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2º Fórum Comunitário  
Culminância da Edição 

  
 

É o momento de prestar contas do que foi 
executado a partir do Plano de Ação 
elaborado no 1º. Fórum Comunitário e 
revisado na reunião Intermediária. 
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2º Fórum Comunitário 

Comunicado Importante 
 
Para realizar o 2º. Fórum comunitário a administração municipal e o CMDCA devem 
solicitar formalmente ao UNICEF, via ofício assinado, a presença do (a) Observador 
(a) e informar o local com endereço da realização do evento.  
 
Deve informar também o dia/mês que não está disponível para realizar o evento.   
 
 

*Ver no Guia dos Fóruns o Anexo 7, página 84. 
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Quem realiza: 

É uma responsabilidade do CMDCA, com o apoio do Articulador e da Comissão 
Intersetorial 

Quem participa: 

- Adolescentes do NUCA 

- 55 convidados (no mínimo) 

Qual é a programação: 

   A. FEIRA DOS DIREITOS 

   B. GRUPOS DE TRABALHO 

   C. RODA DE CONVERSA 
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Responsabilidade de quem realiza: 

 

*dividir as tarefas  

*definir equipe de apoio 

*analisar os pontos positivos e negativos da experiência do 1º. Fórum 

*mobilizar e divulgar o evento (deixar claro que é um momento de celebração) 

*escolher um palestrante/facilitador e um relator para cada GT 

*saber selecionar as pessoas que vão fazer às apresentações e mediar as 
discussões nos grupos de trabalho 
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TEMÁTICA 
 Os 30 ANOS do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

 

REFLEXÃO 
1.No nosso município, como está a garantia dos direitos de cada CRIANÇA e  ADOLESCENTE? 

2.Como concentramos esforços 

- Naqueles mais vulneráveis ? 

- Nas vítimas de violência e exploração? 

-  Qual o nosso foco nos mais excluídos?  

-  E os Engajados? 
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Programação: 
 

8h – Receptivo (preenchimento da ficha de inscrição e assinatura da lista de presença) 

 

 9h - FEIRA DOS DIREITOS  
 

10h - Apresentação da metodologia do evento 

        - Palestra sobre os 30 anos do ECA 

        - Organização dos GTS 

        - Roda de conversa (ver o anexo 4 do Guia dos Fóruns Comunitários) 
 

13h - Encerramento 
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FEIRA DOS DIREITOS  - 30 ANOS DO ECA 
 

Momento criativo e de forma lúdica para comunicar a população e ao observador 
um panorama das Ações de Validação desenvolvidas e os avanços alcançados 

 

Especificações da feira: 

*duração de 1h, e no mínimo, 5 mesas expondo as Ações de Validação 

*podem ser barracas, estantes, estações, banners ou outras formas que apresente com clareza  

*em cada mesa garantir a presença de pelo menos dois adolescentes do NUCA e um técnico da área 

*cada mesa pode abordar dois ou três temas, mas desde que se relacionem 

*fica a critério de cada município o formato e a decoração do material a ser apresentado 
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GRUPOS DE TRABALHO 

Momento para avaliar o processo do Selo UNICEF no município 

  

DIVIDIR EM 4 GRUPOS DE TRABALHO SEGUINDO OS OBJETIVOS: 

 

1 – Garantir políticas especializadas para crianças e adolescentes – Resultados Sistêmicos 1, 2, 3, 8 e 12 

2 - Garantir políticas sociais de qualidade para crianças e adolescentes  vulneráveis - Resultados Sistêmicos 4, 5, 6, 7, 9 e 
10 

3 – Prevenir e Desenvolver respostas às formas extremas de violência  - Resultados Sistêmicos 11, 13, 14, 15 e 16. 

4 – Promover o engajamento e participação dos cidadãos - Resultado Sistêmico 17 
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RODA DE CONVERSA 
 

É este o momento de a população trazer as suas impressões e considerações sobre os avanços, assim 
como os pontos que precisam ser melhorados 

 

*este momento deve durar cerca de 1h20min 

*o palestrante apresentará uma análise do Resultados Sistêmicos – diagnóstico/avanços/desafios 

*intercalar a apresentação com espaços para debates com os membros do GT 

*o palestrante/facilitador deve ter conhecimento e segurança sobre a temática abordada 

*é importante que o tempo da Roda de Conversa seja respeitado 

*e que o relator faça todas as anotações 

*apresentação do indicador referente a temática abordada 
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2º Fórum Comunitário 
 

O PAPEL DO OBSERVADOR 
 

O (a) Observador (a) estará presente no 2º Fórum Comunitário para validar a realização 
do evento e realizer outras atividades de avaliação do Selo UNICEF. 

 

OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
 

1. LISTA DE PRESENÇA: constando o conteúdo preenchido pelos participantes (Anexo 2, página 68), e o 
consolidado de informações sobre a participação no 2º Fórum, conforme indicado no Anexo 2, 
página 67. 

2.    RELATÓRIO DO 2º. FÓRUM COMUNITÁRIO (ver informações contidas no anexo 8, páginas 85 e 86) 
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COMUNICAÇÃO 
 

O sucesso do Fórum envolve também a visibilidade do encontro e a 

divulgação do conteúdo que nele é produzido, estimulando a cobertura 

da mídia local antes, durante e depois do evento. 
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Seu objetivo é comparar a situação do município entre o Primeiro e o 

Segundo Fórum, tendo como referência a reflexão produzida na 

Reunião Intermediária de Acompanhamento. A avaliação do 

desempenho do município deve ser feita com base na realização das 

ações de validação e nos resultados sistêmicos alcançados, 

considerando as prioridades definidas no Plano de Ação. 
 

Boa Sorte! 
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