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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de São Pedro da Aldeia  

foi  elaborado no decorrer do ano de 2016 pela Comissão Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil,  composta por representantes de diversos 

órgãos como: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda, Secretaria 

Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, Secretaria de Governo Desenvolvimento 

Econômico e Esporte, bem  como Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar. 

Este plano é o resultado de um processo de construção participativa, sendo 

considerada, em sua elaboração, coleta de dados dos programas e serviços 

disponíveis a este público alvo.   

 

Após apreciação destas instâncias e aprimoramento do texto o Plano foi 

aprovado em reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no dia 

29 de Setembro de 2016.  

 

 

MARCO LEGAL E NORMATIVO 

 

São visíveis os avanços jurídicos no combate ao trabalho infantil pós 

Constituição Federal de 1988 que no artigo 227 estabelece os deveres da 

família, sociedade e Estado a fim de: 

 

...assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária,além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 

Dentre as conquistas em âmbito legal e normativo convém apresentar com 

brevidade alguns marcos legais que tem fundamentado a organização das 

políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil, tanto na esfera nacional 

quanto internacional: 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 

avança ao eleger a criança e o adolescente com prioridade absoluta através da 

Doutrina da Proteção Integral preconizada já nos primeiros artigos. Também os 

artigos 60 a 69 definem regras para a proteção do adolescente trabalhador. O 

texto é incisivo ao explicitar que “é proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade salvo na condição de aprendiz” (BRASIL, Lei 

8069/1990 - ECA, Art. 60). 

 O Decreto Presidencial nº 99.710 de 21 de novembro de 1990 ratificou a 

Convenção sobre os Direitos da Criança ocorrida em 24 de setembro de 1990. 

O referido Decreto no Artigo 32 reconhece “o direito da criança de estar protegida 

contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que 

possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua 

saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social”. 

Também convoca o Estado a adotar medidas normativas e administrativas para 

assegurar o enfrentamento ao trabalho infantil. 

 

1.1. Marco Legal, Normativo e Conceitual 

 

 A Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 138 de 26 de 

junho de 19732, que no Brasil foi promulgada pelo Decreto nº 4.134 de 15 de 

fevereiro de 2002, trata da idade mínima para o trabalho e da abolição efetiva do 

trabalho das crianças. Obriga a fixar uma idade mínima de emprego 
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correspondente ao fim da escolaridade obrigatória que deverá ser 

de 15 anos, pelo menos. 

  A Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT nº 182 de 17 de 

junho de 19993 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 

imediata para sua eliminação, no Brasil, foi promulgada pelo Decreto nº 178 de 

14 de dezembro de 1999 (Congresso Nacional) e Decreto nº 3.597 de 12 de 

setembro de 2000 (Presidência da República). Estabelece medidas imediatas e 

eficazes para abolir as piores formas de trabalho infantil abrangendo quatro 

categorias: todas as formas de escravidão ou práticas análogas de trabalho 

escravo; utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição ou 

material pornográfico; utilização procura e oferta de criança para atividades 

ilícitas abrangendo tráfico de drogas conforme definidos em tratados 

internacionais; trabalhos que pela natureza ou circunstâncias prejudiquem a 

saúde e a segurança da criança. Esta convenção estabelece que os países 

signatários devem elaborar uma lista constando a descrição dos trabalhos 

prejudicais a saúde da criança e do adolescente.  

 O Decreto nº 6.481 de 12 de junho de 2008 sancionado pela Presidência da 

República que aprova a lista das piores formas de trabalho infantil (LISTA TIP) 

descrevendo trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade. O 

referido Decreto respalda-se na Convenção nº 182 da OIT, no Decreto 

Legislativo 178 de 14 de dezembro de 1999 e Decreto nº 3.597 de 12 de 

setembro de 2000 que aprovam o texto da Convenção. 

 

Em continuidade apresentam-se marcos legais e normativos específicos que 

implementam o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

em âmbito nacional: 

 

2 Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização 

Internacional do 

Trabalho e reunida a 06 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava sessão; Define como tema 

principal 

idade mínima de admissão ao emprego. 

3 A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, Convocada em Genebra pelo 

Conselho de 
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Administração da Secretaria Internacional do Trabalho e reunida em 1ª de junho 

de 1999, em sua 87ª Reunião. 

 

 A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 

1993 define no art. 23 que a organização dos serviços dará prioridade à infância, 

adolescência em situação de risco pessoal e social. Em 2011, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi introduzido na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. 

O Art. 24 da referida lei inclui o PETI na Política Nacional de Assistência Social 

sendo reconhecido em âmbito nacional como estratégia de combate e 

enfrentamento do trabalho infantil. Institui a oferta do programa de forma 

articulada e intersetorial, garantindo transferências de renda, trabalho social com 

famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que 

se encontrem em situação de trabalho. 

 O Plano  Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção 

ao Adolescente Trabalhador, aprovado em 2011, estabelece metas visando 

erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a totalidade 

do trabalho infantil até 2020. O referido plano tem “a finalidade de coordenar 

intervenções realizadas por diversos atores sociais e introduzir novas ações, 

sempre direcionadas a assegurar a prevenção e eliminação do trabalho infantil 

e proteção ao adolescente trabalhador.” (BRASIL, 2011, p. 5). 

 Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de 2012, assinada pelo Conselho Nacional de Justiça, 

o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Defensores 

Públicos Gerais, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério 

do Trabalho e Emprego, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos da presidência 

da república, entre as quais objetiva desenvolver ações conjuntas de erradicação 

do trabalho infantil. 

 

 A 3º Conferência Global sobre Trabalho Infantil realizada nos dias 8 a 10 de 

outubro de 2013 em Brasília, Distrito Federal deu origem à Declaração de 

Brasília sobre Trabalho Infantil. O evento internacional teve como principais 

objetivos avaliar o progresso alcançado desde a Conferência Global sobre 
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Trabalho Infantil realizada na cidade de Haia na Holanda em 2010, 

bem como analisar obstáculos remanescentes e acordar medidas para o 

fortalecimento das ações para a eliminação das piores formas de trabalho infantil 

até 2016. Após este período estende a meta de erradicação a todas as formas 

de trabalho infantil. 

 

 A Resolução nº 10, de 15 de abril de 2014 que altera a Resolução nº 08 de 18 

de abril de 2013, ambas aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social, que dispõe sobre as ações estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - 

SUAS e o critério de elegibilidade do financiamento federal destinado a Estados, 

Municípios e Distrito Federal com maior incidência de trabalho infantil. 

 

 As Instruções Operacionais nº 01 de 05 de agosto de 2014 e nº 02 de 05 de 

agosto de 2014 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

através da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS 

respectivamente, orientam Estados, Municípios e o Distrito Federal sobre o 

reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

no que diz respeito à integração dos pisos de cofinanciamento e sua interface 

com o redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

(Instrução Operacional nº 01/2014). Também estabelece orientações para 

identificação e registro de famílias com crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(Instrução Operacional nº 02/2014). 

 

Marco Conceitual 

 

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador (2011), com respaldo na Emenda 

Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1988, trabalho infantil refere-se as 

diversas atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência realizadas por 

crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam ou não remuneradas. O documento 
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também trata da proteção ao adolescente trabalhador4 e destaca 

a proibição de algumas formas de trabalho, que são consideradas prejudiciais à 

saúde, à segurança ou à moral do adolescente, caracterizadas como perigosas, 

insalubres, penosas, prejudiciais à moralidade, noturnas, realizadas em locais e 

horários que prejudiquem a frequência à escola ou que tenham possibilidade de 

provocar prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico.  

Refere-se a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil regulada pelo Decreto 

nº 6.481, de 12 de junho de 2008. 

A partir dos 14 anos é permitido o trabalho na condição de aprendiz, ou seja, 

inserido em programa de aprendizagem com objetivos voltados a formação 

técnico-profissional. 

Segundo Oliveira, (2005, p.3) essa formação possibilita ao adolescente, além da 

aquisição de conhecimentos e aptidões práticas, também o ensino geral que 

contribui para o desenvolvimento de sua personalidade, do caráter e das 

faculdades de compreensão. 

Aprofundando o conceito de APRENDIZAGEM o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado do Paraná (2014, p. 100-101) aponta alguns 

esclarecimentos:  

 

 

2. DIAGNÓSTICO DO TRABALHO INFANTIL 

 

Diferenciam-se duas modalidades de aprendizagem quanto ao modo de 

aquisição, a escolar e a empresária, indicando os responsáveis pela 

transmissão e qualificação e não apenas o local em que é realizada. No 

caso da aprendizagem escolar, a legislação não cogita a existência de 

vínculo de emprego, visto que o trabalho complementa estreitamente o 

ensino escolar (...). O estágio profissionalizante, regulamentado pela Lei nº 

11.788/2008, é caracterizado como aprendizagem escolar, uma vez que a lei 

exige um convênio entre a empresa e a escola, bem como a formalização 

de um contrato entre o educando, a parte concedente do estágio e a 

instituição de ensino (FONSECA, 2005). Ainda, reforçando essa 
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caracterização, a mesma lei estatui que o estágio é ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

e deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 

instituição de ensino (arts. 1º e 3º, § 1º, Lei nº 11.788/2008). A aprendizagem 

empresária tem seus preceitos específicos estabelecidos pelas Leis nº 

10.097/2000 e nº 11.180/2005, que reformularam artigos da CLT, e pelo 

Decreto nº 5.598/2005. Nesse caso, ao adolescente aprendiz, maior de 14 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. A 

aprendizagem é objeto de um contrato de trabalho especial do qual 

resultam obrigações recíprocas, em que o empregador se compromete a 

transmitir formação técnico-profissional ao adolescente, e este, por sua 

vez, compromete-se a executar as atividades programadas necessárias a 

essa formação (art. 428, caput, CLT). 

 

 

Até este ponto do texto abordou-se a categoria TRABALHO sob o aspecto legal 

de proteção a infância e adolescência como sujeitos em condição peculiar de 

desenvolvimento.São notáveis os avanços legais e normativos da política 

pública de enfrentamento ao trabalho infantil, porém muitos limites ainda 

precisam ser superados, é o que revela o 

diagnóstico apresentado a seguir. 

 

 

 

2.1 Situação em âmbito Nacional 

 

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção 

ao Adolescente Trabalhador (2011) apresenta um diagnóstico detalhado acerca 

do trabalho infantil no país. Em síntese, demonstra que: 

 

 O Brasil possui altos índices históricos de concentração de renda e 

desigualdade social, e o atual ciclo de crescimento econômico ainda não 

eliminou as desigualdades entre as diversas regiões e setores 
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econômicos. A distribuição de renda ocorre em ritmo lento, o 

próprio impacto da integração dos programas PETI e Bolsa Família sobre 

o trabalho infantil é limitado por problemas de articulação entre setores e 

esferas de governo e permanece a exclusão ou a inserção precária dos 

membros adultos das famílias mais pobres no mercado de trabalho. 

(BRASIL, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

e Proteção ao Adolescente, 2011, p.21). 

 

Mediante a análise situacional dos dados revelados no diagnóstico, o Plano 

Nacional (2011, p.19-20) aponta descritores e indicadores que dimensionam o 

problema. 

