
BLOCO I - Identificação da prática 
 
1. Nome da boa prática:  
 
2. A boa prática possui um gestor específico?  

1- Sim 
2- Não 
 

3. Principal responsável pela boa prática:  
 
4. Cargo que o responsável ocupa na Prefeitura:  
 
5. E-mail do responsável:  
 
6. Unidade da prefeitura responsável pela boa prática:  
 
7. Endereço:  
 
8. CEP:  
 
9. Telefone: (__) –    
 
10. Data do início da prática: ___ / ___ /___   
 
11. Esta prática foi estabelecida por meio de algum instrumento legal? 

1- Sim (responder 11A, B, C e D) 
2- Não (pular para BLOCO II) 
 

11A. Qual instrumento estabeleceu esta prática?  
1- Lei Federal 
2- Lei Estadual 
3- Lei Municipal 
4- Decreto 
5- Portaria 

 
11B. Ano do instrumento legal:  
11C. Número do instrumento legal:  
11D. Campo para inserção do arquivo (upload do instrumento legal no sistema) 
 

BLOCO II - Relação da prática com os objetivos do PPAC 
 
EIXO TEMÁTICO e TEMAS   
(Permitir a escolha de um único Eixo (obrigatório), e, no mínimo, 1 tema (podendo ser mais 
de um tema a ser escolhido dentro deste Eixo) 
 
EIXO 1 – Promoção de vidas saudáveis 

 Redução da mortalidade infantil 

 Redução da mortalidade na infância 

 Redução da mortalidade materna 

 Saúde sexual e reprodutiva de adolescentes 



 Segurança Alimentar e Nutricional 

 Aleitamento Materno e Banco de Leite 
  
EIXO 2 – Acesso a educação de qualidade 

a) Ampliação do acesso à creche 
b) Ampliação do acesso à pré-escola 
c) Melhoria da qualidade da educação infantil 

 
EIXO 3 – Proteção contra maus-tratos, exploração e violência 

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) Educação em direitos humanos 
g) Implantação de Centro Integrado de Proteção à Crianças e Adolescentes Vítimas ou 

Testemunhas de Violência 
h) Alternativas ao Acolhimento Institucional 
i) Práticas inovadores para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

 
EIXO 4 – Protagonismo infanto-juvenil 

a) Criação ou fortalecimento de canais de comunicação na rede de proteção 
b) Criação ou fortalecimento de canais de participação na rede de proteção 
c) Estruturação ou fortalecimento de agremiações estudantis 

 
EIXO 5 – Redução do risco de desastres naturais e Migração 

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 

 
EIXO 6 – Processos de gestão 

a) Práticas de gestão a favor da infância e adolescência 
b) Orçamento Criança e Adolescente 
c) Campanha de Arrecadação de Recursos Fundo Municipal da Infância e Adolescência 
d) Fortalecimento do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência 
e) Orçamento Participativo 
f) Projetos, Programas e Políticas intersetoriais 
g) Sistema de unificação de vagas em educação infantil 
h) Parcerias Público-Privadas 

 
EIXO 7 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

a) Elaboração de instrumentos de planejamento com localização dos ODS 
b) Institucionalização de instâncias multissetoriais 
c) Iniciativas de redução de desigualdades 
d) Implantação de observatório de dados e/ou de implementação 

 
EIXO 8 – Primeira Infância 

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 
 

BLOCO III - Detalhamento da prática 
12. Para qual ou quais direito(s) da infância e adolescência a iniciativa contribui?   
 
13. Qual o contexto ou situação que originou a iniciativa?  
 
14. Faça uma breve descrição da prática:  
 
15. Qual o objetivo da prática?  
 
16. Quais as metas (numéricas)?  
 
17. Quais são as principais ações desenvolvidas?  
 
18. Qual a faixa etária atendida / beneficiada pela prática?  
 
19. Quantas crianças e/ou adolescentes são atendidos / beneficiados pela prática?  
 
20. Existe participação da comunidade?  

1- Sim (responder 20A) 
2- Não (pular para 21) 

 
20A. Descreva como ocorre a participação da comunidade em cada uma das etapas da prática.  
 
21. Existe parceiro envolvido na execução da prática? Por exemplo: empresa, organização da 
sociedade civil, outro poder público  

1- Sim (responder 21A) 
2- Não (pular para 22) 

 
21A. Cite as principais instituições parceiras (governamentais e não-governamentais), a 
contribuição de cada uma delas e informe sobre as perspectivas de continuidade dessas 
parcerias.  
 
22. Esta prática foi inspirada em um programa ou iniciativa de um outro município ou de outra 
esfera de governo (estadual ou federal)? 

1- Sim (responder 22A) 
2- Não (pular para 23) 

 
22A. Identifique o(s) programa(s) ou iniciativa(s) que inspirou (ou inspiraram) esta boa prática  
 
23. Esta prática pode servir de referência para ser implantada em outras localidades para 
resolver problemas semelhantes? Qual o seu diferencial? Que ações demonstram esse 
diferencial?  
 

BLOCO IV - Avaliação da prática 
24. Quais os principais resultados quantitativos obtidos? Como foram medidos?  
 
25. Quais os principais resultados qualitativos obtidos? Como foram medidos?  
 



26. Quais foram as principais dificuldades encontradas ao longo do processo de implementação 
da prática? Como estas dificuldades têm sido enfrentadas?  
 
27. Como foi estruturado o processo de monitoramento e avaliação da prática?  
 
28. Qual é a mais importante conquista desta prática até o momento? Cite aquela que, em sua 
opinião, é a mais importante. 
 
29. Na sua opinião, quais fatores, ações ou estratégias garantiram o êxito desta experiência?  
 

BLOCO V - Vídeo da prática 
 
30. Grave um vídeo de até 5 minutos com o resumo da sua experiência no YouTube e copie 
abaixo o link de seu vídeo. OBS: Publicar o vídeo como “não listado” / “unlisted”. 
 


