Tutorial de Preenchimento do Mapa de Políticas Sociais - Programa Prefeito
Amigo da Criança - 7ª Edição
Introdução

Visando fornecer o adequado suporte técnico, criamos este tutorial para auxiliar a equipe
dos municípios participantes do Programa Prefeito Amigo da Criança no preenchimento do
Mapa de Políticas Sociais.

O Mapa de Políticas Sociais é uma ferramenta que tem como objetivo demonstrar a
importância do monitoramento e avaliação contínua das políticas para a criança e o
adolescente, fazendo o uso qualificado dos indicadores sociais referentes aos eixos da
política pública aqui trabalhados: saúde, educação e proteção. Assim, espera-se cooperar no
sentido de trazer maior noção da organização e diretrizes das políticas sociais destes eixos
aos gestores, bem como auxiliar na produção de políticas públicas alinhadas aos interesses
e necessidades das crianças e adolescentes.

Neste mapa de 2021, a avaliação será referente ao exercício do ano de 2020.

Vamos lá!

A) Login na plataforma

1) A primeira ação é acessar o site: www.prefeito.org.br e selecionar a aba "Login".
Para entrar na plataforma como articulador ou coordenador de informações, selecione a
opção "Acessar área da equipe" .
Atenção! Para ter acesso ao perfil de articulador e coordenador de informações é preciso
que o município realize o processo de nomeação da equipe pelo perfil de cadastro do
prefeito. Veja como realizar as nomeações aqui.

2) Preencha as informações de acesso com e-mail e senha cadastrados inicialmente pelo
município para adesão ao Programa Prefeito Amigo da Criança. Caso tenha esquecido a
senha, utilize a opção "Esqueceu sua senha?"

B) Encontrando o Mapa Políticas Sociais 2021
1) Após efetuar o login acesse na área inferior da página a opção "Mapas 2021".

C) Inserindo os Dados

1) Selecione a Aba “Políticas Sociais". Esse aspecto da avaliação do ano de 2021 conta com um
conjunto de questionários sobre Promoção de Vidas Saudáveis, Acesso à Educação de Qualidade e
Proteção em Situação de Risco.

D) Promoção de Vidas Saudáveis

O primeiro questionário é sobre "Promoção de Vidas Saudáveis" que contará com diversos
aspectos listados a seguir. Para preencher o questionário, clique na opção "Editar".

1) O primeiro aspecto avaliado é o de "Sobrevivência infantil e na infância". Preencha as
informações de acordo com o que foi executado em 2020 e prossiga.

2) Nesse aspecto requisitamos informações sobre a gestão de saúde do município.

3) Aqui requisitamos informações sobre a políticas de "Segurança Alimentar e Nutricional".

4) Neste aspecto responda as questões listadas sobre "Gestão em segurança alimentar e
nutricional".

5) Nesta parte do questionário são solicitadas informações sobre "Saneamento Básico".

6) Aqui teremos questões sobre a gestão em saneamento básico do município no ano de 2020.
Assim que o questionário for preenchido, clique na opção "Gravar".

D) Acesso à educação de qualidade
Neste questionário trataremos sobre a área de "Acesso à educação de qualidade". Selecione
a opção "Editar".

1) O primeiro aspecto diz respeito ao "Acesso e Qualidade na Educação de Infantil".

2)Em seguida, verificaremos informações referente ao "Acesso e Qualidade nos anos iniciais do
Ensino Fundamental". Ao final do questionário, clique na opção "Gravar".

E) Proteção em situação de risco
A última parte do Mapa de Políticas Sociais é sobre proteção de crianças e adolescentes em
situação de risco. Neste questionário, procuramos verificar as atividades e ações executadas
pelo município para garantir o atendimento e proteção a esse público. Para preencher, clique
em "Editar".

1) O primeiro bloco de questões desta parte é sobre prevenção e combate à violência
doméstica, sexual e institucional. Aqui, são feitas perguntas sobre os planos e procedimentos de
atenção e combate a estes tipos de violência.

2) Neste segundo bloco, questiona-se sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil
e proteção ao adolescente trabalhador. Novamente, procura-se verificar quais os planos,
fluxos e procedimentos adotados pelo município que visam a garantia destas ações.

3) O último bloco de perguntas trata da prevenção e proteção de crianças e adolescentes
em situação e migração e desastres naturais. Nesta parte, busca-se verificar ações
preventivas e planos elaborados e executados pelo município nessa temática.

Ao final do preenchimento do questionário, selecione a opção "Gravar".
Não se preocupe em preencher o questionário todo de uma vez só. Caso não tenha terminado
o preenchimento, clique em gravar. As informações estarão salvas.

G) Envio de informações para validação
Ao final do preenchimento de todos os mapas, surgirá o botão representado abaixo:
"Enviar informações".
Após realizar a conferência de todos as informações preenchidas, selecione essa opção.
Todas as informações serão enviadas para o presidente do CMDCA e prefeito para serem
validadas. Acompanhe essas validações pela plataforma.

Caso tenham alguma dúvida ou algum problema com a plataforma,
encaminhe e-mail para: prefeito@fadc.org.br.
A Equipe Programa Prefeito Amigo da Criança também está disponível
para tirar dúvidas.
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