 

a) Prevalência do trabalho infantil permanece em patamares elevados; 

b) Nas faixas etárias mais baixas a ocorrência do trabalho infantil concentra-

se nas atividades agrícolas; 

c) As formas assumidas pelo trabalho infantil no Brasil são fortemente 

influenciadas por fatores relacionados a gênero e raça; 

  5 

 Descritores e Indicadores: Conceitos utilizados no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador com o objetivo de apresentar no texto do diagnóstico a 

análise situacional e problemas a serem enfrentados. 

 6 

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 

utiliza o termo gênero, todavia, neste Plano Municipal optou-se pelo conceito sexo (masculino e feminino) 

considerando os dados do IBGE e também por entender que as questões relacionadas a gênero são mais 

abrangentes. 

 

 

d) Não foram ainda eliminadas as “piores formas” de trabalho infantil definidas 

pela legislação; 

e) Não há obrigação legal das empresas para a contratação prioritária de 

adolescentes de 14 a 18 anos como aprendizes; 

f) Maioria dos adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham não possui carteira 

assinada; 

g) Crianças e adolescentes que trabalham estão altamente expostos a 

situações de risco, acidentes e problemas de saúde relacionados ao trabalho; 
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h) Crianças e adolescentes que trabalham têm índices inferiores de 

permanência na escola e rendimento escolar comprometido 

FONTE: Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador (2011/2015), p.19-20. 

 

Estes descritores revelam problemas que se somam ao contexto histórico 

cultural do trabalho infantil. No Brasil a concepção de que “é melhor a criança 

trabalhar do que ficar na rua”, ou ainda “trabalhar forma o caráter da criança” 

reproduz o discurso moralizador que predominou no século XX com a aplicação 

do Código de Menores7, que concebia o adolescente como menor, objeto de 

intervenção do Estado sob a égide da Doutrina da Situação Irregular. Por 

décadas, crianças e adolescentes foram tratados como delinquentes, cuja visão 

dominante impunha o dever de aproveitar o tempo de forma útil através do 

trabalho, não importavam as condições. Na década de 1980 o fenômeno do 

trabalho infantil começa a ser problematizado: 

 

Tornava-se cada vez mais claro que a mentalidade que manteve milhões de 

crianças e adolescentes no trabalho também produziu um país que se 

tornou conhecido mundialmente pela desigualdade social, pela 

concentração de renda, pela quantidade de pobres e famintos, pelo número 

de analfabetos e também pela explosão do número de crianças em situação 

de rua nas suas emergentes megalópoles, situação similar a de várias 

outras nações do Terceiro Mundo. (BRASIL, Plano Nacional de Prevenção 

e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, 2011, p.10). 

 

Inicia-se um processo de mobilização nacional que garante na Constituição 

Federal de 1988 a concepção da criança e do adolescente como sujeito de 

direitos em condição peculiar de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
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e social. Na sequência, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

imprime no país a Doutrina da Proteção Integral. 

7 

 Código de Menores chamado de Mello Mattos (1927) e reformulado em 1979 com base na doutrina da 

Proteção Irregular  de concepção assistencialista, institucionalizadora e repressora 

(Machado,A;Machado,M, 2009,p.78) 

 

 

Embora as mudanças em âmbito legal e normativo sejam numerosas, ainda 

repercute no contexto sócio-histórico-cultural o velho paradigma, também 

acentuado pela mídia, que trata adolescentes como menores delinquentes e 

infratores. Há um longo caminho a seguir na “luta” pela garantia efetiva dos 

direitos preconizados na legislação. 

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador: 

 

Crianças e adolescentes submetidos à criminalidade, ao narcotráfico, à 

exploração sexual e a condições análogas à escravização dentre outras 

atividades classificadas como as piores formas de trabalho infantil revelam 

como persiste no país uma mentalidade perversa, capaz de negar a própria 

condição de ser humano às novas gerações cidadãos e cidadãs. (BRASIL, 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção 

ao Adolescente Trabalhador, 2011, p.12). 

 

 

2.2 Situação em âmbito Estadual 

 

De acordo com o Censo IBGE/2010, o estado do Rio de Janeiro possuía 29 

municípios com alta incidência de trabalho infantil, o que os tornava elegíveis ao 

cofinanciamento federal para as AEPETI. A partir dessa realidade, a SEASDH 

aderiu à proposta do MDS e,por meio da Resolução CEAS no 62, de 27/05/2014, 

o Conselho Estadual de Assistência Social aprovou o Termo de Aceite 

docofinanciamento, o que, consequentemente, trouxe para a SEASDH a 

responsabilidade de cumprir as orientações que tratam da temáticaem âmbito 
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nacional.Conforme previsto pelas normativas (Resolução CIT no 

05, de 12 de abril de 2013; Resolução CNAS No 08, de 18 de Abril de 2013,e 

Resolução CNAS No10, de 15 de abril de 2014), cabe ao ente estadual: 

I - adesão ao PETI e o cumprimento das ações estratégicas (dado pela 

Res.CNAS no010/2014) 

II – coordenação do PETI em seu âmbito 

III - realização de ações de vigilância socioassistencial voltadas à elaboração de 

estudos e diagnósticos sobre o trabalho infantil para 

 

apoiar os Municípios com repasse periódico de informações; 

IV - realização de ações de divulgação para sensibilização e mobilização; 

V - realização de capacitação, apoio técnico e monitoramento aos Municípios; 

VI - definição de técnicos de referência da Proteção Social Especial - PSE para 

monitoramento e acompanhamento do PETI nos 

Municípios; 

VII - estabelecimento de corresponsabilidade com órgãos de Estado que 

desenvolvam ações de erradicação do trabalho infantil; 

VIII - mobilização e realização das audiências públicas com os Municípios (dado 

pela Res.CNAS no010/2014); 

IX - acompanhamento do registro do trabalho infantil no Cadastro Único e 

preenchimento de sistema pertinentes ao PETI pelos municípios; 

X - acompanhamento das ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil 

nos Municípios (dado pela Res.CNAS no010/2014); 

XI - articulação com as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos na 

erradicação do trabalho infantil; 

Plano Estadual de Trabalho das Ações Estratégicas do PETI/RJ 

XII - veiculação das campanhas nacionais e realização de campanhas estaduais;  

XIII - desenvolvimento de ações intersetoriais para garantir a inserção da criança, 

adolescente e suas famílias nos serviços socioassistenciais e demais políticas 

públicas. 

Segundo a PNAD/2014, comparado a 2013, o Brasil registrou aumento de 9,48% 

no número de trabalhadores entre 5 e 17 anos. O aumento do trabalho infantil 

no Brasil já comprometeu as metas do plano daOrganização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 
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2016, e fica o questionamento sobre se será possível a 

erradicação completa até o ano 2020, como se pretendia originalmente na OIT. 

Segundo informações colhidas junto ao Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), utilizando dados do 

IBGE/PNAD/2014, o estado do Rio de Janeiro possui 2.867crianças e 

adolescentes na faixa etária de 05 a 17 anos. Desse total, aproximadamente, 92 

mil estariam ocupados. Dividindo-se o total de crianças e adolescentes ocupados 

pelo total da população nessa faixa etária e, comparado aos outros estados, o 

estado do Rio de Janeiro teria a menor taxa (3,2) de crianças e adolescentes 

ocupados. 

 

 

2.3 Situação em âmbito Municipal 

 

No município de São Pedro da Aldeia o percentual  crianças/adolescentes de 

referencia do domicilio desempregada  era de 4,6% e é maior que a do Estado, 

conforme gráfico a seguir com dados do Censo de 2010. 

Em relação a população de 16 anos ou mais em situação de informalidade, o 

percentual observado foi de 21,3%. Já em relação a população de 10 a 13 anos 

ocupada, o percentual observado foi de 2,1%. 

Censo 

Demográfico 

Pessoas de 

referência do 

domicílio 

desempregadas 

População de 16 

anos ou mais em 

situação de 

informalidade 

População de 10 

a 13 anos 

ocupada  

2010 4,6% 21,3% 2,1% 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 

40,0% tinham carteira assinada, 21,2% não tinham carteira assinada, 22,0% 

atuam por conta própria e 1,8% de empregadores.Servidores públicos 

representavam 12,6% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na 

produção para o próprio consumo representavam 2,4% dos ocupados.
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Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010 
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Mapeamento dos Serviços do Município 

 

 

 

São Pedro da Aldeia é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. 

Localiza-se na latitude 22º50'21" sul e na longitude 42º06'10" oeste, tendo como 

municípios limítrofes Cabo Frio, Iguaba Grande e Armação de Búzios. Sua população 

segundo estimativa do IBGE em 2015 é de 96.920 habitantes. Possui área de 

332,792km². 

É um dos principais centros históricos e culturais, cuja história se 

entrelaça com o enredo do Estado do Rio de Janeiro e também nacional. Abriga 

monumentos de grande importância como a Casa da Flor, a qual recebeu o 

Prêmio Culturas Populares pela Secretaria da Identidade e da Diversidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Flor
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%AAmio_Culturas_Populares&action=edit&redlink=1
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Cultural do Ministério da Cultura em 2007, e igrejas construídas 

pelos padres na fundação da aldeia, como a Igreja Matriz de São Pedro. 

São Pedro da Aldeia é destaque por ser a cidade conservadora da 

história não só do município, mas de toda a região. Nele, encontra-se a Base 

Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, que abriga o Museu da Aviação Naval, 

única de seu tipo no país, sendo sede da Força Aeronaval da Marinha do Brasil, 

exercendo um importantíssimo papel na defesa nacional 

O município conta ainda com o Museu Ferroviário da Região dos 

Lagos na Antiga estação São Pedro, implementado pelo IPHAN.É ainda sede 

regional de importantes órgãos como o ETRL/ IPHAN-RJ, a Prolagos (empresa 

de distribuição de água da região) e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

(TRF2). 

Sendo a região abundante em vento, sol e mar, São Pedro da Aldeia 

teve como principal atividade econômica a extração do sal marinho desde a 

época do Brasil Colônia que enriqueceu a elite aldeense com o "ouro branco", o 

qual era o mais puro e menos custoso de todo o Império Português, gerando 

bons lucros. Contudo a atividade decaiu devido a competição com o sal do Rio 

Grande do Norte e,devido também, a especulação imobiliária gerada pelo 

turismo. 

A economia aldeense tem como base a pesca artesanal, o turismo, o 

comércio local e a extração de sal marinho, hoje e menor escala. A principal 

atividade econômica tem sido o turismo. Suas belíssimas praias, centro histórico, 

áreas de preservação da Mata Atlântica, museus, festividades e entre outros 

atrativos fazem de São Pedro da Aldeia um dos principais destinos turísticos da 

Região da Costa do Sol. 

As praias são um capítulo à parte, águas termicamente agradáveis 

banhadas pela Laguna de Araruama, a maior laguna hipersalina do mundo. 

Esportivamente São Pedro da Aldeia é excelente para prática de esportes 

náuticos, como kitesurf, Windsurfe e Iatismo, por ter ventos fortes e águas 

tranquilas. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_Matriz_de_S%C3%A3o_Pedro_%28S%C3%A3o_Pedro_da_Aldeia%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Naval_de_S%C3%A3o_Pedro_da_Aldeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Naval_de_S%C3%A3o_Pedro_da_Aldeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Avia%C3%A7%C3%A3o_Naval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPHAN
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prolagos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%A3o_da_Costa_do_Sol&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Araruama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kitesurf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windsurf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iatismo
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE LOCAL 

 

O diagnóstico consiste no levantamento, análise e interpretação das 

causas dos problemas sociais existentes no município, com o objetivo de 

conhecer com profundidade a realidade social, visando alcançar as 

potencialidades e responder as necessidades e anseios da população, com a 

criação de políticas públicas para obtenção de impactos positivos nos grupos 

familiares e sociais locais, permitindo um melhor planejamento das ações e 

projetos de cunho socioassistencial.  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi instituído na 

Lei Orgânica da Assistência Social por meio da Lei 12435 de 06/06/2011 como 

um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de 

Assistência Social, que âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

compreende ações de: transferências de renda, trabalho social de famílias e 

oferta de serviços sócio-educativos para crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de trabalho. 

