalidade infantil;

b) Redução da mortalidade na infância;

c) Redução da mortalidade materna;

d) Saúde sexual e reprodutiva de adolescentes;

e) Segurança Alimentar e Nutricional;

f) Aleitamento Materno e Banco de Leite.

1. SAÚDE



a) Ampliação do acesso à creche;

b) Ampliação do acesso à pré-escola;

c) Melhoria da qualidade da educação infantil;

d) Alfabetização na idade certa;

e) IDEB do quinto ano;

f) Engajamento da comunidade na escola;

g) Estruturação ou fortalecimento de agremiações estudantis.

2. EDUCAÇÃO



a) Mapeamento e/ou sistema de notificação do trabalho infantil;

b) Redução do trabalho infantil;

c) Mapeamento e/ou sistema de notificação de violência contra crianças e adolescentes;

d) Redução dos casos de violência contra crianças e adolescentes;

e) Implantação de fluxos intersetoriais;

f) Fortalecimento do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente;

g) Fortalecimento do Conselho Tutelar;

h) Implantação de Centro Integrado de Proteção à Crianças e Adolescentes Vítimas ou 

Testemunhas de Violência;

i) Alternativas ao Acolhimento Institucional;

j) Medidas socioeducativas.

3. PROTEÇÃO



a) Criação ou fortalecimento de canais de comunicação na rede de proteção;

b) Criação ou fortalecimento de canais de participação na rede de proteção;

4. PROTAGONISMO



a) Mapeamento municipal de incidência de desastres naturais e atingidos;

b) Mapeamento municipal de fluxo migratório e vulnerabilidades de crianças e 

adolescentes migrantes;

c) Estruturação de respostas específicas para proteção de crianças e adolescentes;

d) Organização do Sistema Local de Defesa Civil.

5. EMERGÊNCIA



a) Orçamento Criança e Adolescente;

b) Campanha de Arrecadação de Recursos Fundo Municipal da Infância e Adolescência;

c) Fortalecimento do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência;

d) Sistema de unificação de vagas em educação infantil;

e) Parcerias público-privadas.

6. PROCESSOS DE GESTÃO



a) Institucionalização de instâncias multissetoriais;

b) Iniciativas de redução de desigualdades;

c) Implantação de observatório de dados e/ou de implementação.

7. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



a) Implantação de política pública para o brincar;

b) Implantação de políticas, programas, projetos integrais e intersetoriais;

c) Implantação de ações ou estratégias de parentalidade;

d) Diagnósticos participativos, territorializados ou georreferenciados.

8. PRIMEIRA INFÂNCIA



 A inscrição no processo seletivo será feita por preenchimento online do sistema;

A inscrição é gratuita;

Cada município poderá inscrever APENAS 1 (uma) iniciativa.

A iniciativa deve contemplar apenas um dos eixos propostos, entretanto podem ser

escolhidos mais de um tema.

O período para inscrição será até dia 14 de novembro de 2019.

COMO SE INSCREVER



COMO SE INSCREVER



COMO SE INSCREVER



COMO SE INSCREVER



CRONOGRAMA

PRÊMIO BOAS PRÁTICAS

1ª FASE Período de Inscrição 16/09/2019 a 14/11/2019

2ª FASE Triagem e Análise técnica 18/11/2019 a 28/02/2020

3ª FASE Visita técnica às finalistas 02/03/2020 a 17/04/2020

FASE FINAL Seleção das práticas vencedoras 20/04/2020 a 30/04/2020

PREMIAÇÃO Cerimônia de premiação Julho de 2020



prefeito@fadc.org.br
(11) 3848-5926

(11) 94512-4756

Obrigada!

mailto:prefeito@fadc.org.br



