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APRESENTAÇÃO
Caderno do Programa

Desde sua gestação, a formação de cada
criança é determinante, considerando que
as experiências dessa fase da vida são essen
ciais para o desenvolvimento de todos. Se
a infância for saudável, a probabilidade de
se ter uma vida mais feliz e de realizações
cresce exponencialmente.
A primeira infância é uma fase especial e
única. Ao garantir investimento os direitos
são assegurados, o que torna possível o
pleno desenvolvimento de suas potenciali
dades e capacidades. É na infância que se
constroem as relações sociais, comunitá
rias e afetivas essenciais para toda vida.
A adolescência é uma fase diferenciada,
marcada por transformações profundas,
que vão além do corpo, alterando também
a visão de mundo do indivíduo. Surgem
novas experiências afetivas, escolhas pro
fissionais, desafios e possibilidades a quem
busca autonomia para desvelar o mundo e
escolher seu destino profissional.

É necessário avançar nas políticas de
promoção e proteção dos direitos de crianças
e adolescentes. A rede estatal de serviços,
que atua em parceria com a Sociedade Civil,
deve estar integrada para ampliar e atender
com efetividade esse público.
Em Brasília, a criação do Programa Criança
Candanga prioriza as crianças e os adoles
centes como sujeitos de direitos e cidadãos,
respeitando sua diversidade cultural, sua
identidade e seu protagonismo. O Programa
foi crucial para fomentar e integrar políticas,
a fim de melhorar o nível e a qualidade de
resposta às demandas que se apresentam.
O conceito da marca foi inspirado no
símbolo do memorial JK, que valoriza a
memória, o espírito de luta e a esperança
dos candangos e candangas que construí
ram um novo futuro para o nosso país.
A colaboradora do Governo de Brasília,
Márcia Rollemberg, idealizadora e voluntá
ria do Criança Candanga, destaca: “quanto
9

Assinatura de contrato firmado com o Centro Educacional de
Audição e Linguagem Luduvico Pavoni (CEAL)

mais cedo investirmos na primeira infância,
mais cedo encontraremos soluções para
problemas que hoje parecem insolúveis. Os
direitos de crianças, adolescentes e jovens
devem ser um compromisso de todos”.
Sempre é hora de somar esforços para
consolidar as políticas públicas voltadas a
crianças e adolescentes. A ideia é dar não
só um futuro, mas um presente mais digno
a todos eles. Os resultados obtidos no
período de 2015 a 2018 são legados efetivos
que agregam significativas conquistas.
Priorizar o investimento em políticas
públicas é o caminho para sedimentar a
Política de Estado. É certo que o esforço
deste governo demandará aos futuros
governos o compromisso de manter e
avançar com essa prioridade e obrigação
institucional. Trabalharemos sempre para
que essa seja a realidade do Brasil e de
nossa capital, nos anos vindouros.
10

O Programa Criança Candanga é o com
promisso em priorizar, articular e fomentar
a política de infância e adolescência no
Distrito Federal (DF). Se traduz em uma
matriz que integra e cataliza as redes,
os serviços, os projetos e os programas
setoriais de forma transversal, somando
esforços e potencializando resultados, além
de promover o diálogo entre Governo e
Sociedade Civil, fortalecendo a rede de
proteção à criança e ao adolescente e o
Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente (SGDCA).
Este Caderno do Programa é o registro
do trabalho realizado desde o início do
governo, até depois da oficialização do
Programa, por ocasião da publicação de
seu decreto, e perpassa pelos avanços con
quistados em legislação; serviços e infraes
trutura; projetos; campanhas educativas e

de mobilização; com destaque para ações
de participação social. Foram melhorias em
educação, saúde, segurança, assistência,
esporte, lazer e cultura, que beneficiaram
milhares de crianças e adolescentes com
creches; ensino técnico profissionalizan
te; escolas de idiomas; centros olímpicos
e paralímpicos; ampliação de leitos hospi
talares e qualificação dos bancos de leite;
criação do Centro de Atendimento Integra
do 18 de maio; regulamentação da zpolítica
de Enfrentamento à Violência Sexual, ela
boração de Plano Decenal dos Direitos da
Criança e do Adolescente; e o fortaleci
mento da política pela Primeira Infância,
dentre outras iniciativas importantes, que
merecem destaque nesta publicação.

Atualmente, mais de 750 mil crianças e
adolescentes residem no Distrito Federal
e a primazia em seu atendimento, além
de estar garantida por lei, deve ser pilar
na orientação dos recursos que garantam
a estruturação e a manutenção das polí
ticas públicas, que são essenciais para
um desenvol
vimento pleno e integral. O
Criança Candanga busca sistematizar e
dar visibilidade a esses serviços, ressigni
ficando as redes de proteção como espaços
de fomento e planejamento coletivo entre
governo e instituições não governamentais.
Com isso, o Programa deixa como legado
a sistematização e o intercâmbio de infor
mações e conhecimentos; os marcos legais
programáticos e de gestão; e principalmen
te a garantia e a ampliação de diretos.

Dia das Crianças - Pôr do Sol
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POLÍTICA DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA

Metrô Solidário - Educação nos Trilhos

“É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA)”.

A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
As crianças e os adolescentes, que crescem
hoje no Brasil, fazem parte da primeira
geração nascida após a chamada revolução
de prioridades. Essa transição marcou
a superação das narrativas da situação
irregular, que enxergavam a criança a partir
de um problema social e não como sujeito
de direitos. Neste contexto, vivenciamos
um longo caminho de medidas institu
cionais que buscam consolidar a doutrina
da proteção integral e um novo olhar para
infância e adolescência no contexto local,
nacional e internacional.
14

A Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) adotou em 1989 a
Convenção sobre os Direitos da Criança,
que foi ratificada no ano seguinte pelo
Brasil. Em 1988, a Constituição antecipou
esse movimento internacional e garantiu,
em seu art. n. 227, a infância e a adolescên
cia como prioridade absoluta. Em 1990, o
país inovou mais uma vez com a tradução
desses princípios em uma legislação
mais completa e detalhada: o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), que trans
formou radicalmente a legislação vigente

e abriu caminhos no país para a garantia
dos direitos humanos a todas as crianças
e todos os adolescentes, reconhecendo-os
como sujeitos de direitos e respeitando a
sua condição peculiar de desenvolvimento,
que tem base em evidências científicas.
Ao longo desses 28 anos, a política de aten
dimento à criança e ao adolescente foi
sendo reordenada de forma a atender os
princípios estabelecidos em lei. Organizouse no Brasil de forma articulada e sincrô
nica, o Sistema de Garantia de Direitos de
Crianças e Adolescentes (SGDCA), em três
grandes eixos estratégicos: Promoção,
Defesa e Controle.
No âmbito da Promoção dos direitos
estão todos os responsáveis por executar
o direito e transformá-lo em ação. Os
programas, os projetos e os serviços
ofertados neste campo têm o dever de
criar estratégias na garantia dos direitos
de crianças e adolescentes, e o próprio
estatuto apresenta um rol de possibilida
des concretas com esta finalidade.
A Defesa dos direitos é a garantia ao acesso
à justiça por meio da proteção legal de
crianças e adolescentes que tiveram seus
direitos ameaçados ou violados. Fazem
parte deste eixo todas as instâncias do
sistema de justiça, as instituições que
trabalham na proteção jurídico-social e os
conselhos tutelares.