A proposta de redesenho do PETI resultou da implementação dos 

serviços sócios assistenciais, especialmente do reordenamento do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, da nova configuração do 

trabalho infantil no Brasil, apresentada nos dados do censo IBGE 2010, como 

também nos avanços estruturais da política de prevenção e erradicação do 

trabalho infantil. 

 

No município de São Pedro da Aldeia foi realizado o termo de aceite do 

PETI em 2013. Houve o redesenho do programa em 2014, foi necessário 

reafirmar o novo termo de aceite. Em maio de 2014 o Estado do Rio de Janeiro 

através do MDS informou ao município a estatística de 425 

crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil. Não sendo estas 

identificadas através das nossas redes de serviço. 

 

DADOS QUANTITATIVOS ORGANIZADOS POR REDES DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 
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Para aproximar ainda mais o diagnóstico da realidade municipal, 

a tabela a seguir apresenta 93% da População de 0 a 17 anos por bairros 

organizada nas oito (07) Redes de Proteção Social de São Pedro da  Aldeia. 

Estes números somam 12715 jovens e convém reforçar que equivalem a 93% 

do total da população da faixa etária de 0 a 17 anos de São Pedro da Aldeia () 

conforme o IBGE 2015. Ainda que não atinja 100% servem como referência para 

o mapeamento do território, pois estão distribuídos conforme a organização das 

redes de proteção. A organização desta tabela visa complementar o diagnóstico 

e favorecer o processo de elaboração das ações e metas do Plano Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

Alecrim 

(de 0 a 4 anos = 286 )   (5 a 6 anos = 215 )   (7 a 15 anos = 1033)    (16 a 17 anos 

= 216) 

  

São João 

(de 0 a 4 anos = 674)     (5 a 6 anos =  516)     (7 a 15 anos = 2369)   (16 a 17 anos 

= 542) 

  

Rua do Fogo 

(de 0 a 4 anos =360)     ( 5 a 6 anos = 230)     (7 a15 anos = 1163)    (16 a 17 anos 

= 264) 

  

Morro do Milagre 

(de 0 a 4 anos = 272)     (5 a 6 anos = 206)    (7 a 15 anos = 875)      (16 a 17 anos 

= 239) 

  

Porto da Aldeia 

(de 0 a 4 anos= 257)      (5 a 6 anos = 181)     (7 a 15 anos = 886)      (16 a 17 anos 

= 222) 

  

Balneário 

(de 0 a 4 anos= 318)       (5 a 6 anos =203)      (7 a 15 anos = 1033)    (16 a 17 

anos = 236)  

 



 

24 
 

 

 

REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL E MAPEAMENTO POR TERRITÓRIO  

 

O município conta com 7 redes de Proteção Social básica e especial nos 

territórios (Alecrim, Sãoo João, Morro do Milagre, Rua do Fogo, Balneário e Porto 

da Aldeia e Centro) que se reúnem mensalmente com prevalência de 

representantes da Educação, 

Saúde e Assistência Social. Essas redes debatem sobre as políticas municipais, 

socializam informações e buscam o fortalecimento dos serviços de cada 

território. Algumas recebem, discutem e encaminham casos para o Sistema de 

Garantia dos Direitos. A Resolução nº. 113 do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA) no artigo 1º esclarece que “O Sistema 

de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) constitui-se na 

articulação e integração das instâncias públicas governamentais e não 

governamentais e da sociedade civil”. 

Todavia entende-se a necessidade de articulação do SGD através das redes de 

proteção para que abranjam os demais serviços, considerando, tanto as 

disposições legais da Política Nacional de Assistência Social que abordam sobre 

a criação de redes socioassitenciais e também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que no artigo 86 coloca:  

 

“a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 

através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios.” 

 

 

Por considerar relevante o trabalho intersetorial, optou-se pelo mapeamento dos 

serviços distribuídos nas redes de Proteção Social  básica e especial do 

município, o que possibilita uma leitura mais eficiente das ações municipais e 

das demandas para o público infanto juvenil. A cidade de São Pedro da Aldeia é 

composto de 5 áreas Região Oeste. Região Norte, Região Leste e Região Sul, 

Zona Rural. A área territorial é urbana e rural. 
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Região Leste 

Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos – 2 Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS)  

 

 CRAS  Catarina Machado da Silva Borges (Alecrim)   

 

Área de abrangência: Alecrim, Orquídea, Pau Ferro, 

Porto do Carro e Parque arruda 

 

CRAS Anibal Martins Ferreira (São João) 

 

Área de Abrangência: Baixo Grande, Via Ápia, Recanto 

das Orquídeas, Ponta do Ambrósio, Colinas, Vila Ápia, 

Recanto das Orquídeas, Chaparral, São João, 

Vinhateiro, Campo Redondo, Porto do Sol, Parque 

Estoril, Jardim Primavera. 

 

Secretaria de Educação 

 

Escolas Municipais:  

 

Escola Municipal Rodrigues dos Santos,  

Escola Municipal Aurelino Martins dos Santos 

Escola Municpal Rocha da Silva 

Creche Municipal Comunitária Tia Fátima 

Escola Municipal Dulce Jotta de Souza 

Escola Municipal Jamila Motta da Silva 

Escola Municipal Lucinda Fransciscone Medeiros 

Escola Municipal Maria Lucinda Terra de Andrade 

Escola Municipal Manoel Moraes da Silva 

Escola Municipal Professora Maria Celeste Campos 

Escola Municipal Sâo Franscisco de Assis 

Escola Municipal Vidal de Negreiros 

Escola Municipal Vinhateiro  

Núcleo de Educação e Cultura Ozimar da Silveira 

Maurício  

Escola Municipal Jardim Primavera 

 Escola Municipal Dr. Plínio de Assis Tavares 

 

Escolas Estaduais 

 

CIEP – Professora Curvelina Dias Curvelo 

CIEP – Gabriel Joaquim dos Santos 

CIEP – E. E. Almirante Tamandaré 

Escola Estadual Vital Brazil 

 

Escolas Particulares 

 

Centro Educacional Araujo 

Centro Educacional Clubinho da Criança 

Centro Educacional Instituto Siqueira Feliz 

Centro Educacional Professor Elias 

Centro Educacional Sete Saberes 

Sistema Educacional Semeando 

Creche Municipal Comunitária Tia Fátima 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Unidade da Saúde da Família Alecrim 

Unidade da Saúde da Família Baixo Grande 

Unidade da Famíia Campo Redondo I 

Unidade da Famíia Campo Redondo II 

Unidade de Saúde da Família Porto do Carro 

Unidade de Saúde da Família São João I 

Unidade de Saúde São João II 

Unidade de Saúde da Família Vinhateiro 

Unidade de Saúde da Família Colina 

Unidade de Saúde Recanto das Orquídeas 

 

 

 

Zona Oeste 
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Escola Municipal Dr. Plínio de Assis Tavares 

Zona Rural 

 

Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos – 1 Centro de Referência de Assistência 

Social 

 

CRAS Gelson Pinheiro (Rua do Fogo): 

 

Área de Abrangência: Botafogo, Cruz, Jardim das 

Acácias, Jardim Morada da Aldeia, Pau Rachado, 

Pinheiro, Recanto do Sol, Rua do Fogo, Santo Antônio, 

São Matheus, Sepetiba Mirim, Sergeira, Três Vendas, 

Bosque Pomerade, Flexeira, J.Marasol, Arrastão. 

 

Secretaria de Educação: 

 

Escola Municipal Antônio Vaz da Silva  

Escola Municipal Barnabé Mariano de Souza 

Escola Municipal Capitão Costa 

Escola Municipal Eliízio da Costa Moreira 

Escola Municipal Pequiá 

Escola Municipal Dona Rosa da Silveira 

Escola Municipal Paulo Roberto Marinho 

 

Secretaria de Saúde 

 

Unidade de Saúde da Família Botafogo 

Unidade Básica de Saúde Cruz 

Unidade de Saúde Flexeira 

Unidade Básica de Saúde Rua do Fogo 

Unidade de Saúde da Família São Matheus 

Posto de Saúde Três Vendas 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – 

1 Centro de Referência de Assistência Social 

CRAS Carlota Pereira dos Santos (Balneário) 

 

Àrea de abrangência: Balneário das Conchas, 

Balneário de Sâo Pedro, Parque dos Meninos, Praia 

Linda, Jardim Arco Íris. 

 

Secretaria Municipal de Educação: 

 

Escola Municipal José Teixeira Paulo 

Escola Manoel Martins Teixeira 

Escola Municipal Professora Maria da Glória Santos 

Motta 

Escola Municipal Paineira 

Horto Escola Artesanal 

 

Organização Não Governamental 

 

Organização Não Governamental Patotinha da Aldeia 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Unidade Básica de Saúde Balneário 

Unidade de Saúde da Família Praia Linda 

UPA- Pediátrica 

 

NPI Brasil Corparate Corporate Solutions 

Creche Municipal Comunitária Dona Chica 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Básica de Saúde Fluminense 

Centro de Atenção Psicossocial 

Policlínica Municipal 

Pronto Socorro Municipal 

 

Região Sul 
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Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – 

1 Centro de Referência de Assistência Social 

 

CRAS Antônio Paulino de Souza (Morro do Milagre) 

 

Área abrangência: Boa Vista, Morro do Milagre, 

Estação, Fluminense, Jardim Soledade, Retiro, São 

José. 

