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UNICEF no Mundo
Hoje, atua em 190 países em todo o mundo, defendendo os direitos humanos 

de crianças e adolescentes
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Prioridades e Estratégias do Programa 2007-2011

Para o período de 2007 a 2011, tem como prioridades assegurar o 
direito de cada criança e adolescente a:

• SOBREVIVER E SE DESENVOLVER
• APRENDER
• PROTEGER(-SE) DO HIV/aids
• CRESCER SEM VIOLÊNCIA
• SER PRIORIDADE ABSOLUTA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Plataformas:
Semi-árido

Amazônia

Centros Urbanos



Plataforma do UNICEF para os Centros Urbanos Brasileiros

Objetivo Geral

Contribuir para que cada criança e 
adolescente que vive em comunidades 
populares de centros urbanos brasileiros 
tenha seus direitos protegidos, 
respeitados e garantidos.



Metodologia: Dois Processos Integrados

Processo de Mobilização dos Centros Urbanos:
Ação de âmbito municipal, que gera compromisso e 
ações efetivas de toda a cidade em prol da garantia 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
especialmente dos que vivem nas comunidades 
populares.

Processo de Certificação das Comunidades:
Ação de âmbito local que promove articulação dos 
diversos atores da comunidade e seu entorno, para 
que realizem um conjunto de atividades e alcancem 
metas concretas para a melhoria das condições de 
vida de seus meninos e meninas. 



A Plataforma dos Centros Urbanos Passo-a-passo

Mobilização de candidatos a prefeito

• Assinatura de termo de compromisso

• Incorporação das metas

Convite às comunidades

• Divulgação

• Inscrição via Grupo Articulador Local

• Constituição de rede

Mobilização da cidade

• Comitê Municipal

• Articulações políticas (poder público, empresas, 
organizações sociais)



Mobilização local

• Atividades de Participação Social

• Ações de comunicação e eventos

Desenvolvimento de capacidades
• Curso de extensão para Grupo Articulador
• Formação dos adolescentes comunicadores e 

agentes comunitários
• Oficinas temáticas para adolescentes 

multiplicadores e comunicadores
• Encontros intercomunitários

• Seminários para gestores públicos

• Oficinas para comunicadores

A Plataforma dos Centros Urbanos Passo-a-passo

Participação dos adolescentes

• Formação dos Grupos de Adolescentes Comunicadores

• Promoção de ações e produtos de comunicação e mobilização



Reconhecimento e certificação
• Comunidades 

• Atores municipais e sub-municipais

Monitoramento e avaliação

• Metas municipais e sub-municipais (comparação 2009-2011)

• Metas quantitativas nas comunidades (pesquisas, fóruns)

• Pontuação

A Plataforma dos Centros Urbanos Passo-a-passo



• Crianças de até 6 anos sobrevivendo e se desenvolvendo

• Crianças e adolescentes com acesso universal à educação de 
qualidade

• Crianças e adolescentes protegidos da transmissão do HIV e, 
quando soropositivos, recebendo tratamento adequado e 
incluídos na sociedade.

• Crianças e adolescentes protegidos de omissão, negligência, 
maus-tratos, discriminação, exploração e violência.

• Adolescentes participando das decisões e reconhecidos por seu 
potencial de transformação.

• Crianças e adolescentes de diferentes origens étnicas, raciais, 
sociais e culturais com direitos igualmente respeitados nas 
políticas públicas.

Mudanças Esperadas nas Vidas de Crianças e Adolescentes



Como a sua comunidade pode participar

O Grupo Articulador
• Tem a função de organizar as atividades da Plataforma nas comunidades

• É formado por representantes de organizações sociais, 

meios de comunicação comunitária, conselhos, centros de saúde, 

escolas, creches, órgãos públicos, redes etc.

Mínimo de 8 integrantes
• 2 organizações ou 2 grupos locais

• 2 instituições do poder público

• 2 grupos de adolescentes

• 2 grupos de livre escolha



O Grupo Articulador

Os membros do grupo devem ter:
• Legitimidade e reconhecimento perante à comunidade

• Disponibilidade para realizar as atividades propostas

• Capacidade de articular, gerir  mobilizar ações e 
pessoas em torno de metas concretas

Atribuições e responsabilidades:
• Inscrever a comunidade

• Apoiar a participação de crianças e adolescentes

• Participar das atividades de capacitação

• Indicar pessoas da comunidade para participar de 
outras capacitações

• Mobilizar a articular toda a comunidade

• Mapear a realidade das crianças e dos adolescentes

• Realizar debates com as comunidades
• Registrar os resultados

• Manter contato com a equipe da plataforma



Plataforma dos Centros Urbanos

Participe!

Mais informações: (11) 3812.1333

plataforma@soudapaz.org
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