No segmento Controle e efetivação dos
direitos, destacam-se os Conselhos de
Direitos e os Setoriais (educação,saúde,
assistência social etc), espaços de partici
pação para a construção democrática de
políticas públicas, além da manutenção
permanente do diálogo e da interação com
as representações governamentais. Aqui
as representações da sociedade civil e das
diferentes áreas governamentais formu
lam, monitoram, deliberam e avaliam sobre
essas políticas.
Nesse contexto, observa-se que estudos
e pesquisas têm crescido, especialmente
pelo fato da infância ser encarada como um
momento pleno para a apropriação e par
ticipação como sujeito de direitos. A con
solidação da doutrina da proteção integral
abriu um importante leque de possibilida
des analíticas para a reflexão científica, que
foram fundamentais para a construção de
um aporte teórico-metodológico de aten
dimento a este segmento, com a renovação
de práticas e o enfrentamento às violações
de direitos historicamente praticadas.
Diversos avanços na regulamentação das
políticas públicas foram alcançados por
meio da regulamentação e do detalhamen
to das legislações. Estes processos também
foram constituídos pelo reordenamento do
Sistema Único de Saúde (SUS), do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) e da Lei
15

de Diretrizes e Bases (LDB), com a espe
cialização do serviços de atendimen
to e adequação com os princípios da
proteção integral.
Sobre o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) houve aaprova
ção, pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA), do
Plano Decenal de Atendimento Socioedu
cativo, que prevê a qualifica
ção das
condições de atendimento aos adolescen
tes em cumprimento de medidas socioe
ducativas, bem como a incorporação de
garantias previstas no Sinase.
O Plano de Enfrentamento à Violência
Sexual, o Plano de Convivência Familiar e
Comunitária, o Plano de Erradicação do
Trabalho Infantil e o Plano pela Primeira
Infância foram obtenções importantes no
sentido do reconhecimento e na imple
mentação dos direitos já previstos nos
marcos legais e fundamentais. São ferra
mentas intersetoriais com diretrizes claras
de corresponsabilidade entre as políticas
de educação, saúde, assistência social,
cultura, direitos humanos entre outras,
que colaboram para a concretização dos
direitos de crianças e adolescentes.
Este processo não se dá de forma linear
no Brasil. Apesar da Constituição de 1988,
as instâncias de participação criadas pela
nova legislação têm ainda o grande desafio
de disputar com as narrativas e as práticas
16

repressivas e menoristas no campo da
infância, além da departamentali
za
ção
corporativa da organização e da atuação do
Estado, que são um desafio para integração
e intersetoriedade da política pública. Neste
sentido, muitos mecanismos previstos
nas políticas públicas brasileiras para este
segmento seguem limitados ou muitas
vezes não são prioridades das diferentes
esferas de poder.
No âmbito do Distrito Federal, tem-se
destacado a publicação de ações, planos
e políticas que incorporam as orienta
ções nacionais, como os já mencionados
Planos de Atendimento Socioeducativo,
de Convivência Familiar e Comunitária,
de Erradicação do Trabalho Infantil,
pela Primeira Infância e política de
Enfrentamento à Violência Sexual. Nesta
perspectiva, a criação e a manutenção da
SECRIANÇA constituiu um importante
lócus de organização das políticas públicas
nessa área, favorecendo sua consolidação
com a incorporação da área de juventude.
A estrutura criada se torna mais um passo
no caminho da nova e necessária institu
cionalidade para dar cabo às ações estraté
gicas de Promoção, Defesa e Proteção dos
direitos da criança e do adolescente até o
usufruto de sua juventude. O olhar governa
mental para a infância e para a adolescên
cia muda com a criação de um órgão dessa
dimensão, que deve buscar a execução da
política com ações intersetoriais, dialoga
das e complementares.

LINHA DO TEMPO
• Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências.
• Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro
de 1990. Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
• Decreto Federal n. 99.710, de 21 de
novembro de 1990. Promulga a Convenção
dos Direitos da Criança (aprovado pelas
Nações Unidas em 1989).
• Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e
dá outras providências.
• Lei Orgânica n. 8.742, de 07 de dezembro
de 1993. Dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências.
• Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
• Lei Federal n. 12.010, de 03 de agosto de
2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis n.
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e n. 8.560, de 29
de dezembro de 1992.
• Lei Federal n. 12.435, de 06 de julho de
2011. Altera a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro

de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social.
• Lei Federal n. 12.594, de 18 de janeiro
de 2012. Institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase),
regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente
que pratique ato infracional.
• Lei Federal n. 12.696, de 25 de julho de
2012. Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), para dispor
sobre os conselhos tutelares.
• Lei Federal n. 13.010, de 26 de junho
de 2014. Altera a Lei n. 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), para estabelecer o direito da
criança e do adolescente de serem educados
e cuidados sem o uso de castigos físicos ou
de tratamento cruel ou degradante e altera
a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
• Lei Federal n. 13.257, de 08 de março de
2016. Dispõe sobre as políticas públicas
para a primeira infância e altera a Lei n.
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
• Lei Federal n. 13.431, de 04 de abril de
2017. Estabelece o Sistema de Garantia de
Direitos da criança e do adolescente vítima
ou testemunha de violência e altera a Lei n.
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
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UM OLHAR SOBRE A
CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Centro Olímpico e Paralímpico

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NO DISTRITO FEDERAL
O Distrito Federal, assim como o restante
do Brasil, está passando por mudanças
no padrão demográfico, com a redução
do número médio de filhos por mulher e
o aumento da expectativa de vida de sua
população. Esses dois fatores combina
dos com a redução do volume dos fluxos
migratórios, levaram a uma diminuição
do ritmo de crescimento da população.
Nos últimos 18 anos, a taxa de crescimen
to da população total foi de 1,88% ao ano,
passando de 2.127.412 pessoas em 2000
para 2.972.209 em 2018.
No entanto, ao considerar crianças e ado
lescentes, com idades entre 0 e 17 anos
completos, observa-se uma estabilidade
do volume desse contingente populacio
nal, com uma leve redução nos últimos
20

anos. Em 2000, foram estimados 781.073
crianças e adolescentes residentes no DF, e
em 2018, 773.056.
Essa estabilidade do número de crianças
e adolescentes ao longo desse período
se deve à redução do número de nasci
mentos entre residentes no DF. Em 2000
ocorreram 47.991 nascimentos, enquanto
em 2016 esse número foi de 43.340, uma
redução de aproximadamente 10%. Essa
queda no número de nascimentos foi fruto
da redução do número médio de filhos por
mulher: em 2000, as mulheres tinham em
média 2,19 filhos e em 2016, esse indicador
foi de 1,69, muito abaixo do nível de
reposição, que garante uma estabilidade do
volume populacional.

A queda dos nascimentos teve como
resultado uma redução significativa da
participação de crianças e adolescentes
na população total. Em 2000, as crianças
representavam 37% da população total
(781.073) e em 2018 essa proporção foi de
26% (773.056). As projeções populacio
nais do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísca (IBGE) preveem um decrésci
mo ainda maior desse segmento popula
cional: em 2025, estima-se uma população
de 744.163 crianças e adolescentes, o que
representará 23% da população total.
O estudo “Crianças e Adolescentes do DF:
um retrato a partir da PDAD 2015” (CODE
PLAN, 2017) traz a proporção de crianças
e adolescentes em relação à população
total de cada Região Administrativa. Esse
estudo evidencia, como mostrado pelo
mapa a seguir, que as regiões com menor
renda domiciliar (Fercal, Itapoã, Estrutural

e Varjão) são as que possuem maior con
centração de população com até 18 anos.
Por outro lado, as regiões mais centrais (de
maior poder aquisitivo), são as que possuem
as menores proporções de população de
crianças e adolescentes. De acordo com
Brito (2008), a originalidade das mudanças
demográficas se dá porque apesar de atingir
a sociedade de forma global, ela ao mesmo
tempo se manifesta segundo as diversida
des regionais e, principalmente, sociais.
Embora as regiões de baixa renda possuam
um percentual elevado de crianças e adoles
centes, o número absoluto não supera 30 mil,
pois são regiões de pouca concentração popu
lacional em relação ao restante do DF. Dessa
forma, é importante destacar que as RA de
Ceilândia, Samambaia e Planaltina, de renda
domiciliar média baixa, são as regiões que
concentram o maior número absoluto dessa
parcela da população, somando 261 mil.

Semana do Bebê
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Renda no DF

(em salário mínimo)

1 - 2,4		

2,4 – 3,8

3,8 – 5,2

5,2 – 6,6

6,6 – 8+

Distribuição das crianças e dos adolescentes no território por renda domiciliar.

CÓDIGO DA
RA

UNIDADE
TERRITORIAL

RENDA
DOMICILIAR PER
CAPITA – EM R$

25

SCIA-Estrutural

R$ 522,00

31

Fercal

R$ 626,00

23

Varjão

R$ 628,00

28

Itapoã

R$ 702,00

7

Paranoá

R$ 757,00

15

Recanto das Emas

R$ 804,00

13

Santa Maria

R$ 888,00

22

% DE POP. DE
0 A 17 ANOS

12

Samambaia

R$ 914,00

9

Ceilândia

R$ 915,00

21

Riacho Fundo II

R$ 930,00

6

Planaltina

R$ 934,00

14

São Sebastião

R$ 967,00

4

Brazlândia

R$ 983,00

2

Gama

R$ 1.397,00

19

Candangolândia

R$ 1.461,00

17

Riacho Fundo

R$ 1.624,00

26

Sobradinho II

R$ 1.729,00

29

SIA

R$ 1.763,00

5

Sobradinho

R$ 1.776,00

8

Núcleo Bandeirante

R$ 1.825,00

3

Taguatinga

R$ 1.995,00

10

Guará

R$ 2.667,00

11

Cruzeiro

R$ 2.698,00

30

Vicente Pires

R$ 2.746,00

20

Águas Claras

R$ 3.340,00

27

Jardim Botânico

R$ 3.888,00

18

Lago Norte

R$ 4.580,00

24

Park Way

R$ 5.115,00

1

Plano Piloto

R$ 5.520,00

22

Sudoeste/Octogonal

R$ 6.580,00

16

Lago Sul

R$ 7.913,00

Codeplan/PDAD, 2015
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Quanto à cobertura dessa população por
programas sociais, observa-se que em
2018, havia 207.418 crianças e adoles
centes até 17 anos completos registra
dos no Cadastro Único. Considerando
as estimativas populacionais do IBGE,
têm-se que 26,8% das crianças e ado
lescentes no DF encon
t ram-se regis

trados no Cadastro Único. Destaca-se
que dessas crianças cadastradas, 98%
concentravam-se na faixa de renda per
capita inferior a ½ salário mínimo. Além
disso, nota-se que 62% das crianças e
dos adolescentes cadastrados, estão
em famílias que são beneficiárias do
Programa Bolsa Família.