 

Secretaria Municipal de Educação: 

 

Escola Municipal Adalgiza da Silva Lobo 

Escola Municipal Professora Carolina Nazareth Teixeira 

Pinheiro 

Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo 

Guimarães 

Escola Municipal Menino Jesus 

Núcleo de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de 

Andrade 

CEDERJ 

Escola Municipal do Retiro 

 

Escolas Estaduais 

CEJA – Professor Cordelino Teixeira Paulo 

Escola Estadual José Rascão 

 

Escolas Particulares 

Escola Almirante Carneiro Ribeiro 

Escola Menino Jesus 

Colégio Cinecista Almirante Barroso 

Jardim Escola Moranguinho e Instituto Aredes 

 

Escola Técnica 

NPI Brasil Corparate Corporate Solutions 

UNIENF Lagos 

 

Organização Não Governamental 

 

NEDVIDA – (Núcleo de Assistência Social e Educação  

para Vida Paulo de Tarso 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – 

1 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e 

1 CREAS – Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social 

Sede do Cadúnico/Bolsa Família  

Conselho Tutelar 

 

CRAS Palmiro Gomes (Porto da Aldeia) 

 

Área de abrangência: Baleia, Centro, Praia do 

Sudoeste,  Pitória, Camerum, Boqueirão, Mossoró, 

Poço Fundo, Porto da Aldeia,  

 

Secretaria de Educação: 

Escola Municipal Elízio Ignácio Rangel 

Escola Flonete Alexandrino da Silva 

Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho 

Escola Municipal José Guimarães 

Escola de Artes Municipal  

Núcleo de Tecnologia Municipal de São Pedro da 

Aldeia 

Centro de Formação Continuada Professora Ismênia 

Trindade dos Santos 

 

Escolas Estaduais 

Escola Estadual Feliciano Sodré 

Escola Estadual Nobu Yamagata 

Escolas Particulares  

 

 

 

 

Região Sul 

 

Horto Municipal 

Mercado Municipal Arruda Câmara 

Polo Rural Hildefonso de Souza Ramos 

 



 

28 
 

Região Sul 

 

Escolas Particulares 

 

Centro Educacional Missão São Pedro 

Colégio Disneylândia e Instituto Silva Serpa 

Jardim Escola Arca de Noé 

Jardim Escola Chapeuzinho Vermelho 

Jardim Escola Vovô Lima 

 

Creche 

 

Creche Municipal Tia Márcia 

 

Organização Não Governamental 

 

Casa de Apoio Sementes do Amanhã 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Doenças Infecto-Parasitárias (DIP) 

Unidade Básica Centro 

Unidade Básica de Saúde Poço Fundo 

Unidade Básica de Saúde Poço Fundo 

Unidade Básica de Saúde Porto da Aldeia I 

Unidade Básica de Saúde Porto da Aldeia II 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

Crianças e Adolescente – PAISMCA 

Hospital e Maternidade Missão de São Pedro 

Centro Municipal  de Atendimento Múltiplos em Saúde 

Mental 

 

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, 

Trabalho e Renda  

Centro de Atendimento ao Trabalhador – CAT 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer 

Teatro Municipal Dr. Átila Costa 

Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos 

Cine Estação São Pedro 

Casa dos Azulejos 

Casa da Flor 

Biblioteca Municipal 

Casa do Artesão 

Museu Aeronaval 

Centro de Informações Turísticas 
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DADOS DESCRITIVOS DA REDE DE PROTEÇÃO 

SOCIAL 

 

A organização desta tabela visa complementar o diagnóstico e favorecer o 

processo de elaboração das ações e metas do Plano Municipal de Erradicação 

do Trabalho Infantil. 

Na área da Assistência Social e Direitos Humanos: A assistência 

social, política pública não contributiva, é dever do Estado e direto de todo 

cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência social no 

Brasil estão a Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes para a gestão 

das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de 1993, 

que estabelece os objetivos, princípios e diretriz e das ações. 

 

A Loas determina que a assistência social seja organizada em um sistema 

descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade 

civil. A IV Conferência Nacional de Assistência Social deliberou, então, a 

implantação do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Cumprindo essa 

deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

implantou o Suas, que passou a articular meios, esforços e recursos para a 

execução dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

O Suas organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo 

bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas 

com deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem. As ações são 

baseadas nas orientações da nova Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 

2004. 

 

A gestão das ações socioassistenciais segue o previsto na Norma Operacional 

Básica do Suas (NOB/Suas), que disciplina a descentralização administrativa do 

Sistema, a relação entre as três esferas do Governo e as formas de aplicação 

dos recursos públicos. Entre outras determinações, a NOB reforça o papel dos 

fundos de assistência social como as principais instâncias para o financiamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/ed0ec9f00aee6b3c7337aff96d2541bc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/ed0ec9f00aee6b3c7337aff96d2541bc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/23ad2e16c4d257cdb672c8bb352731fa/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/23ad2e16c4d257cdb672c8bb352731fa/download
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da PNAS. 

 

A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo 

poder público quanto pela sociedade civil, igualmente representados nos 

conselhos nacional do Distrito Federal, estaduais e municipais de assistência 

social. Esse controle social consolida um modelo de gestão transparente em 

relação às estratégias e à execução da política. 

 

A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e 

benefícios socioassistenciais, promovidas por esse modelo de gestão 

descentralizada e participativa, vem consolidar, definitivamente, a 

responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da 

desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil organizada, 

através de movimentos sociais e entidades de assistência social. 

O munícipio de São Pedro da Aldeia, atualmente possui 6 (seis) Unidades de 

Proteção Social Básica (CRAS) e 1 (uma) Unidade de Proteção Especial de 

Média Complexidade (CREAS), conforme descrito abaixo: 

Equipamentos/Equipes 

da Assistência Social 

Cadastrados 

no CADSUAS 

Cofinanciados 

pelo MDS 

Quantidade de 

equipamentos 

próprios 

Centro de Referência de 

Assistência Social – 

CRAS 

6 3 1 

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social – 

CREAS 

1 1 0 

Sede CADÚNICO / Bolsa 

Família 

1 1 0 

Fonte: Plano Municipal de São Pedro da Aldeia – 2014 
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O Centro de Referência Especializada em Assistência Social 

(CREAS) é a unidade pública estatal que oferta serviços da proteção especial, 

especializados e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação 

de ameaça ou violação de direitos. Além da oferta de atenção especializada, o 

CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a 

rede de assistência social e as demais políticas públicas.  

 Em 2014, foram realizados 157 atendimentos a pessoas com idade de 0 

a 17 anos, cujo perfil se encaixava no público-alvo do CREAS. 

 Daquele total, 49 ocorrências versavam sobre Violações de 

Direitos/Violência; das quais 25 compreendiam crianças de 0 a 12 anos e 

24, menores com idade de 13 a 17 anos. 

 Já a Violência Intrafamiliar somou 11 atendimentos.  Todos abarcavam 

crianças de 0 a 12 anos de idade. 

 

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre 

elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a 

rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre 

eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens e idosos. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em 

situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  

 

Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais 

de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme 

identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços e 

programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em 

rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os Benefícios 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e8dad081563c9013a1a284da4d737818
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Eventuais e os Benefícios de Prestação Continuada 

(BPC) compõem a Proteção Social Básica, dada a natureza de sua realização. 

 

Na área da saúde, que diz respeito ao Programa Municipal de Saúde Mental, as 

crianças e adolescentes, poderão ter acesso aos dispositivos que fazem parte 

deste Programa, assim como todos os outros usuários. Dentre estes dispositivos, 

temos o Ambulatório Ampliado de Saúde Mental que fica localizado no Centro 

Municipal de Atendimentos Múltiplos em Saúde Mental, sendo um dispositivo 

que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos; que apresentam quadros 

de déficits de aprendizagem variando de leves a severos, transtornos do 

comportamento, quadros de depressão, conflitos emocionais, vítimas de 

violência em parceria com o Núcleo de Atendimento à Violência Intrafamiliar - 

NAVI, quadros de deficiências múltiplas, como: síndromes, paralisia cerebral, 

retardo mental, além do transtorno global do desenvolvimento ou 

autismo.Portanto, as crianças e os adolescentes, que apresentarem alguns 

desses transtornos, poderão ter acesso a esse Cuidado em Saúde Mental. 

 

Nessa Linha de Cuidado, o acolhimento e o atendimento, são realizados por uma 

equipe técnica composta por psiquiatras, inclusive em deles infanto-juvenil, 

psicólogas, fonoaudiólogas, musicoterapeuta, psicopedagoga, terapeuta 

ocupacional, assistente social, e fisioterapeuta que faz o trabalho através da 

hidroterapia.Através dessa equipe técnica, é oferecido desde o Acolhimento aos 

atendimentos, sendo eles individuais, de grupos e também aos familiares. 

  

Numa direção intersetorial, a Coordenação deste serviço busca juntamente com 

a Direção do Programa Municipal de Saúde Mental, compartilhar com outros 

serviços, criando e acompanhando o Cuidado necessário para a efetivação 

desse trabalho em Rede, que vem sendo implantado. 

  

Também no ambulatório, é oferecido o acolhimento e o tratamento para o usuário 

em uso prejudicial de álcool e outras drogas, seja qual for sua idade. Para tal, 

existe também, desde o acolhimento até os atendimentos, sendo eles 

individuais, de grupos e aos familiares e os mesmos são realizados por uma 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e8dad081563c9013a1a284da4d737818
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e413712b54425b7db522fc9f445c0fe6
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e413712b54425b7db522fc9f445c0fe6
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equipe técnica composta por profissionais, que são: médico 

psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional e psicólogas; que se dividem 

com os outros atendimentos realizados no ambulatório. 

 

Nos momentos de crise psiquiátrica, síndromes de abstinência ou intoxicação 

por uso prejudicial de álcool e outras drogas, contamos com leitos no Pronto 

Socorro Municipal. Assim, essas crianças e adolescentes, que apresentarem 

essas comorbidades, que fazem parte da nossa Linha de Cuidado, também 

podem ser acolhidos em nossa Porta de Entrada, que fica localizada no Pronto 

Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia. 

  

Além, desses dispositivos, temos o Núcleo de Atendimento à Violência 

Intrafamiliar- NAVI, que acolhe e atende tais situações vividas por crianças, 

adolescentes, adultos, mulheres, idosos, e pessoas com deficiência, através de 

uma equipe multiprofissional, que conta inclusive com um advogado. E essas 

crianças e  adolescentes que estiverem no contexto de violência intrafamiliar, 

seja por violência física, psicológica, sexual ou negligência, cometida ou sofrida 

por estes, terão através da Coordenação deste dispositivo, juntamente com a 

Direção do Programa Municipal de Saúde Mental, o acesso garantido a esses 

Cuidados em Saúde Mental. 

E, para garantir e potencializar a importância da construção desse trabalho, foi 

constituído o Fórum Intersetorial de Políticas Públicas para a Construção de 

Rede, que ocorre mensalmente com a participação de representantes das 

diversas Secretarias Municipais, além de representantes de outros Órgãos 

Públicos que compõem a Rede de Cuidado instalada no  Município.Esse espaço 

permite a discussão de temas que certamente tangenciam também a 

adolescência e os problemas complexos vividos durante esse percurso da 

infância e  adolescência, que nos convoca a pensar e criar ações e resoluções 

também complexas para o enfrentamento que se impor. 

 

Na Saúde da Criança, temos a Triagem Neonatal (teste  do pezinho, teste do 

olhinho e uma avaliação auditiva comportamental), gostaríamos de  implementar  

a Primeira Semana de Saúde Integral da Criança, onde  todas as   testagens  

iriam estar centralizadas  no PAISMCA, estaríamos realizando o teste  do 
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pezinho, teste  da orelinha e do  olhinho , neste  período  conforme 

preconizado pelo Ministério da  Saúde. Sobre o teste  do  coraçãozinho  

solicitamos  que  a maternidade  cumpra  este  exame de triagem que  é  feito  

logo após  o nascimento.  Hoje contamos com  alguns Pediatras na Rede:  nas 

UBS (Unidades  Básicas de Saúde), no Paismca, que tem  uma pediatra de 

referencia para a Estratégia de saúde da Família (ESF), e a puericultura  que  é 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da  saúde da criança que  

são realizados nas ESF’s e UBS’s, por médicos e Enfermeiros. Temos ainda o 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que conta com profissional de 

saúde da criança (Pediatra), Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicólogos, 

Assistentes Sociais que visam dar apoios as Unidades vinculadas. O município   

conta ainda com o Programa de Imunização que oferta a população todo o 

calendário vacinal básico, preconizado pelo Ministério da Saúde. Neste ano 

tivemos ainda a inclusão da vacina do HPV, que visa imunizar as meninas o mais 

precocemente possível contra a contaminação por este vírus, que é sabido o 

precursor do câncer de colo de útero. 

