
 
  

OFICINA REDE CRIANÇA PB 
 - Treinamento e Mobilização - 

 

Campina Grande – PB   11 de setembro de 2018 

RESULTADOS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Municípios participantes: 

Alagoa Nova, Alcantil, Amparo, Arara, Assunção, Bananeiras, Baraúna, Boqueirão, 
Cabaceiras, Cacimba de Dentro, Camalaú, Caraúbas, Casserengue, Caturité, Congo, 
Coxixola, Damião, Dona Inês, Esperança, Frei Martinho, Gado Bravo, Massaranduba, 
Montadas, Ouro Velho, Parari, Pedra Lavrada, Pilões, Prata, Puxinanã, Queimadas, 
Remígio, Riachão, Riachão do Bacamarte, Riacho de Santo Antônio, Santa Cecília, São 
José de Princesa, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Cordeiros, 
São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião de Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, 
Seridó, Serra Branca, Serra da Raiz, Umbuzeiro, Zabelê 
 

GRUPO 
 

QUAL A IMPORTANCIA DA REDE 
CRIANÇA PB PARA O AVANÇO DA 
GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTES NO SEU MUNICIPIO 

COMO REALIZAR A 
MOBILIZAÇÃO NO SEU 
MUNICIPIO 

01  Garantir segurança, direitos e deveres; 

 Fortalecer a rede; 

 Mídias sociais, palestras e 
reuniões; 

02  Mapeamento de dados e localização dos 
serviços; 

 Agilidade de informações; 

 Melhoria de qualidade de atendimento 

 Fortalecimento a garantia dos direitos 

 Divulgar a partir de hoje; 

 Lançar na página da 
prefeitura; 

 Divulgar nos conselhos 
secretarias entidades 

 Realizar o dia D de 
mobilização 

03  Possibilita o mapeamento e 
reconhecimento; 

 Gera contato entre os municípios 
conexão e integração; 

 Informações para profissionais e 
usuários; 

 Mídias sociais, reunião 
CMDCA, reuniões da rede 
municipal; 

 Mobilização de todos os 
participantes; 

04  Monitoramento e visibilidade dos 
serviços; 

 Unificar a rede de serviços para obter 
transparência dos serviços executados; 

 Fazer com que os conselhos 
realmente trabalhem na 
mobilização; 

 Utilizar as conferências para 
um momento da rede e 
realizar cadastro no 
momento; 

05  Mapeamento dos serviços; 

 Facilitar a identificação dos serviços; 

 Aproveitar os espaços de 
debate a exemplo das 



 Maior eficiência da rede; 

 Troca de experiências 

discussões do selo Unicef; 

 Divulgar nas escolas, redes 
sociais e também em meios 
de comunicação, difusoras; 

06  Cria um banco de dados contendo 
registro das politicas e serviços; 

 Possibilita a facilidade de acesso aos 
dados para maior qualidade dos serviços 
e projetos; 

 Através de divulgação nos 
meios de comunicação da 
prefeitura, reuniões da rede,  

07  Conhecimento de informações de outros 
munícipios; 

 Através da intersetorialidade 
e compromisso dos técnicos 
e pessoas que façam a 
divulgação; 

08  Importância de mostrar a existência e 
atuação de entidades nos municípios 

 Necessidade de conhecer os serviços 
oferecidos; 

 Fortalecer a rede de serviço; 

 Poder traçar perfil; 

 Sensibilizar e valorizar a política de 
assistência à crianças e adolescentes 

 

 Apresentar através de 
seminários, conferências;  

 Envolver os serviços das 
politicas setoriais para 
realizarem os seus próprios 
cadastros; 

 