PERFIL DAS CRIANÇAS E DOS
ADOLESCENTES NO DF
Entre as crianças e os adolescentes obser
va-se que 51% são homens e 49% são
mulheres, mas essa distribuição pode
variar segundo grupos etários e região de
residência, considerando os diferenciais de
mortalidade e comportamento migratório,
segundo gênero. Em relação à naturalidade
de crianças e adolescentes, observamos que
90% delas são nascidas no Distrito Federal.
Com destaque para a RA do Riacho Fundo,
onde essa proporção ultrapassa 95%.
Ao observamos a distribuição de crianças
e adolescentes por raça/cor, 61% são
negras. No entanto, essa distribuição não
é homogênea segundo regiões do DF. As
regiões que concentram a maior população
de crianças e adolescentes negras são:
Estrutural, São Sebastião, Itapoã, Fercal,
Paranoá, Planaltina e Varjão. A proporção
de crianças e adolescentes negros varia
24

entre 71,5% a 80,7% nessas regiões. Por
outro lado, o Lago Sul, o Plano Piloto e o
Sudoeste/Octogonal apresentam propor
ções de crianças e adolescentes negros
inferiores a 35%.
As desigualdades no DF também podem
ser vistas em relação ao acesso à internet.
Entre crianças e adolescentes, 41% acessam
a internet pelo computador (em casa ou
no trabalho), enquanto 17% acessam de
outras formas (celular/tablet/lan house).
Há lugares como o Park Way e o Lago
Sul, onde o acesso é superior a 80% e em
regiões como Itapoã, Fercal, Estrutural e
Varjão o acesso é inferior a 40%. Em relação
à proporção dos adolescentes de 14 a 17
anos que nem estudam, nem trabalham,
observamos que no DF essa taxa é de 3%,
segundo a PDAD 2015/2016- Codeplan.

PANORAMA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
Saúde: os indicadores de mortalidade são
importantes para avaliar as condições de
vida e de acesso aos serviços de saúde de
uma população, fatores esses indispensáveis
para o planejamento de políticas públicas
concernentes às crianças e aos adolescen
tes. O DF apresenta uma das menores taxas
de mortalidade na infância do Brasil: foram
14,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2015,
o que representa uma redução de 30% em
relação ao ano 2000, que teve uma taxa de
mortalidade de 17,4 óbitos por mil nascidos
vivos. No entanto, cabe ressaltar que, para o
ano de 2015, cerca de 87% dos óbitos infantis
ocorridos se deram por causas evitáveis, ou
seja, seriam prevenidas por ações efetivas
dos serviços de saúde (MALTA et al, 2011).

No que se refere aos componentes da mor
talidade na infância, a mortalidade neonatal
precoce, que acontece até os seis primeiros
dias de vida, se manteve como o principal
componente em 2015, apresentando uma
redução de 20,2% (de 365 casos no ano de
2000 para 291 em 2015). Foram também
observadas reduções nos demais componen
tes da mortalidade na infância, com destaque
para os eventos ocorridos entre 1 e 4 anos de
vida com redução de 40,3% no período (de
124 casos em 2000 para 74 casos em 2015).
Tais fatos indicam que houve melhora no
acesso dos serviços de saúde da população,
evitando óbitos nos primeiros 5 anos de
vida, embora ações relacionadas à assistên
cia pré-natal, ao parto e ao recém-nascido
devam ser intensificadas no Distrito Federal.

Proporção de óbitos em menores de 5 anos, por idade, Distrito Federal, 2000 e 2015.

2000

365

2015

291

0%

113

207

85

124

112

74

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 - 6 dias

7 - 27 dias

28 - 364 dias

1 - 4 anos

Fonte: Elaborado pela Codeplan com dados do Sistema de informações de mortalidade do Ministério da Saúde
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Quanto à distribuição dos óbitos em
menores de 5 anos, segundo grupos de
causas de morte, praticamente não houve
alteração entre 2000 e 2015. O grupo de
causas, que reúne as doenças maternas,
infantis, transmissíveis e nutricionais, nesta
faixa etária compreendendo sobretudo as
causas perinatais e infecciosas, é responsá

vel por um pouco mais de 60% dos óbitos,
com pequena redução entre 2000 e 2015.
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT), nesta faixa etária, representadas
sobretudo pelas anomalias congênitas, são
causas de morte de cerca de 30% dos óbitos
e as causas externas respondem por em
torno de 8%.

Grupos de causas da mortalidade na infância. Distrito Federal, 2000 e 2015.

70,0
60,0

62,8 61,1

50,0
40,0

29,4 29,7

30,0
20,0

7,8

10,0
0,0
Maternas, Infantis,
Transmissíveis e
Nutricionais

DCNT

2000

8,3

Causas Externas

2015

Fonte: Elaborado pela Codeplan com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.

Já entre as idades de 5 e 19 anos, a distribui
ção dos óbitos, segundo causas de morte,
também não apresentou grandes alterações
entre 2000 e 2015, mas é distinta. Nessas
idades, mais de 70% dos óbitos são devidos às
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causas externas, que compreendem agressões
(homicídios), suicídios e acidentes, entre os
quais os acidentes de trânsito. As DCNT, prin
cipalmente as neoplasias, representam um
pouco mais de 20% da mortalidade.

Grupos de causas da mortalidade entre 5 e 19 anos. Distrito Federal, 2000 e 2015.
80,0

72,3

70,0

70,8

60,0
50,0
40,0
30,0

23,2

21,8

20,0

5,8

10,0

4,3

0,0
Maternas, Infantis,
Transmissíveis e
Nutricionais

DCNT

2000

Causas Externas

2015

Fonte: Elaborado pela Codeplan com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.

Detalhando a mortalidade por causas
externas, verifica-se que os homicídios
representaram as maiores proporções de
óbitos nas idades entre 5 e 19 anos, tanto
em 2000 como em 2015, com, respectiva
mente, 54,0% e 66% dos óbitos. O aumento

da proporção de óbitos por homicídios
deve-se, sobretudo, à redução do número
de óbitos por acidentes de trânsito no
período, que passaram de uma média de 85
óbitos por ano no início dos anos 2000 para
48 entre 2014 e 2016.

Causas externas de morte entre 5 e 19 anos segundo tipo. Distrito Federal, 2000 e 2015

2015
2000
0%

10%

20%

Acidentes de Trânsito

30%

40%

50%

Acidentes

60%

Suicídio

70%

80%

Homicídio

90%

100%

Outros

Fonte: Elaborado pela Codeplan com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde
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Educação: a escola é considerada uma porta
de entrada para o desenvolvimento pessoal
e coletivo de milhares de crianças e sua
inserção, de acordo com a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) de 1996, alterada pela Lei n.
12.796, de 4 de abril de 2013, pautada na
Emenda Constitucional n. 59, definiu a
obrigatoriedade da escolaridade no país
para a faixa etária de 4 a 17 anos, que deve
ter a oferta gratuita, com obrigatoriedade da
matrícula para toda criança que completar
4 anos até dia 31 de março. O intuito dessa
mudança foi a reorganização da educação
básica, que passou a ser estruturada da
seguinte forma: educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio. Do ponto de
vista pedagógico, a decisão pela alteração
da idade mínima é importante porque com
preende-se que a educação infantil é uma
fase de construção de valores, de descobri
mento e de aprendizado cultural.
A regulamentação da idade mínima permite
que a educação infantil, ao compor a
educação básica, passe a integrar, enfim, as

políticas públicas de educação, que buscam
monitorar e avaliar as condições de acesso
e permanência, bem como da qualidade
educacional. A ampliação da obrigatorie
dade do ensino encontra ressonância logo
na primeira meta do Plano Distrital de
Educação (PDE), que trata da universali
zação, até 2016, da educação infantil, (na
pré-escola) para as crianças de 4 e 5 anos de
idade, e ampliação da oferta de educação
infantil, em creches, de forma a atender,
no mínimo, 60% das crianças de até 3 anos,
ao final da vigência do Plano Nacional de
Educação (PNE), em 2024. O referido Plano
prevê ainda que o Estado garanta o acesso
universal, assegurando a permanência e a
aprendizagem dos estudantes a partir dos
6 anos de idade, ao ensino fundamental
de 9 anos, assegurando a conclusão dessa
etapa até os 14 anos de idade; e prevê ainda
a universalização, até 2016, para toda a
população de 15 a 17 anos, elevando a taxa
líquida de matrícula no ensino médio para
100%, assegurando o acesso, a permanência
e a aprendizagem.