Ainda na saúde temos um grande número de adolescentes grávidas, o que 

reflete a realidade   do país. A saúde realiza ações de Educação em Saúde na 

ESF, nas UBS e no PSE (Programa de Saúde na Escola) e o oferecimento de 

métodos contraceptivos.  No PAISMCA (Programa de Atenção Integral a Saúde 

da Criança e Adolescente) temos o ambulatório de alto risco, onde contamos  

com um grupo para adolescentes. Sabemos ainda que as  atividades   são muito 

incipientes  devido a  demanda  crescente  de cuidados   desta população, uma  

das  propostas desta  secretaria é  o desmembramento da Saúde da  Criança e 

Adolescente, visto que este  grupo necessita de um  cuidado especial e um 

acompanhamento  periódico. Compreendemos ainda a importância da  

intersetorialidade,  do trabalho  em rede  que  envolve  outras  secretarias  para  

atingirmos estes objetivos. Quanto as  Doenças sexualmente transmissíveis e  

os  riscos  de câncer de colo,  os casos de  adolescentes infectados  aumenta  

exponencialmente, hoje  estes  começam sua  vida sexual precocemente  e  não 

tomam os  cuidados necessários. O  município  oferece  atividades  educativas 

para  este  grupo,  o oferecimento de métodos  contraceptivos, principalmente  

os de barreira (Camisinha), para  a diminuição das  DST, e  da gravidez na 

adolescência.  As ESF’s  eUBS’s,  oferecem preventivo ginecológico e de mamas  
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para  toda  a população, temos  ainda referencia no Paismca  dos 

casos  alterados que necessitam de  intervenção  imediata. 

 

Na área da Educação o atendimento  à criança e ao  adolescente faz-se através 

de oferta de vagas gratuitas para as etapas obrigatórias de responsabilidade do 

poder municipal, através da Rede Municipal de Ensino, conforme estabelecido 

no inciso V do Art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

n° 9394/96 que incumbi aos municípios de:  

 

Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Considerando o exposto registramos a seguir as possibilidades de oferta hoje 

existente nesta Rede de Ensino: 

1 - ENSINO REGULAR:  

- Garantia de matrícula nos anos de escolaridade de oferta obrigatória;  

- Currículo ofertado em consonância com a Base Nacional Comum; 

- Acompanhamento da criança e do  adolescente pela equipe gestora da unidade 

escolar integrada à SEMED; 

- Parceria com o Intersetor para manutenção do menor na escola. 

2 - MATRÍCULA EXCEPCIONAL: 

- Encaminhamento para o CEJA – Centro de Estudos de Jovens e Adultos 

existente no município, ofertado pela Rede Estadual de Ensino; 

- Matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA na Rede 

Municipal de Ensino; 
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- Encaminhamento às unidades ofertantes de Educação de Jovens 

e Adultos –EJA na Rede Estadual; 

- Mapeamento e possibilidades de matrícula em cursos profissionalizantes: 

PRONATEC, SISTEMA FIRJAN, SISTEMA “S”, dentre outros que venham existir 

em âmbito municipal. 

 

3 - PARTE DIVERSIFICADA DO CURRÍCULO  

- Inserção da criança e do adolescente, conforme perfil e interesse, nos projetos 

desenvolvidos nas três unidades existentes na Rede Municipal de Ensino: 

Horto Escola Artesanal - Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 108 no 

Bairro do Balneário;  

Escola de Artes – Localizada à Rua Francisco Santos, s/n – Bairro de Nova São 

Pedro; 

Núcleo de Educação e Cultura Ozimar da Silveira Maurício – 

Localizado no Lot. Eugênio de Moraes, Lt. 01 no Bairro do Campo 

Redondo. 

PROJETOS DESEMVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO EM PAERCERIA COM O MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO - MEC 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

Indutor da Educação Integral em jornada ampliada, priorizando alunos do 

Programa Bolsa Família, resedentes em área de vulnerabilidade social e IDEB 

baixo. Consta em desenvolver atividades pedagógicas (matemática, letramento, 

ciência etc), atividades culturais (dança, música, cineclube, rádio, teatro, 

informática etc...) e atividades esportivas que  faz parte de  um outro programa 

chamado Esporte na Escola. Os alunos permanecem 7 horas diárias na escola 

(4 aulas regulares e três atividades), com o objetivo de resgatar esses alunos da 
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ociosidade desenvolvendo aptidões que muitas vezes não 

conseguem ter acesso. Hoje o programa está sendo desenvolvido em 29 escolas 

da rede municipal atendendo 2.545 alunos no valor de 470.165,48 (quatrocentos 

e setenta mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), em 

2014. 

2-PROGRAMA MAIS CULTURA: 

Programa que dá incentivo as artes e as culturas locais que podem tornar o 

processo de aprendizagem mais efetiva, criativo e proveitoso. São iniciativas 

culturais que irão construir esses projetos em 03 escolas que foram 

contempladas pelo MEC. Essas escolas trabalharão em parceria com o IPHAN, 

entidades e pessoas físicas que desenvolvam a cultura aldeense tais como: 

vídeos, livros e poesias (oficinas de vídeos, desenho e fotografia). 

3-PROGRAMA SE SAÚDE NA ESCOLA: 

Em parceria com a Secretaria de Saúde, objetiva a prevenção, promoção e 

atenção à saúde e educação. São ações dos Postos de Saúde da Família (PSFs) 

com as unidades escolares e atende a 25 escolas com participação de 22 PSFs 

e de 17 equipes de atenção básica. Em 12 meses (até julho de 2014) atendemos 

8.283 alunos sendo que até dezembro de 2013 já tínhamos atendido 3.200 

alunos. Foram realizadas ações como: avaliação antopométrica, saúde bucal,  

saúde ocular e situação vacinal. Nutricionistas desenvolveram atividades como 

segurança alimentar e alimentação saudável. Serão desenvolvidas palestras 

sobre prevenção a DST/AIDS, alcoolismo e drogas. Bairros atendidos: Campo 

Redondo, Bairro São João, rua do fogo, Colinas, Vinhateiro, Porto do Carro, 

Baixo Grande, Alecrim, Parque Arruda, Bairro Fluminense, Ponta do Ambrósio e 

Balneário das Conchas. 

4- EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

Atendimento individual pedagógico com os seguintes profissionais: 

fonoaudiólogo, psicopedagoga, orientadores educacionais, nas unidades 

escolares, após triagem são encaminhados os casos médicos para avaliação na 

Saúde Mental do município (Casa Azul). Esses alunos nas classes de aula 

possuem um acompanhante (Auxiliar de Classe) que possuem orientação da 

equipe da Secretaria de educação. Possuem 06 escolas que estão para ser 
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implantadas as salas de AEEs (Apoio educacional 

especializados)< até o mês de maio, pois já recebemos o material do MEC, parra 

complementar o desenvolvimento pedagógico dos alunos que necessitam de tal 

acompanhamento. Em 2014 tivemos a implantação do NESPE (Núcleo Especial) 

onde  atendemos alunos com necessidades intelectuais. 

 

PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

(SEMED) 

 ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES: 

Além de atender alunos da rede municipal também tem o objetivo de atender os 

munícipes de São Pedro da Aldeia. Desenvolve atividades artísticas culturais 

como: música, ballet clássico e contemporâneo, pintura, teatro objetivando o 

desenvolvimento integral dessas crianças tirando-as da ociosidade. 

CAPOEIRA NA ESCOLA: 

Atendimento a 15 escolas. O jogo de capoeira além de lazer tem como objetivo 

disciplinar os grupos, desenvolver a cooperação e a solidariedade, 

desenvolvimento motor e conhecer o histórico da capoeira. 

NÚCLEO OZIMAR MAURÍCIO: 

Núcleo esportivo desenvolvendo atividades esportivas para alunos e crianças da 

comunidade (Campo Redondo). Esportes que oferece: Judô, Futsal, Dança, 

Capoeira, Basquete. 

 

ÔNIBUS VIAJANDO NA LEITURA: 

Ônibus itinerante que visita as escolas com leituras, teatro e com uma novidade 

em 2014 que foi a parceria com o Horto Escola que esteve presente realizando 

atividades ambientais e de sustentabilidade. 

HORTO ESCOLA:  
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Além de desenvolver atividades com alunos da rede municipal 

como “Ecologista Mirim”, plantio de pequenas hortas, cuidar e preservar a 

natureza,  promove com a comunidade oficinas e cursos de artesanatos com 

objetivo de oportunizar o aumento da renda familiar. O ECO EJA é uma parceria 

de sustentabilidade realizada com alunos da EJA - Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

PARCERIAS 

 

PMERJ – PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE PREVENÇÃO ÀS 

DROGAS E A VIOLÊNCIA 

Programa desenvolvido pela Polícia Militar do estado do rio de Janeiro, em nosso 

caso, pelo 25º Batalhão da Polícia Militar, levando aos alunos, preferencialmente 

de 5º ano, um trabalho voltado para a conscientização dos perigos das drogas e 

por consequência à violência como fatores limitantes para o desenvolvimento 

sadio de uma sociedade. Procuramos em parceria com os representantes do 

programa, sinalizar as escolas que necessitam de maior atenção por 

apresentarem histórico de comportamento inadequado ou por estarem em 

proximidades de bairros considerados violentos. 

 

2 - TERMO DE PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO - EDUCAÇÃO     

PELA PAZ 

Tal parceria firmada entre o Ministério Público e o Município de São Pedro da 

Aldeia visa estabelecer procedimentos operacionais para atuação conjunta nos 

casos de prática de atos infracionais por adolescente/alunos, nas dependências 

das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino ou de qualquer forma, 

envolvam a comunidade escolar.  
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A relevância dessa aproximação se reflete em reuniões entre a 

Promotoria e as Equipes Gestoras da unidades escolares sempre com 

orientações relevantes para o bom atendimento aos alunos da rede. 

 

3 - PARCERIA COM A UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA: 

Foi assinado no mês de junho/2013 um convênio para atendimento psicológico 

aos alunos que necessitassem desse acompanhamento e a partir de 

agosto/2013 foram feitos atendimentos individuais e a grupos familiares quando 

necessário. Esses grupos são encaminhados pela equipe de educação inclusiva 

após triagem. 

4 - CCR VIA LAGOS – PROGRAMA ESTRADA PARA A CIDADANIA 

Todas as concessionárias do Grupo CCr realizam o programa Estrada para a 

Cidadania, eleito pela IBTTA – principal associação internacional de 

concessionárias de rodovias – o melhor programa de responsabilidade social do 

setor em todo o mundo. O programa tem o objetivo de disseminar informações 

sobre meio ambiente e segurança de trânsito e cidadania entre alunos dos quatro 

e quintos anos das redes públicas de ensino fundamental nas cidades de 

atuação das concessionárias do Grupo CCr. O Estrada  para a Cidadania tem 

um material didático completamente exclusivo e leva em consideração a 

transversalidade das matérias, ou seja, busca incluir o tema em diversas 

disciplinas. Também segue os padrões atuais  de ilustração, linguagem e leis de 

trânsito e cidadania. Para facilitar ainda mais a assimilação do Estrada para a 

Cidadania pelas escolas, é realizado ainda um treinamento com professores das 

escolas parceiras. As aulas são semanais  e algumas da atividades envolvem 

também os familiares das crianças, com exercícios que precisam ser feitos em 

casa. Essa atividade é um importante fator disseminador das informações 

ensinadas nas salas de aulas, que multiplica o número de pessoas impactadas 

pelo projeto. Desde a criação do projeto em 2002, cerca de 1,5 milhão de 

crianças tiveram a oportunidade de aprender noções sobre segurança no trânsito 

transformando-se em agentes disseminadores de conhecimento e valores sobre 

a preservação da vida. 
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Em São Pedro da aldeia, o Programa tem sido sucesso e de boa 

aceitação, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. 

Atendemos no ano de 2014 mais de 2.200 alunos e 95 professores que 

participaram de 4 oficinas ao longo desse ano letivo. Ao término do programa, 

os alunos participam de concurso de redação (4º ano) e desenho (5º ano), com 

os temas sobre trânsito e meio ambiente, respectivamente. 

 

5 - PROLAGOS - PROGRAMA SAÚDE NOTA 10 

A concessionária Prolagos tem desenvolvido um programa de conscientização 

nas escolas para o bom consumo da água e também para a conscientização da 

ação do homem sobre o meio ambiente. É desenvolvido em três unidades 

escolares com palestras informativas, concurso de redação e premiação para os 

alunos vitoriosos de 1º ao 3º anos e 4º e 5º anos, atendendo assim duas 

categorias, que são premiadas com uma bicicleta para os primeiros lugares, o 

que encanta as crianças. Programa leva noções de saúde e qualidade de vida 

para as escolas da Região dos Lagos. 

 

6 - BAENSPA - PROJETO CIDADE LIMPA 

Desenvolvido pela Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, o projeto procura 

desenvolver na população escolar, e em consequência na população aldeense, 

uma conscientização sobre os perigos dos lixões nas proximidades da pista de 

pousos e decolagens de aeronaves, com perigo de colisão com aves, 

principalmente urubus, podendo causar danos não só patrimoniais, mas 

também, e mais importante, a vida do ser humano. 

O projeto trabalha com a coleta de garrafas pet e latinhas de alumínio, que são 

recolhidas por empresas de pesagens. As escolas que participam são 

homenageadas e as que recolhem mais materiais são premiadas, tanto escola 

quanto alunos.  o Projeto é desenvolvido em parceria com o Horto Escola 

Artesanal. 
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INTERSETOR 

 

1 - COMITÊ GESTOR PARA POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ÀS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

Foi criado em âmbito Municipal, através do Decreto nº _____ o Comitê Gestor 

Intersetorial com vistas a assegurar articulação e execução das ações da 

Proposta Intersetorial de Política Pública Municipal de Atendimento às Crianças 

e Adolescentes Usuários de Drogas monitoradas pelo Ministério Público.  

O Comitê Gestor é composto por técnicos indicados por cada Secretaria 

envolvida, a saber: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos - SASDH, Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAU.  

Tal Proposta Intersetorial prevê dez ações conjuntas as quais citamos: 

 

1 - Fortalecer o Fórum Intersetorial de Políticas Públicas para Construção em 

Redes já em andamento com cronograma de reuniões mensais definidos para 

todas as primeiras segundas-feiras, no auditório da Policlínica Municipal; 

2 – Criar Grupo de Recepção específico para crianças e adolescentes em AD 

para tratamento na saúde, que receberá demandas oriundas da educação e 

assistência social; 

3 – Criar Padrão de Elementos Visuais de Identificação dos serviços oferecidos 

pelos diversos equipamentos do sistema de garantia visando à construção de 

uma identidade visual única que oriente o cidadão nos diversos pontos de 

atendimentos à comunidade.  Uma vez criados, esses elementos visuais serão 

utilizados em murais, em link no site da PMSPA, mapas e catálogos de 

localização dos serviços e equipamentos disponíveis no município que servirão 

para orientar e informar a todo cidadão onde e como buscar atendimento 

específico para sua demanda. 
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4 – Buscar parcerias com Agências Formadoras objetivando 

formação para os diversos profissionais das áreas afetadas, a saber: FIOCRUZ; 

Ministérios da Justiça, Saúde, Educação; Secretaria de Direitos Humanos, 

Universidades e Escolas Técnicas, Governo do Estado do RJ, dentre outras;  

5 – Monitorar as ações educativo-pedagógicas a serem desenvolvidas pelos 59 

(cinquenta e nove) profissionais da educação que estão em formação no Curso 

de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas dos 

Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ofertado pela Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça e da Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação através do CEAD – Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

6 – Ampliar o Projeto Escola de Pais para 100% das Unidades Escolares da 

Rede Municipal. O projeto se desenvolve através de reuniões temáticas com pais 

e responsáveis de acordo com as necessidades comunitárias. A Escola de Pais 

é composta efetivamente por profissionais da área da educação, saúde e 

assistência social, podendo juntar-se a estes outros agentes sociais, 

comunitários e organizações de acordo com as demandas sociais do processo 

de formação e fortalecimento dessas famílias. A Escola de Pais é desenvolvida 

nas unidades Escolares e /ou Polos Regionais; 

7 – Criar protocolo intersetorial de atendimento/encaminhamento às crianças e 

adolescentes usuários de álcool e drogas de modo a otimizar o tempo e 

minimizar burocracias, tornando eficaz o atendimento na saúde e na assistência. 

Além disso, serão ofertadas vagas no âmbito da educação a esse público nas 

unidades de: Esporte – Núcleo de Educação e Cultura Ozimar da Silveira 

Maurício, Artes – Escola de Artes Municipal e Educação Ambiental e 

sustentabilidade - Horto Escola Artesanal;  

8 – Pesquisar demandas através de levantamentos setoriais para conhecimento 

do público e suas necessidades específicas, viabilizando as intervenções 

intersetoriais; 

9 - Fortalecimento dos Conselhos Escolares existentes em cada Unidade 

Escolar, considerando que os mesmos são compostos por elementos da 
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comunidade escolar que conhecem seus públicos, necessidades 

e expectativas de modo a fomentar ações de empoderamento social democrático 

participativo; 

10 – Promover Encontro Municipal de Adolescentes, anual, visando reunir alunos 

da rede municipal de ensino, na faixa etária de 13 a 16 anos. Nesses encontros 

serão oportunizados aos adolescentes espaço de discussão, diálogo, reflexão e 

construção de conceitos inerentes a esse público, tais como: álcool e drogas, 

afetividade, preconceito, saúde social e sexual. 

A Secretaria de Agricultura de Abastecimento Trabalho e Renda de São Pedro 

da Aldeia (SAGAT/SPA) teve início de atuação nos setores de trabalho, 

emprego e renda em 2013. A SAGAT possui um setor de trabalho, emprego e 

renda, CAT (Centro de Atendimento ao Trabalhador), com diversos serviços, 

que podem atender adolescentes através do Banco de Oportunidades, com 

seleção de vagas para Jovem Aprendiz, Primeiro Emprego e outras 

modalidades a serem oferecidas, como o Pro-Jovem Trabalhador; na 

qualificação profissional, através dos cursos PRONATEC, de cursos livres com 

gratuidade ofertada pelos parceiros e nos programas de encaminhamento ao 

mercado de trabalho que também oferecem qualificação, como o Jovem 

Aprendiz e o Primeiro Emprego. 

Até novembro de 2014, havia 2746 jovens de 14 a 18 anos nos bancos de dados 

inscritos nos programas de encaminhamento ao mercado de trabalho;133 já 

haviam sido contratados, conforme gráfico abaixo: 

Dos 133 jovens contratados, 23 eram moradores em outros municípios e 110 

residiam em São Pedro da Aldeia, conforme gráfico abaixo: 

Até novembro de 2014 havia 113 jovens de 14 a 18 anos inscritos em pelo menos 

um curso de qualificação para o trabalho. Destes, 49 já foram qualificados e 64 

estavam em aula, conforme gráfico abaixo: 

Dos 49 jovens qualificados, 7 são de outros municípios e 42 residem nas áreas 

de 
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        São Pedro da Aldeia, conforme gráfico abaixo: 
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Na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer presentemente, não 

dispõem de nenhuma atividade para criança e adolescente,por outro lado 

consideramos que seria possível uma colaboração desta Secretaria no sentido 

de participar do processo de inserção dos adolescentes na sociedade. 

Abaixo, estamos sugerindo as seguintes ações: 

1-Na área do Turismo: 

 

1.1-Proporcionar mensalmente ao público alvo, excursões dirigidas a pontos 

turísticos de São Pedro e de municípios vizinhos. 

1.2-Para viabilizar a ação será necessário alugar um ônibus com motorista e 

providenciar refeições. 

2-Na área da Cultura: 

2.1Oferecer oficinas culturais nas áreas de teatro, pintura, desenho, e artesanato 

nas mais diversas modalidades. 

2.2-Os encontros poderão ser realizados, mensalmente na Casa de Cultura e        

no Teatro Municipal. 

2.3--Conceder mensalmente ingressos para peças teatrais, no Teatro Municipal. 

Será necessária verba para aquisição de ingressos e lanche. 
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2.4-Oferecer oportunidade de participar em sessões de cinema, 

mensalmente, no Cine Estação.  

Para viabilizar esta ação será necessária verba para o aluguel de filmes e para 

lanche. 

1-Efetuar visitas, mensalmente, a museus e casas de cultura de São Pedro e da 

região. 

2-Para esta ação será necessária verba para o aluguel de ônibus e motorista, e 

aquisição de refeições. 

 

3-Na área do Esporte:  

 

Atualmente em virtude de reorganização administrativa esta área foi transferida 

para a Secretaria de Governo, entretanto, sugerimos a realização periódica de 

campeonatos entre os CRAS, nas seguintes modalidades de esporte: Futebol, 

Futsal, Beach Soccer, Vôlei, Futevôlei, Atletismo etc. 

 

4-Na área de Lazer: 

1-Realização de Festivais semestrais de música, dança, poesia, no Teatro ou na 

Casa de Cultura. 

Para tanto, será necessário prever verba para divulgação, ornamentação, 

vestuário, premiação, e despesas gerais. 

2-Organizar semestralmente oficinas de confecção de pipas na Casa de Cultura. 

Nesse sentido, será necessário providenciar verba para divulgação, aquisição 

de material e remuneração dos instrutores. 

 

O município conta ainda com a parceria de instituições governamentais e não 

governamentais, como: Sementes do Amanhã, Aldeia da Infância Feliz, e horto 

municipal. 

 



 

48 
 

Referente às instâncias que compõem o Sistema de Garantia dos 

Direitos dos adolescentes, consta com um (01) Conselho Tutelar; uma Vara da 

Infância e Juventude, Promotoria e Defensoria. 

No que tange ao Controle Social, a sociedade se organiza através do conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de 

Assistência Social, Conselho tutelar. 

 

Eixos Estratégicos, Ações e Avaliação do Plano Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil 

 

 

A Resolução nº 10, de 15 de abril de 2014 que altera a Resolução nº 08 de 18 

de abrilde 2013 ambas aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

estabelecem os eixos estratégicos para definição de ações visando a 

erradicação do trabalho infantil, são eles: 

 

I - informação e mobilização nos territórios de incidência do trabalho infantil para 

propiciar o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação do trabalho 

infantil; 

II - identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; 

III - proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 

e suas famílias; 

IV - apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; e 

V - monitoramento das ações do PETI. 