Frequência à educação infantil, percentual de crianças de 0 a 3 anos em creche e de 4
e 5 anos na pré-escola, no Distrito Federal, 2015.
100,0%

Cruzeiro
Sudoeste/Octogonal

41,5%
22,9%

Plano Piloto

Águas Claras

23,6%
17,7%

Park Way
Brazlândia
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94,8%
41,8%

Sobradinho

93,5%
92,6%
91,6%

26,8%
16,2%

96,9%

91,5%

Vicente Pires
Santa Maria

82,8%

22,2%

Gama

81,8%

13,3%
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80,9%

15,4%
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80,6%
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Núcleo Bandeirante
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87,1%
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Guará

São Sebastião

88,3%
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88,5%
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9,3%

Lago Norte
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90,8%

25,7%

72,3%

22,3%

72,0%

6,3%
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5,1%

63,1%
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5,1%
5,6%
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3,6%

58,1%
49,3%
48,1%
46,1%

Pré-escola

Creche

Fonte: Codeplan/PDAD, 2015.
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Observa-se que a frequência à creche das
crianças de 0 a 3 anos é desigual por RA.
Enquanto Cruzeiro e Plano Piloto apresen
taram frequência superior a 40%, em outras
RA, como Santa Maria, Recanto das Emas,
Planaltina, Itapoã, SCIA-Estrutural, São
Sebastião, Riacho Fundo II e Fercal, ela é
inferior a 10%. Verifica-se a mesma desigual
dade entre as RA no que se refere ao acesso
à pré-escola. Nas regiões centrais, (Plano
Piloto, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal), a
frequência é superior a 94%, já nas regiões
de baixa renda, com maior concentra
ção de crianças (Itapoã, SCIA-Estrutural e
Fercal), essa frequência não alcançava 50%,
segundo os dados da PDAD de 2015.
Quanto à demanda educacional, os dados
sobre o atendimento de crianças e ado
lescentes, até o prazo final de vigência do
Plano (2024), sinalizam que ainda há um
esforço a ser empreendido para que haja,
sobretudo, o cumprimento da meta 1 no
que se refere à creche com a necessida
de de criação de 72.196 vagas. A pré-esco
la, embora tenha ampliado o atendimen
to nos últimos anos, precisará ainda criar
16.327 vagas para o cumprimento da meta,
que prevê 100% das crianças na idade de
4 e 5 anos na escola. O ensino fundamen
tal é o único nível cujas crianças e adoles
centes teve a meta do PDE completamen
te atendida desde 2016. No que se refere
ao ensino médio, o atendimento atual terá
que ser ampliado em 20% para o alcance
da meta estabelecida para 2024, de acordo
com as projeções populacionais.
Além do acesso, outros aspectos importan
tes a serem considerados nas metas para
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uma educação de qualidade referem-se à
análise da defasagem idade-série e à apren
dizagem, medidas pelo desempenho em
avaliações educacionais de larga escala.
Essa análise evidencia que a educação
básica tem dinâmicas diferentes quando
se consideram as redes de ensino pública e
privada. A desigualdade é superior na rede
pública, com uma elevação a partir dos
anos finais do ensino fundamental, ou seja,
com crianças e adolescentes na faixa etária
de 11 a 14 anos, sobretudo entre aqueles
de 13 e 14 anos. O ensino médio também
apresenta taxas elevadas, acima dos 30% na
rede pública. Vale ressaltar que na educação
básica, mais de 70% das matrículas encon
tram-se na rede pública e que a defasagem
idade-série é, muitas vezes, associada ao
baixo rendimento escolar.

Programa de Educação
Precoce do CEE 2 - Brasília

Percentual médio da distorção idade-série entre 2010-2015
7,0%

Anos
Finais

Pública
Privada

Anos
Iniciais

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Privada

Privada

33,9%
6,1%
31,6%

Pública
2,0%

Pública

14,1%

Fonte: Censo Escolar/INEP/MEC

Quanto à aprendizagem, as metas definem
que todo aluno deve ter aprendizado
adequado ao seu ano escolar, realizado com
base na proficiência dos alunos nos exames
de Avaliação Externa, sendo a Avaliação
Nacional de Aprendizagem (ANA), a Prova
Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB).

alcançados quando o aluno atinge o nível
proficiente. Com base nos resultados da
Prova Brasil 2015, é possível verificar a
proporção de alunos com aprendizado
adequado a sua etapa escolar.

Na ANA são avaliados os alunos do 3º ano
do ensino fundamental, cuja aprendizagem
adequada é considerada quando o aluno
alcança pelo menos os seguintes níveis:
a) 3 de 4 em leitura;
b) 4 de 5 em escrita; e
c) 3 de 4 em matemática.
Os resultados para o Distrito Federal em
2016 apontaram que há um longo caminho
a percorrer para que os alunos do 3º ano
alcancem o resultado esperado nas áreas
avaliadas, já que os percentuais obtidos
foram: 55,5% em leitura, 76,4% em escrita e
56,7% em matemática.
No ensino fundamental e no ensino médio,
os padrões mínimos de aprendizado são

Provinha Brasil
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Básico

7%

Insuficiente

5%

Avançado

33% é a proporção 28%
de alunos que
aprenderam o
adequado na
51%
competência de
leitura e interpre
tação de textos até
o 5º ano na rede
pública de ensino.
16%

Fonte: Inep/Mec, Prova Brasil, 2015.
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10%
45% é a
proporção de
alunos que
35%
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até o 5º ano na
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13%

2%
15% é a
13% proporção de
alunos que
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adequado na
59% competência
de resolução
de problemas
até o 5º ano na
rede pública de
ensino.
26%

Matemática

61% é a proporção
de alunos que
41%
aprenderam o
adequado na
competência de
leitura e interpre 32%
tação de textos até
o 5º ano na rede
pública de ensino.

Avançado

5º Ano do Ensino Fundamental

20%

9º Ano do Ensino Fundamental

5º Ano do Ensino Fundamental
9º Ano do Ensino Fundamental

Língua Portuguesa

Aprendizado dos alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental na rede pública
de ensino

Já no 3º ano do ensino médio, os resultados
indicam que 19% dos alunos conseguiram
alcançar proficiência em Língua Portuguesa e
7% em Matemática.
No que compete ao indicador de qualidade,
o resultado é medido pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
que é calculado com base no aprendizado dos
alunos em português e matemática (Prova
Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação).

Aprendizado¹

Fluxo²

Ideb³

Anos Iniciais

6,4

0,9

6,0

Anos Finais

5,2

0,8

4,3

Ensino Médio

4,3

0,8

3,4

¹O indicador de aprendizado varia de 0 até 10 e quanto maior,
melhor. ²Quanto maior o valor, maior a aprovação. ³Meta para
anos iniciais = 6,0; meta para anos finais 4,8; meta para ensino
médio 4,4

Ensino Fundamental I- Samambaia
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PROGRAMA CRIANÇA
CANDANGA