 

Com base nestes eixos, a tabela a seguir apresenta a estrutura do Plano 

Municipal de Erradicação do trabalho Infantil, constando eixos, ações, metas, 

responsáveis,corresponsáveis e monitoramento. 
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ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

EIXOS AÇÕES (objetivos) 

 

METAS (objetivos quantificados com 

definição de prazos) 

RESPONSÁVEIS E 

CORRESPONSÁVEIS 

MONITORAMENTO 

(das ações/metas) 

1- Eixo 

Informação 

e 

Mobilização 

 

1.1- Promover 

Audiência Pública 

abrangendo 

gestores e 

responsáveis por 

políticas públicas 

que atuem 

diretamente com a 

população de São 

Pedro da Aldeia 

bem como 

lideranças 

comunitárias, 

Conselhos 

1.1.1 Realizar Audiência Pública no 

ano seguinte após a aprovação do 

plano. 

Conselhos Municipais; 

Conselhos tutelares; Sistema 

Judiciário; Secretarias 

Municipais: Assistência Social, 

Saúde, Educação, Trabalho e 

Emprego, Cultura, Esporte e 

Lazer. 

Responsável pelas Escolas 

Estaduais, Coordenadoria das 

Baixadas Litorâneas. 

 

Através do 

registro de 

participação na 

audiência 

-Registro de ata 

da audiência. 
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Municipais, 

Conselhos 

Tutelares e 

Sistema Judiciário 

(Ministério 

Público, Ministério 

Público do 

Trabalho, 

Defensoria 

Pública e Poder 

Judiciário) visando 

firmar 

compromissos 

com a finalidade 

de erradicar o 

trabalho infantil. 

 1.2- Promover 

capacitação 

permanente de 

1.2.1. Atingir os profissionais da 

Educação, Saúde e Assistência Social 

no ano de aprovação do plano 

Secretarias Municipais: 

Assistência Social, 

-Relatório da 

capacitação; 
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Servidores 

Municipais que 

atuam com a 

população tais 

como: 

profissionais da 

Educação, da 

Assistência 

Social, da Saúde, 

bem como 

equipes volantes 

do Serviço 

Especializado de 

Abordagem 

Social, Agentes 

Comunitários de 

Saúde, 

Conselheiros 

Tutelares, entre 

ampliando gradativamente a meta nos 

anos subsequentes de vigência dos 

mesmos.  

Educação e Saúde, 

Coordenadoria das Baixadas 

Litorâneas 

 

-Registro da 

avaliação da 

capacitação; 

Registro 

Frequência 
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outros, visando à 

identificação das 

situações de 

trabalho infantil; 

 

 1.3- Realizar 

campanha 

municipal alusiva 

ao Dia 

Mundial de 

Combate ao 

Trabalho Infantil 

(12 de 

junho) que tenha 

componentes de 

informação, 

educação e 

comunicação 

1.3.1 Realizar projetos pedagógicos 

na área da 

educação abrangendo todas as 

escolas municipais e ações 

socioeducativas nas 

Unidades Descentralizadas da 

Assistência Social voltados a temática 

do trabalho infantil durante o mês de 

Junho, durante os 3 anos de vigência 

do Plano. 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

(Unidades 

Descentralizadas); 

Secretaria Municipal de 

Educação (Escolas). 

-Nº de 

participantes do 

evento; 

-Nº de pessoas 

atingidas 

diretamente pela 

campanha; 

-Nível de 

participação das 

Unidades na 

Campanha; 
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visando 

sensibilização da 

sociedade na 

temática do 

Trabalho Infantil. 

 1.4- Mobilizar e 

sensibilizar os 

diversos atores e 

segmentos que 

compõem a Rede 

de Proteção dos 

Territórios, bem 

como a 

comunidade São 

Pedro da Aldeia 

para as ações de 

erradicação do 

trabalho infantil; 

1.4.1 Criar e enviar boletim informativo 

com frequência semestral sobre ações 

referentes ao trabalho infantil, para as 

instituições do Sistema de Garantias 

de 

Direitos, promovendo e 

desenvolvendo ações para informar, 

identificar e combater o trabalho 

Infantil; 

1.4.3 Promover debates sobre 

Trabalho 

Infantil durante o período de vigência 

do plano 

Assistência Social; 

Redes de Proteção Social 

-Nº de boletins 

informativos 

enviados; 

-Lista de 

presença dos 

participantes nos 

debates 
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(3 anos) nas redes de proteção do 

território 

conforme agenda a ser definida com 

os participantes da rede. 

1.5- Mobilizar e 

sensibilizar a 

classe 

empresarial do 

município e 

entidades que 

1.5.1 Ampliar a oferta de Programas 

de Aprendizagem no município 

garantindo um 

maior número de vagas para inserção 

de adolescentes nas ações de 

inclusão produtiva; 

Assistência Social; 

Secretaria Mun. de 

Trabalho e Emprego; 

ACIASPA; 

Sistema S; 

Centro de Integração 

-Nº de vagas 

dos 

programas de 

aprendizagem; 

-Nº de 

adolescentes 
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selecionam 

estudantes para 

estágio visando 

ampliar a oferta 

de vagas e firmar 

compromissos 

que possibilitem a 

inserção do 

adolescente em 

ações de inclusão 

produtiva nos 

programas de 

estágio e 

programas de 

aprendizagem 

1.5.2 Realizar anualmente reunião em 

parceria com a Associação Comercial 

Turística, Industrial Agrícola de São 

Pedro da Aldeia (ACIASPA), Sistema 

S e entidades que selecionam 

estudantes para estágio remunerado 

ampliando de forma gradativa a 

participação de representantes do 

setor empresarial nos programas de 

aprendizagem 

Escola Empresa (CIEE) 

 

encaminhados 

aos 

programas e 

demanda 

atendida; 

-Registros e 

pautas 

reuniões 

-Lista de 

presença das 

reuniões 
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2- Eixo de 

identificação 

de 

crianças e 

adolescentes 

em 

situação de 

trabalho 

infantil 

2.1 - Promover ações 

articuladas entre as 

Políticas 

Municipais: de Assistência 

Social, Trabalho e 

Emprego, 

Saúde e Educação, bem 

como Ministério Público do 

Trabalho, para 

identificação de focos do 

trabalho infantil através da 

busca de dados em todos 

os sistemas de 

informações que 

abrangem estas políticas. 

 

 

 

 

2.1.1 Pactuar uma agenda 

intersetorial, 90 dias 

após o ano subseqüente da 

aprovação do plano; com 

gradativa 

disponibilização de dados 

dos sistemas 

utilizados pelas políticas, 

visando em 2019, 

até 100% de identificação de 

focos de trabalho 

infantil dos registros oficiais 

IBGE/ Censo 2010 

. 

2.2.1 Orientar durante a 

vigência do Plano 

100% das equipes da 

Política Municipal da 

Secretarias Municipais: 

Assistência Social, 

Trabalho e Emprego, 

Saúde e Educação. 

Ministério Público do 

Trabalho; 

Superintendência 

Regional 

do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Pauta da agenda 

intersetorial; 

Levantamento dos 

Dados 

dos SISTEMAS 

pactuados: 

SICON; 

SIPIA; 

SINAN; 

CADÚNICO; 

SITI; 

 

 

 

 

 

 -Nº de registros dos 

sistemas: 

SICON; 
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Assistência Social referente 

ao registro 

obrigatório de crianças e 

adolescentes e suas 

famílias identificadas em 

situação de trabalho 

infantil no campo 10 

formulário Cadastro Único. 

2.2.2 Monitorar 100% dos 

registros de dados 

de trabalho infantil realizado 

pelo Conselho 

Tutelar através do Sistema 

de Informação para 

a Infância e Adolescência 

(SIPIA) após a sua 

implantação; 

2.2.3 Orientar de forma 

gradativa na vigência 

Conselho Tutelar 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Conselho Tutelar 

 

 

 

 

 

SIPIA; 

SINAN; 

CADÚNICO; 

 

 

 

 

-Nº de registros dos 

sistemas: 

SICON; 

SIPIA; 

SINAN; 

CADÚNICO; 
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do plano, os agentes 

públicos de diversas 

políticas, prioritariamente 

Saúde, Educação e 

Assistência Social a 

registrarem na ficha de 

notificação do SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE 

AGRAVOS DE 

NOTIFICAÇÃO (SINAN) 

quando 

detectarem casos de 

formulário do formulário do 

CADÚNICO. 

 

2.3.1 Aprimorar em 2019 o 

diagnóstico 

considerando estatísticas 

oficiais e dados dos 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social: Setor 

de 

Vigilância 

Socioassistencial 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social através 

da: 

Divisão de Proteção Social 

Básica (DPSB), Divisão de 

Proteção Social Especial 

(DPSE). 

Secretaria Municipal de 

 

 

 

 

 

 

 

-Confluência de 

Dados do 

diagnóstico 2017 e 

2019; 

- Aumento de 

registros de 

dados 
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2.3 Atualizar o diagnóstico 

de trabalho infantil para 

que 

subsidie a leitura dos 

territórios que compõem a 

rede 

de proteção social do 

município através do 

cruzamento 

de informações de fontes 

estatísticas oficiais (IBGE, 

INEP,PNAD, SITI) e local 

(SICON, SINAN, 

CADÚNICO, SIPIA). 

 

2.4 - Promover ações de 

busca ativa e identificação 

sistemas locais, comparando 

os resultados com 

o diagnóstico de 2016 e 

atendendo até 100% do 

território do município (área 

Urbana e Rural). 

 

 

 

 

 2.4.1 Orientar no período de 

2 anos até 100% das 

equipes técnicas que atuam 

nas Unidades da 

Proteção Social Básica e 

Proteção Social 

Especial para ações de 

busca ativa no  território. 

Saúde; 

Redes de Proteção 

 

 

Coordenadoria das 

Baixadas Litorâneas, da 

Secretaria Estadual de 

Educação (Niterói) e 

Secretaria Municipal de 

Educação (Rede 

Municipal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Registros das 

orientações 

-Nº de profissionais 

Orientados 
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realizadas pelas equipes 

técnicas do SUS e SUAS 

de 

forma articulada com as 

demais políticas públicas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Orientar no período de 

2 anos até 100% das 

equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde 

que atuam nas Unidades 

Básicas de Saúde no 

Programa de Estratégia de 

Saúde da Família 

para ações de busca ativa no 

território; 

2.4.3 Orientar participantes 

das 7 Redes de 

Proteção Social para 

informarem o Sistema de 

Garantia de Direitos, 

quando identificarem 

situações de trabalho infantil. 

2.5.1 Identificar de forma 

gradativa até 100% 

Vigilância 

Socioassistencial 

Equipes dos CRAS 

 

 

 

 

 

 

-Registros de 

acompanhamento 

escolar 

- Nº de Registros do 

FICAI 

 

 

 

 

 

- Nº de locais 

identificados 

-Nº de cadastros 

realizados 
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2.5 - Identificar através 

dos registros de 

acompanhamento escolar 

causas de infrequência 

relacionadas a crianças e 

adolescentes em situação 

de 

trabalho Infantil; 

 

 

 

 

 

 

 

das escolas da Rede 

Municipal e Rede Estadual 

do município os registros de 

acompanhamento 

de freqüência na Ficha de 

Comunicação do aluno 

Infrequente - FICAI, 

cuja causa da infrequência 

escolar seja 

trabalho infantil. 

 

 

2.6.1 Identificar até 100% 

das carvoarias, atividades 

de reciclagem, coleta, 

catadores e etc. nos bairros 

do município no 2º semestre 

de 2017; 

- Nº de marcações de 

PETI 

registrados no 

Cadastro 

Único 

 

 



 

62 
 

 

2.6 Realizar entrevistas de 

Cadastro Único nas 

regiões 

de atividades em 

carvoarias, reciclagem, 

coleta, catadores e etc., 

observando durante as 

entrevistas possíveis 

situações 

de trabalho infantil através 

da atuação mobilizada de 

profissionais dos CRAS. 

 

 

2.6.2 Realizar ação de 

cadastramento 

(Cadastro Único) das 

famílias identificadas até 

início de 2018; 
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3- Eixo de 

proteção 

social 

para 

crianças e 

adolescentes 

em 

situação de 

trabalho 

infantil e 

suas famílias 

 

 

 

 

 

3.1- Ampliar e 

priorizar as vagas na 

Educação Integral 

para as crianças em 

situação de trabalho 

infantil através dos 

Programas 

complementares; 

 

 

3.2- Estabelecer 

fluxos e 

encaminhamento de 

crianças e 

adolescentes 

retirados do trabalho 

infantil e suas 

famílias para os 

serviços de 

3.1.1 Atender em até 3 

anos, com prioridade até 

100% das crianças e 

adolescentes identificadas 

em trabalho infantil que 

forem 

encaminhadas às escolas 

que ofertam Programas 

complementares em 

Educação integral; 

3.1.2 Ampliar o número de 

escolas que 

ofertam  Programas 

complementares em 

Educação integral 

considerando as demandas 

identificadas nos 

dados do diagnóstico 

previsto para 2018 (meta 

Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

 

 

 

Secretarias Municipais: 

Assistência Social, Saúde, 

Educação, Trabalho e 

Emprego, Cultura, Esporte 

e Lazer; 

 

-Dados de 

frequência dos 

Programas 

complementares de 

Educação integral; 

-Dados de marcação 

de Trabalho Infantil 

do CADÚNICO; 

-Comparação do nº 

de 

vagas 2017 com os 

anos subsequentes 

até 2019 através dos 

dados do 

Diagnóstico 
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Assistência Social 

(Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos no CRAS e 

Serviço de Proteção 

Especializado à 

Famílias e Indivíduos 

no CREAS), Saúde, 

Educação Programas 

complementares na 

Educação Integral; 

3.3 - Acompanhar as 

famílias das crianças 

e 

adolescentes em 

situação de trabalho 

infantil 

2.3.1), atendendo 50% dos 

casos em 2018 e até 100% 

em 2019 

3.2.1 Pactuar em 2017 um 

fluxo, com as 

políticas (Cultura, Esporte, 

Lazer, Educação, 

Saúde, trabalho e emprego 

e Assistência Social) 

referente às formas de 

encaminhamento aos 

serviços, programas e 

projetos ofertados no 

território, visando o 

atendimento de até 100% 

dos casos encaminhados 

as políticas; 

3.3.2 Atender em 3 anos, 

até 100% das famílias em 

Se os Serviços 

recebem 

encaminhamentos 

-Verificação nos 

registros 

se os casos estão 

sendo 

atendidos nos 

serviços 

pactuados no Fluxo; 

- Dados de 

marcação de 

Trabalho Infantil no 

CADÚNICO 
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registradas no 

CADÚNICO pelo 

PAIF e SCFV/CRAS 

e PAEFI/CREAS; 

 

situação de trabalho infantil 

no PAEFI, 

incluindo as crianças e 

adolescentes em 

serviços e programas 

conforme fluxos pactuados 

(meta 3.2.1). 
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priorização do 

atendimento das 

crianças e 

adolescentes em 

situação 

de trabalho infantil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 - Encaminhar 

adolescentes de 14 

a 17 anos em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Atender de forma 

gradativa na vigência 

do plano até 100% dos 

casos encaminhados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Mun. de 

Assistência Social; 

Secretaria Mun. de 

Trabalho e Emprego; 

ACIASPA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de casos 

encaminhados 

Nº de 

atendimentos 
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situação de 

trabalho infantil 

para as ações de 

Inclusão Produtiva, 

Programas de 

Aprendizagem e 

Estágios 

 

 

 

3.5-Aprimorar o 

mapeamento da 

rede de proteção e 

serviços ofertados 

pelas políticas 

públicas, 

organizações 

não 

governamentais e 

considerando as metas 

nº 1.5.1 e 1.5.2 deste 

plano referente a 

ampliação da oferta de 

vagas. 

 

 

 

3.5.1 Aprimorar em 2018 

o mapeamento dos 

serviços considerando 

as informações das 

redes de proteção social, 

das políticas municipais 

e abrangendo até 100% 

do território 

(área Urbana e Rural). 

 

 

Sistema S; 

Centro de Integração 

Escola Empresa (CIEE) 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social: 

Setor de 

Vigilância 

Socioassistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados do 

mapeamento 
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entidades 

conveniadas, 

visando 

o planejamento de 

ações integradas e 

priorização do 

atendimento das 

crianças e 

adolescentes em 

situação 

de trabalho infantil; 

 

3.6- Realizar 

palestras ou 

oficinas visando 

informar e 

esclarecer as 

famílias sobre as 

conseqüências do 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Incluir estas 

palestras ou oficinas a 

partir 

de 2017 na agenda de 

trabalho social com 

famílias do SCFV e PAIF 

abordando o tema em 

até 

100% dos grupos PAIF, 

de forma gradativa no 

período de 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social: 

Divisão 

de Proteção Social 

Básica 

através dos CRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro das 

palestras/ 

oficinas; 

Registro de 

frequência dos 

Participantes. 

 

 

 

 

-Registro da 

análise das 

ações; 
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trabalho precoce, 

buscando 

alternativas que 

visem a 

erradicação do 

trabalho infantil; 

3.7 Realizar ações 

de prevenção à 

Exploração Sexual 

Comercial em 

interface com os 

setores de Sistema 

de Garantias de 

Direitos. 

 

 

 

 

 

3.7.1 Analisar até 100% 

das ações realizadas de 

prevenção à Exploração 

Sexual 

Comercial em interface 

com os setores de 

Sistema de Garantias de 

Direitos. 

 

3.7.2 Realizar no 1º ano 

de execução do Plano 

interface com a Polícia 

Militar 

considerando os dados 

do Mapeamento dos 

Pontos Vulneráveis à 

Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes 

no município. 

- Equipe de Referência 

do 

PETI 

- Polícia Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Registro dos 

dados do 

mapeamento dos 

pontos 

vulneráveis 
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3.8 Realizar ações 

de proteção à 

saúde do 

adolescente 

trabalhador em 

interface com a 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde, através 

do setor de 

 

 

 

 

3.8.1 Buscar nos dois 

primeiros anos de 

vigência do plano, 

interface com a 

Subsecretaria de 

Atenção Básica à Saúde, 

visando indicadores 

epidemiológicos e 

análise 

da situação de saúde 

relativa à 

morbimortalidade 

(doença e óbito) das 

causas 

 

 

 

Secretaria Municipal 

de Saúde, através do 

setor de Vigilância 

Sanitária e Atenção 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

Dados da 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 
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4. Eixo de defesa e 

responsabilização 

 

 

 

 

 

 

Vigilância Sanitária 

e Atenção Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1- Promover 

articulação com o 

Sistema de Justiça 

(Poder Judiciário, 

Ministério Público, 

Ministério Público 

externas e aos fatores 

de risco para as 

violências, para o 

trabalho de prevenção e 

promoção da saúde do 

adolescente. 

 

 

 

4.1.1 Formalizar em 

2017 com Sistema de 

Justiça e Conselho 

Tutelar sobre a 

pactuação 

dos fluxos, (conforme 

meta nº 3.2.1 deste 

plano) para que possam 

aplicar as medidas de 

proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Justiça; 

Conselho Tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificação do 

fluxo 

pactuado 

Nº de casos 

encaminhados 
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do Trabalho, 

Defensoria Pública) 

e Conselho Tutelar 

para garantir a 

devida aplicação 

de medida de 

proteção 

para crianças e 

adolescentes e 

suas famílias em 

situação de 

trabalho infantil; 

 

 

 

4.2- Realizar 

articulação entre 

gestor da Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Formalizar em 

2017 agenda de trabalho 

entre gestor da Política 

Municipal de 

Assistência Social com 

representante da 

Superintendência 

Regional do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Secretaria Municipal de 

Agricultura, 

Abastecimento, 

Trabalho e Renda; 

Ministério Público do 

Trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificação da 

pauta da agenda; 
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Municipal de 

Assistência social 

com 

superintendência 

regional do 

trabalho e órgão de 

controle para 

fomento 

de ações de 

fiscalização e 

responsabilização 

quando se 

detectar trabalho 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Instituir através de 

Decreto Municipal a 

Equipe de Referência do 

PETI imediatamente 

após a aprovação do 

Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeito Municipal 

Procuradoria Geral do 

Município 

 

 

 

 

Equipe de Referência 

PETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Municipal 

 

 

 

 

 

 

Dados gerais da 

coluna de 

monitoramento 

das metas 

deste plano 
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5. Eixo de 

Monitoramento 

 

 

 

 

 

5.1 Criar Equipe de 

Referência PETI no 

âmbito da 

Gestão da 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

em 

articulação com 

outras secretarias 

com funções de 

acompanhamento, 

monitoramento e 

articulação das 

ações para a 

execução do Plano 

Municipal 

5.1.2 Monitorar nos 3 

anos de vigência do 

Plano, até 100% das 

ações estratégicas do 

PETI, 

através de planejamento, 

identificação das 

principais ocupações, 

territórios de maior 

incidência e causas 

implicadas no trabalho 

infantil, acompanhando o 

impacto dessas 

ações; 

5.1.3 Monitorar nos 3 

anos de vigência do 

Plano as ações 

intersetoriais por meio 

dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social: 

Equipe 

de Referência PETI e 

Setor de Vigilância 

Socioassistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados gerais da 

coluna de 

monitoramento 

das metas 

deste plano 
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Registros e sistemas das 

diversas políticas 

(Rede SUAS, Cadastro 

Único, Censo SUAS, 

Censo Escolar, 

Notificação Obrigatória 

de 

Agravos e Notificação 

FICAI. 

 

 

 

 

 

5.2.1 Realizar reuniões 

anuais após a 

aprovação do plano, 

totalizando 3 até o final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de Referência 

PETI 

Conselho Municipal de 

Assistência 

Social e Conselho 

Municipal de Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados gerais da 

coluna de 

monitoramento 

das metas 

deste plano 
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5.2 Realizar ações 

de avaliação de 

forma integrada 

da vigência do Plano 

visando avaliar o número 

de ações implementadas 

considerando os 

relatórios, registros, 

dados do sistema e 

outras 

formas apontadas na 

coluna de 

monitoramento das 

ações e metas deste 

plano. 
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AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

A avaliação é parte primordial para verificar a forma de implementação do Plano, para 

tanto se faz necessário monitorar as metas e ações. A Equipe de Referência PETI (a 

ser criada) no âmbito da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos de forma intersetorial terá a função de acompanhamento, 

monitoramento e articulação das ações para execução do Plano Municipal. 

A avaliação terá respaldo nos instrumentais indicados na coluna de monitoramento do 

plano em interface com a mensuração quantificada das metas e prazos. 

Propõe-se avaliar o plano anualmente em reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

Comissão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de forma integrada com 

Equipe de Referência PETI. 

 

São Pedro da Aldeia, 29 de Setembro de 2016. 
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