Projeto Horta CEF 4 - Sobradinho

CONCEPÇÃO
O Criança Candanga é uma proposta de
fomento, difusão, integração e monito
ramento da política pública voltada à
promoção e proteção dos direitos da criança
e do adolescente no Distrito Federal, tendo
como estratégia a intersetorialidade das
políticas públicas na garantia destes direitos.
Para tanto, reúne programas e projetos
nas áreas de saúde, educação, segurança,
esporte, lazer e turismo, direitos humanos,
assistência social, infraestrutura e cultura,
tendo o território como seu lócus de
atuação e monitoramento.
O Programa tem como principal objetivo
fomentar o acesso, integrar e monitorar
a política pública voltada à promoção e
proteção dos direitos da criança e do ado
lescente no DF, tendo como foco o seu
desenvolvimento integral, desde a primeira
infância até a adolescência, considerando
sua família e seu contexto de vida.
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As estratégias de desenvolvimento estão
focadas na atuação intersetorial; na inte
gração e avaliação das políticas públicas;
na sistematização de informações; nos
indicadores de resultados; no fortaleci
mento das redes de promoção e proteção;
na promoção dos direitos da criança e do
adolescente; e na participação ativa de
crianças, adolescentes, família e sociedade.
A natureza e a designação desta iniciati
va traduzem a noção de trabalho inter/
transdisciplinar envolvendo vários olhares,
lugares e saberes, voltadas para a reflexão
e para práticas concretas. Os estudos e as
intervenções, que visam a promoção dos
direitos, primam pela intersetorialidade,
na medida em que devem se estruturar
para garantir a sua universalidade, tendo
como foco de atuação o sujeito detentor
desses direitos. A intersetorialidade como
ferramenta e mecanismo de gestão é fun
damental, pois não se pode pensar em

construção de políticas públicas sem con
siderar a relevância da interação e da inte
gração dos diversos órgãos e instituições
no compromisso comum de efetivação de
direitos, garantindo-se, também, a parti
cipação social como requisito essencial de
legitimidade das políticas sociais.
Instituído pelo Decreto n. 38.118/2017 o
Programa se estrutura a partir de 4 eixos
estratégicos para a garantia dos direitos de
crianças e adolescentes, quais sejam:
1) Consolidação e ampliação dos direitos
das crianças e dos adolescentes com a
definição de marcos legais, institucionais
e programáticos;
2) Ampliação, integração, aperfeiçoamento e garantia da política de atendimento
da Criança e do Adolescente;
3) Difusão dos Direitos da Criança e do
Adolescente como desenvolvimento de
ações educativas, de comunicação e de
promoção de direitos;
4) Fortalecimento do diálogo, da cooperação e das instâncias de participação e
controle social e das ações voluntárias,
solidárias e inclusivas para a efetividade
dos direitos da criança.
Estes 4 eixos estruturam as bases para a
construção de políticas públicas na medida
em que organiza as suas normativas, os seus
serviços, ações e projetos, as suas publici
zações e divulgações, além de garantir de
forma estratégica a participação dos atores
fundamentais para a sua consecução.

De forma a organizar a sua gestão, o Programa
se estrutura por meio do Comitê Executivo,
coordenado pela Secretaria de Estado
de Políticas para Crianças, Adolescentes
e Juventude, composto pelas principais
secretarias responsáveis pelas políticas
públicas afetas a crianças e adolescentes.
Os Comitês Executivo e Intersetorial são as
instâncias deliberativas e consultivas, res
pectivamente, e suas atribuições e com
petências são descritas em linhas gerais
conforme segue abaixo:
Comitê Executivo: composto por 10 secre
tarias e a Governadoria, é a instância
deliberativa. Cabe frisar que os titulares
das pastas são também os titulares do
comitê, incluindo o próprio Governador.
Conforme o Decreto, o Comitê é respon
sável pela tomada de decisões, cabendo ao
mesmo articular e gerir os componentes
do Programa. O Comitê Executivo também
deve convocar reuniões trimestrais com o
Comitê Intersetorial.
Órgãos membros:
I- Governadoria;
II- Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude;
III - Secretaria de Estado da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais;
IV - Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão;
V - Secretaria de Estado de Saúde;
VI - Secretaria de Estado do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos;
VII - Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Paz Social;
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VIII - Secretaria de Estado do Esporte,
Turismo e Lazer;
IX - Secretaria de Estado de Cultura;
X - Secretaria de Estado da Educação;
XI - Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Comitê Intersetorial: composto por 11
conselhos setoriais, é a instância consulti
va responsável por apoiar e dar suporte às
ações executadas no âmbito do Programa.
A qualquer tempo podem ser convoca
dos representantes de outros conselhos,
órgãos, entidades públicas e privadas,
organismos internacionais, comitês e
sociedade civil, para colaborar com as ati
vidades do comitê. Conforme decreto, as
reuniões do Comitê Intersetorial devem
ocorrer trimestralmente.

Conselhos membros:
I - Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II - Conselho da Saúde;
III - Conselho de Assistência Social;
IV - Conselho de Segurança Pública;
V - Conselho de Cultura;
VI - Conselho de Educação;
VII - Conselho de Educação Física,
Desporto e Lazer do Distrito Federal;
VIII - Conselho Distrital de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos;
IX - Conselho de Defesa dos Direitos do Negro;
X - Conselho dos Direitos da Mulher;
XI - Conselho dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.

ESPAÇO CRIANÇA CANDANGA
No sentido de disseminar, fomentar a
produção e a difusão de conteúdos nos
diversos equipamentos públicos, convenia
dos, parceiros e da comunidade, o Programa
criou o Espaço Criança Candanga, cujo o
objetivo é a construção de um circuito de
informação, interação, produção e comu
nicação, que garanta a participação de
crianças e adolescentes, para a promoção
dos seus direitos.
O decreto prevê, entre outras ações, a
criação de Espaço Criança Candanga, que
são espaços de promoção da participação
ativa de crianças e adolescentes. A proposta
do espaço é identificar e difundir os direitos
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de crianças e adolescentes, por meio da
produção de materiais com intervenções
diretas, como desenhos, colagens, pinturas
e outras formas de linguagem, feitas pelas
próprias crianças. Eles também estimulam
a participação por meio de atividades
voluntárias, campanhas educativas e apre
sentações culturais.
Foram implantados 16 Espaços até o
primeiro semestre/2018 (12 em Centros
Olímpicos e Paralímpicos, 1 no Parque
Ecológico de Águas Claras, 1 no CEU das
Artes do Recanto das Emas, 1 no CEU das
Artes QNM 28 e 1 no CEU das Artes QNR 02,
os 2 últimos em Ceilândia).

PORTAL CRIANÇA CANDANGA
O Portal www.criancacandanga.df.gov.br
é uma sobre programas, projetos e ações,
que integram a política da criança e do ado
lescente. Nele é possível encontrar legisla
ção aplicada e marcos legais; publicações
e links úteis; os principais anúncios do
governo em ampliação de atendimentos e
infraestrutura; além de um mapa georre
ferenciado de serviços especializados da

rede de proteção e atendimento do Distrito
Federal, por território, bem como a relação
dos conselhos tutelares, a rede de parceiros
e outros canais de participação. Ali também
estão os principais avanços em educação,
saúde, esporte e lazer, assistência social,
cultura e outras áreas, que se complemen
tam na promoção do desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes.

Portal Criança Candanga
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PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Após a instituição do Programa, o Comitê
Executivo passou a se reunir a fim de estru
turar as ações que seriam desenvolvidas.
A Secretaria de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude, organizou um
workshop de planejamento estratégico
com o objetivo de elencar as frentes priori
tárias do Criança Candanga em 2018. Para
tal, foi proposta a realização de análise
FOFA/ SWOT (Forças/Strengths, Fraquezas/
Weaknesses, Oportunidades/Oportunities
e Ameaças/Threats), que visa identificar os
principais pontos fortes e fracos dentro do
planejamento estratégico e propõe transfor
mar um diagnóstico problemático em uma
política integrada transformadora e efetiva.
Para que haja uma boa execução do
Programa, ele passou a compor o Acordo de
Resultados, que é um sistema de monito
ramento de metas e resultados junto aos
órgãos, que visa acompanhar a evolução
das entregas em serviços e infraestrutura,
bem como em projetos de caráter estratégi
co para o governo.
A partir do sistema de acompanhamen
to de projetos Gestão DF, as entregas
pactuadas pelos órgãos são reportadas
em sua evolução e mensuradas a partir de
indicadores próprios. Isso possibilita que
o governo possa priorizar as ações que se
40

mostram mais necessárias ao desenvol
vimento da saúde, educação, segurança,
assistência, meio ambiente, mobilidade,
agricultura, esporte e lazer.
O Programa tem um módulo especial
dentro do Gestão DF, que acompanha a
execução das ações, projetos e programas
voltados à infância e à adolescência. Neste
módulo os órgãos inserem informaçõe
s
sobre seus projetos em andamento, e a
partir de indicadores próprios, o sistema
mede a evolução de cada atividade em seus
aspectos físico e financeiro, bem como de
prazos, metas e resultados.

CRIANÇA CANDANGA
EM NÚMEROS
179.954

crianças e adolescentes
inseridos no serviço
de convivência e
fortalecimento
de vínculos

131.865

70.000

9.350

35.243

57.352

177.000

20.500

Resultados de 2015 a 2018
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DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE: MARCOS
LEGAIS, INSTITUCIONAIS E
PROGRAMÁTICOS.
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Dia das Crianças - Pôr do Sol

Trata das legislações em âmbito
federal e distrital, que cobrem
as pautas da infância e da
adolescência e os avanços destes
marcos legais dentro do Sistema
de Garantia de Direitos.

DESTAQUES
Plano Distrital de Educação (PDE):
em 2015 foi sancionado pelo Governador
o primeiro Plano Distrital de Educação da
história de Brasília. Foi elaborado, ao longo
de 2 anos, por meio de ampla participação
da comunidade escolar, de representan
tes da sociedade civil e do poder público.
Instituído pela Lei n. 5.499/2015, o Plano é
a referência para o planejamento das ações
da Secretaria de Educação, com período de
vigência de 2015 a 2024. Destinado a con
tribuir para a construção de unidade das
políticas educacionais em âmbito distrital,
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estabelece objetivos e metas a serem alcan
çadas no Distrito Federal, em consonância
com o preconizado no Plano Nacional de
Educação (PNE). Estruturado como Política
de Estado, ele propõe diretrizes, metas e
estratégias desdobradas em programas,
projetos e ações de curto, médio e longo
prazo, com o intuito de evitar possíveis
improvisações e descontinuidades decor
rentes de mudanças governamentais.
Decreto n. 38.118/2017: institui o
Programa Criança Candanga.

AÇÕES REALIZADAS
1. Lei Distrital n. 5.534, de 28 de agosto
de 2015. Institui o Estatuto do Parto
Humanizado no Distrito Federal e dá
outras providências.
2. Decreto Distrital n. 37.486, de 15 de julho de
2016. Institui a Rede Distrital de Educação e
Divulgação Científica -RedeCIÊNCIA.
3. Decreto Distrital n. 37.630, de 16 de
setembro de 2016. Regulamenta a aplicação
da Lei Distrital n. 5.672, de 15 de julho
de 2016, que instituiu o Programa Bolsa
Educação Infantil - Pré-escola, destinado
ao atendimento de crianças na faixa etária
de 4 a 5 anos e dá outras providências.
4. Decreto Distrital n. 37.669, de 26 de
setembro de 2016. Institui o Programa de
Prorrogação da Licença-Paternidade para
os servidores regidos pela Lei complemen
tar n. 840, de 23 de dezembro de 2011.
5. Lei n. 13.370, de 12 de dezembro de 2016.
Altera o § 3° do art. 98 da Lei n. 8.112, de
11 de dezembro de 1990, para estender
o direito a horário especial ao servidor
público federal que tenha cônjuge, filho ou
dependente com deficiência de qualquer
natureza e para revogar a exigência de com
pensação de horário.
6. Portaria Conjunta n. 26 de 2016 e 2017
(SEDS /SEDESTMIDH/SEDF), que institui
o Cartão Escolar para cadastrados no Bolsa
Família / DF Sem Miséria.
7. Decreto n. 38.269, de 12 de junho de
2017. Institui o Programa Centros de Artes
e Esportes Unificados – CEU das Artes no
Distrito Federal.

8. Chamada Pública (2017) para credencia
mento de instituições educacionais comu
nitárias confessionais ou filantrópicas para
o Programa Bolsa-Educação Infantil.
9. Decreto n. 39.087, de 29 de maio de
2018. Institui a Política Intersetorial de
Enfrentamento à Violência Sexual de
Crianças e Adolescentes no Distrito Federal.
10. Decreto n. 8.869, de 05 de outubro
de 2016 revogado pelo Decreto Federal
n. 9.579, de 22 de novembro de 2018, Art.
96. Institui o Programa Criança Feliz, de
caráter intersetorial, com a finalidade de
promover o desenvolvimento integral das
crianças na primeira infância, conside
rando sua família e seu contexto de vida,
em consonância com o disposto na Lei n.
13.257, de 8 de março de 2016.

CEU das Artes - Ceilândia
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POLÍTICA
DE
ATENDIMENTO
OTNEMIDNETA ED ACITÍLOP
À
CRIANÇA
E
AO
.ETNECSELODA OA E AÇNAIRC À
ADOLESCENTE.

Centro 18 de Maio recebe o apoio da Rainha Sílvia da Suécia

Toda rede de serviços voltados para crianças e adolescentes, bem como as obras
estruturantes, que sustentam a ampliação dos atendimentos, além da melhoria
dos equipamentos já existentes, em especial nas áreas de saúde, educação,
assistência, segurança, esporte e lazer, dentre outras áreas pertinentes.

DESTAQUES
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro 18 de Maio: inaugurado em
outubro de 2016, consiste num equipamento
público de atendimento integrado e huma
nizado a crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, visando a proteção integral.
Este serviço foi estruturado para atuação
conjunta da rede, num mesmo espaço de
atendimento, com objetivo de aproximar a
proteção e a responsabilização, evitando a
revitimização de crianças e adolescentes nos
diversos atendimentos, até então ofertados
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pela rede de proteção existente. Desde sua
inauguração cerca de 492 crianças, ado
lescentes e suas famílias foram atendidas e
2.696 encaminhamentos foram dados.
Boravencer: 70 mil jovens foram bene
ficiados nas diversas vertentes do Programa,
sendo que destes, 177 foram aprovados no
concurso público da Secretaria de Educação
e 2.174 ingressaram na Universidade de
Brasília (UnB).

AÇÕES REALIZADAS
1. Escaner Corporal: implantação de revista
humanizada, por meio de inspeção pessoal
e de volume (bagagens) nas 8 unidades de
internação do sistema socioeducativo.
2. Reforma de Conselhos Tutelares: foram
reformados, entre 2015 e 2018, 17 conse
lhos tutelares, nas regiões de Santa Maria,
Gama I e Gama II, Cruzeiro, Taguatinga Sul,
Ceilândia Norte, São Sebastião, Brazlândia,
Planaltina II, Riacho Fundo I, Estrutural,
Sama
mbaia I e Samambaia II, Paranoá,
Fercal, Varjão, e Itapoã.

e Recanto das Emas; as unidades de aten
dimento em meio aberto (UAMA) de São
Sebastião, Paranoá, Planaltina, Santa Maria,
Samambaia Norte, Sobradinho, Gama,
Núcleo Bandeirante e Guará; e as unidades
de internação de São Sebastião, Recanto das
Emas, Planaltina, Santa Maria, Provisória
de São Sebastião e Saída Sistemática.

3. Brasília + Jovem Candango: foram
beneficiados 1.470 jovens em 2016 e 1.513
em 2017. Já em 2018, foram contempla
dos 16.118 jovens (o valor total da bolsa,
incluindo benefícios é de R$ 1.300).
4. Centro da Juventude: jovens atendidos
nos Centros de Juventude em 2018:
Ceilândia: 5.072
Estrutural: 5.308
Samambaia: 3.118
5. Praça da Juventude de Ceilândia: na
QNM 13, antigo Castelo de Grayskull - obra
com 85% de execução.
6. Sistema Socioeducativo: foram refor
madas, entre 2015 e 2018, as casas de
Semiliberdade de Taguatinga Sul, Ceilândia

Brasília + Jovem Candango
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DESTAQUES EDUCAÇÃO
Educação Infantil: é ofertada no DF nas
modalidades creche (0 a 3 anos e 11 meses)
e pré-escola (4 e 5 anos). Atualmente são
atendidas 62.490 crianças em unidades
escolares públicas e insti
tuições educa
cionais parceiras. No período de 2015 a
2018 foram inauguradas 31 unidades de

Concerto Didático da Orquestra
Sinfônica - Escola Classe 312 Norte
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educação infantil, com cerca de 16 mil
novas vagas, sendo 24 Centros de Educação
da Primeira Infância (CEPI/Creches), fun
cionando em turno integral e 7 Centros de
Educação Infantil (CEI/Jardins de Infância),
funcionando em 2 turnos.

Ampliação da Oferta da Educação Infantil

47553

45885

43569
37962

11836

11074

9324
2015

15569

2016

2017

2018
0 a 3 anos

4 e 5 anos

Fonte: Censo Escolar 2018

AÇÕES REALIZADAS
1. Educação Integral: a Secretaria de
Educação atualmente conta com 329
unidades escolares, com oferta de
educação em tempo integral, sendo o
atendimento realizado de 08 horas, 09
horas e 10 horas diárias de jornada escolar.
As 14 Coordenações Regionais de Ensino
(CRE) oferecem atividades de educação
em tempo integral, contemplando um
total de 49.523 estudantes matriculados
na educação infantil, ensino fundamen
tal e ensino médio, em 2018. O público
alvo para atendimento, prioritariamente,

são os estudantes que estão em situação
de vulnerabilidade social, em defasagem
idade/ano, com dificuldades de aprendi
zagem e que possuem histórico de evasão
e repetência escolar.
As unidades escolares que ofertam educação
em tempo integral também participam
de projetos e atividades em equipamen
tos públicos, tais como: Centro Olímpico
e Paralímpico, Projeto Virada do Cerrado,
Cultura Educa, Clube do Choro, Concertos
Didáticos - Sessões, dentre outros.
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2. Unidades Escolares criadas:
2016
• Escola Classe 06 do Paranoá (Quadra
33), 858 estudantes.
• Centro Educacional 01 de Brasília, 1.626
estudantes.
2017
• Escola Classe 68 da Ceilândia (QNR 2),
1.200 estudantes.
• Centro de Ensino Fundamental 03 da
Estrutural (SIA Trecho 2), 466 estudantes,
• Escola Classe 502 de Samambaia (QS
502), 446 estudantes.
2018
• Escola Comunidade de Aprendizagem
do Paranoá (Quadra 3), 500 estudantes.
3. Unidades Reformadas /Reconstruídas/
novas sedes:
• Centro Educacional 07 - Ceilândia.
• Escola Classe Guariroba - Samambaia.
• Escola Verde - Riacho Fundo I.
• Centro de Ensino Fundamental Queima
Lençol - Fercal.
• Reabertura da Escola Classe 01 (Escola
do Gás) - Estrutural.
4. Escolas Técnicas: foi implantado 1 Centro
de Educação Profissional Articulado no
Guará Professora Teresa (CEPAG) e outros
3 centros de educação profissional serão
implantados. Uma unidade em Brazlândia,
com a obra em andamento, e outras duas
unidades, em Santa Maria e no Paranoá,
que estão em fase de licitação.
5. Centros Interescolares de Línguas (CIL):
9 novas unidades inauguradas (sendo uma
como anexo) desde 2015, com ampliação
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em 16 mil do número de vagas, levando o
atendimento a todas as 14 CRE. Os cursos
oferecidos são: inglês, espanhol e francês,
em 3 turnos. Durante o 8º Fórum Mundial
da Água, 220 alunos do CIL trabalharam
como voluntários, recepcionando o público
e prestando informações. Em 2015, 33.955
matrículas foram realizadas. Já em 2016 e
2017, foram matriculados 40.724 e 44.638
estudantes, respectivamente.
6. Alimentação Escolar: o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
acon
te
ce desde 2015, com atuação da
Emater/DF, da SEAGRI e da SEEDF. Em 2018
foram destinados R$ 12,13 mi
lhões para
aquisição de frutas, verduras e legumes,
fornecidas por 12 organizações rurais do
DF e da RIDE. Cerca de 29 tipos de frutas e
hortaliças integram a alimentação de estu
dantes de 397 escolas da rede pública e de
10 regionais de ensino.
7. Simulados para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM): o DF é a primeira
unidade da Federação a simular por
completo o ENEM. O teste auxilia os estu
dantes a se prepararem para a realização
do exame e conhecer o estilo da avaliação,
dos conteúdos e o tempo necessário para
responder às questões. Em 2015, partici
param mais de 14 mil estudantes da rede
pública de ensino. Em 2016, o simulado foi
aplicado para 18.073 mil estudantes de 136
escolas públicas e 50 particulares, incluindo
alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e do socioeducativo. Em 2017, parti
ciparam da simulação 25.279 estudantes

de 154 escolas das redes publicas e particu
lares. Em 2018, as provas foram aplicadas
para estudantes de 170 escolas públicas
e particulares (incluindo 10 unidades do
Instituto Federal de Brasília - IFB) e para
adolescentes do socioeducativo.
8. Escola do Parque da Cidade - Promoção
Educativa do Menor (PROEM): escolariza
ção de crianças e adolescentes, entre 11 e
17 anos, em situação de vulnerabilidade
pessoal e/ou social na Escola do Parque da
Cidade. Atende cerca de 100 adolescentes.
9. Escolarização de Adolescentes em
Situação de Rua: atendimento de 100%
das solicitações de matrículas para
crianças e adolescentes encaminhadas
pela SEDESTMIDH na Escola de Meninos e
Meninas do Parque.
10. Inclusão Educacional e Acompanha
mento da Escolarização: 
inclusão edu
cacional e acompanhamento da esco
larização de crianças e adolescentes em
acolhimento institucional de aproximada
mente 400 estudantes.
11. Escolarização na Socioeducação:
escolarização de cerca de 800 adolescen
tes em cumprimento de medidas socioe
ducativas em meio aberto e cerca de 800
em internação.
12. Estudantes Indígenas: inclusão
e atendimento de cerca de 500 estu
dantes indígenas na rede pública do
Distrito Federal.

13. Programa de Educação Precoce Atendimento Educacional Especializado:
ofertado às crianças de 0 a 3 anos e 11 meses
de idade, com o objetivo de desenvolvimen
to global e potencialidades dos estudan
tes, quanto aos aspectos físicos, cogniti
vos, afetivos, sociais e culturais. As crianças
participantes do programa são indicadas
pela Secretaria de Saúde, sendo aquelas
que apresentam riscos de alterações em
seu desenvolvimento, por fatores de risco,
peri, pré ou pós-natal; deficiências; laudo
de Transtorno Global do Desenvolvimento/
Transtorno do Espectro Autista (TGD/
TEA); ou situações de vulnerabilidade e
sinais de precocidade para Altas Habilida
des/Superdotação. Atualmente o programa
está presente em 19 unidades escolares da
SEEDF, beneficiando aproximadamente
2.800 crianças.
14. Centro de Treinamento de Educação
Física Especial (CETEFE): o centro oferece
gratuitamente, atendimento especializado
para crianças a partir de 6 anos, adolescen
tes, jovens e adultos com deficiência física,
visual, auditiva, intelectual, espectro de
autismo e deficiência múltipla, por meio do
esporte, capacitação e inserção de pessoas
com deficiência no mundo do trabalho.
15. Programa de Ensino Médio em Tempo
Integral (EMTI): ampliação de tempo e
espaço escolar e ações educativas, que
desenvolvem suas dimensões cognitivas,
socioemocionais e culturais, incluindo
projetos de vida e formação para o mundo
do trabalho. No ensino médio a jornada
ampliada é de 09 horas aulas diárias, em 3
dias na semana, com o ensino regular e a
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parte flexível com projetos diversificados,
entrelaçando a prática e a teoria. Atualmente,
são atendidas 12 unidades escolares e apro
ximadamente 2.855 estudantes.
16. Programa Nacional de Educação
Empreendedora (PNEE): criado para
ampliar, promover e disseminar nos cur

Escola Técnica
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rículos das instituições de ensino os
conteúdos sobre empreendedorismo aos
jovens. O programa trabalha com pro
fessores e alunos em duas frentes prin
cipais: o desenvolvimento de competên
cias empreendedoras e a possibilidade de
inserção sustentada no mundo do trabalho.

Hospital da Criança de Brasília

DESTAQUES SAÚDE
Hospital da Criança: implantação do
bloco II do Hospital da Criança de Brasília
José Alencar, em edifício com 22 mil m², 202
novos leitos, sendo 38 de UTI que possibi
litará internação clínica, cirúrgica, oncoló
gica, cuidados paliativos, terapia intensiva,
internação para transplantes e ampliação
do atendimento ambulatorial realizado
no Bloco I. O Hospital da Criança tem um
programa de voluntariado, estruturado em
parceria com a Abrace. Atualmente, são
mais de 273 voluntários, em 14 grupos de
atuação. O número de atendimentos foi de
2.916 mil até o mês de julho/2018. Dentre
eles destaca-se a realização de mais de
1.742 mil exames laboratoriais e de 467 mil
consultas ambulatoriais.
Programa de Pesquisa, Assistência e
Vigilância em Violência (PAV): o Distrito
Federal conta com uma rede de 19 serviços

especializados para a Atenção Integral à
Saúde de pessoas em situação de violência,
formada pelo ambulatório do PAV, que
é referência para a Rede de Proteção do
DF e para o SUS. Em 2016, foram realiza
dos 19.684 atendimentos com pessoas em
situação de violência interpessoal (sexual,
física e psicológica) pelo PAV/SES/DF, já
em 2017 foram atendidas 27.522 pessoas.
O PAV recebeu, em 2016, premiação
de reconhecimento nacional, o “Prêmio
Neide Castanha”.
Ainda em 2016, foi premiado na catego
ria Produção de Conhecimento: Manual
de Grupo Multifamiliares, Núcleo de
Prevenção e Atenção às Vítimas de Violên
cia da SES/DF. E em 2018 na categoria Boas
Práticas: Programa de Pesquisa, Assistência
e Vigilância à Violência (PAV ALECRIM).
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AÇÕES REALIZADAS
1. Reestruturação da atenção básica em
saúde: reforma e ampliação de novas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), que
atenderão crianças e adolescentes do
Distrito Federal.
Construções:
• Inaugurada, em janeiro/2018,
uma Unidade Básica de Saúde em
Samambaia (QR 210) - UBS 12.
• Inaugurada, em maio/2018, a Unidade
Básica de Saúde Pôr-do-Sol, em
Ceilândia (EQNP 16/20) - UBS 17.
• Inaugurada, em junho/2018, uma
Unidade Básica de Saúde no Sol Nascente,
em Ceilândia (Quadra 500) - UBS 16.

•
•
•
•
•
•

Núcleo Rural Tabatinga, s/n).
Taquara/Planaltina – UBS 10 (Núcleo
Rural Taquara).
UBS 13 Ceilândia (End. Núcleo Rural
Boa Esperança).
UBS 1 Sobradinho I (End. Quadra 14,
Área Especial n. 22/23)
UBS 1 Sobradinho II (End. AR 13,
Conjunto 7, Lote 1, Área Especial).
UBS 6 Santa Maria (End. QR 202/203,
Área Especial Santa Maria Sul).
UBS 7 Brazlândia (End. Quadra 15, Lote
2, Loja 1, Área Especial 2, Incra 8).

Reformadas:
• Lago Sul, antigo Centro de Saúde 05
(policlínica).
• UBS 11 Ceilândia – (End. QNO 10, Área
Especial Módulo D/E) - obra retomada

2. Aleitamento Materno: ampliado o
banco de leite humano de Brazlândia,
dobrando sua capacidade de atendimen
to. O Distrito Federal, conta hoje com 15
bancos de leite, dos quais, 10 na rede pública
distrital, 2 federais (HUB e HFA) e 3 da Rede
Suplementar (Hospital Santa Lúcia, Hospital
Anchieta e Maternidade Brasília), que são
certificados e reconhecidos pelo seu alto
padrão de qualidade além de serem certifi
cados com os Padrões Ouro e Bronze, pela
Rede Global de Bancos de Leite Humano.

Revitalizadas:
• Caub/Riacho Fundo II - UBS 4 Riacho
Fundo II (End. Área Especial 1, CAUB I,
ao lado da escola).
• Tabatinga/Planaltina – UBS 14 (End.

No período de 2015 a 2018, a Secretaria de
Saúde contabilizou até junho/2018, 59.308
litros de leite humanos coletados, que bene
ficiaram 35.243 mil bebês prematuros e de
baixo peso.

Espaços cedidos e revitalizados:
• Inaugurada, em julho/2018, a Unidade
Básica de Saúde do Paranoá Parque - UBS
3 (End. Quadra 2, conjunto A, Área Especial
s/n ao lado do Restaurante Comunitário).
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3. Ampliação do número de exames do
pezinho: cobertura de 100%, ou seja, todas
as crianças nascidas nas maternidades
públicas do DF realizam o teste do pezinho
antes da alta hospitalar. De 2015 a 2017
foram realizados 131.865 testes do pezinho.
4. Ampliação da qualidade do Teste de
Triagem Neonatal: o DF realiza, desde 2011,
triagem neonatal, que é capaz de diagnosti
car 30 doenças.
5. Estruturação do Ambulatório de
Saúde Funcional do Hospital de Apoio
para atendimento às vítimas do vírus
zika: reestruturado para realizar diag
nóstico e atendimento interdisciplinar
às crianças com atraso do desenvol
vimento causado por infecções con
gênitas por Zika e STORCH e outras
causas não infecciosas. As crianças

são atendidas por equipe composta
por médico, psicólogo, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.
6. Mortalidade Infantil: as taxas de mor
talidade conforme dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) e
do Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos (SINASC) são as seguintes:

Rede
Pública

2015 2016

2017

2018

Taxa de
Mortalidade 10,56 10,32 11,19
Infantil

10,13

DESTAQUES ASSISTÊNCIA
Centro de Artes e Esportes Unificados
(CEU das Artes): entre 2017 e 2018 foram
implantados 3 novos CEU das Artes, 1 no
Recanto das Emas e outros 2, na Ceilândia. O
programa atua em territórios de vulnerabilida
de social com o objetivo de integrar as políticas
distritais e nacionais nas áreas de educação,
cultura, esporte, meio ambiente, assistên

cia social, justiça, segurança, paz social, lazer,
formação profissional e tecnológica, partici
pação e controle social e cidadania e volun
tariado. Atualmente são ofertadas cerca de
50 oficinas, voltadas ao desenvolvimento de
atividades físicas, teatro, música e formação
profissional, que atendem em média 1.500
pessoas por mês.
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AÇÕES REALIZADAS
1. Aplicação do Questionário de Benefício
de Prestação Continuada de Assistência
Social à Pessoa com Deficiência (BPC
ESCOLA): identificação das barreiras que
impedem ou dificultam o acesso e a per
manência de crianças e adolescentes com
deficiência na escola e o desenvolvimen
to de ações intersetoriais, envolvendo as
políticas de assistência social, de educação,
de saúde e de direitos humanos. Para iden
tificar essas barreiras, são aplicados por
técnicos e especialistas das unidades CRAS,
CREAS e CECONS questionários aos bene
ficiários durante visitas domiciliares. Cerca
de 2.477 questionários serão aplicados até
31 de dezembro de 2018.
2. Famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família e DF Sem Miséria (DFSM):
hoje no Distrito Federal existem 1.731
gestantes no Programa Bolsa Família e
destas, 1.281 recebem a suplementação
do DFSM. Os dados apontam que cerca de
16.782 crianças de até 36 meses de idade,
são de famílias em situação de pobreza
e as que recebem o DFSM estão em
situação de extrema pobreza. Em relação
às crianças de 37 a 72 meses, o total é de
24.375 beneficiárias.
3. Auxílio Natalidade: benefício concedido
em pecúnia ou em bens de consumo
(podendo ser cumulativo) e é constituído
de prestação única, por ocorrência do nas
cimento, de modo a auxiliar em despesas
decorrentes do nascimento de criança, morte
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de recém-nascido, natimorto e morte de
genitora. Todas as situações descritas estão
em contexto de vulnerabilidade social. O
auxílio natalidade em pecúnia é concedido
à genitora ou ao núcleo familiar que:
I - Comprove residir no Distrito Federal há
pelo menos 6 meses;
II - Sua forma de concessão é em parcela no
valor de R$ 200,00 por nascimento. Foram
concedidos 6.482 auxílios natalidades de
janeiro a outubro de 2018.
4. Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF): serviço da
política pública de assistência social
destinado ao atendimento de famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade
e risco social, com o objetivo de fortalecer
a função protetiva da família, prevenindo
desta maneira a ruptura dos vínculos fami
liares e comunitários e promovendo acesso
a benefícios, programas de transferência
de renda e serviços socioassistenciais. De
janeiro a setembro/2018 mais de 58.756
famílias foram atendidas pelo programa.
5. Serviço de Proteção Especializada a
Famílias e Indivíduos (PAEFI): serviço
da política pública de assistência social
destinado ao atendimento de famílias
e indivíduos que estejam vivencian
do situações de violência ou violação de
direitos, tais como, negligência e abandono;
violência física; psicológica ou sexual;
trabalho infantil; ou que sofreram discri
minações de todos os tipos, com o objetivo

de auxiliar na superação das violências
sofridas ou diminuir os danos causados por
elas, bem como orientar e encaminhar para
os demais serviços da assistência social e
demais serviços públicos existentes no DF.
De janeiro a outubro/2018 mais de 12.822
famílias foram atendidas pelo programa.
6. Serviço de Convivência e Fortalecimento
(SCFV): as intervenções são pautadas em
experiências lúdicas, culturais e esportivas
como formas de expressão, interação, apren
dizagem, sociabilidade e proteção social.
Inclui crianças e adolescentes com deficiên
cia, retirados do trabalho infantil ou sub
metidos a outras violações, cujas ativida
des contribuem para ressignificar vivências
de isolamento e de violação de direitos,
bem como propiciar experiências favore
cedoras do desenvolvimento de sociabili
dades e na prevenção de situações de risco
social. Também são desenvolvidas ativida
des que colaborem para a inserção, reinser
ção e permanência da criança na escola. De
2015 a 2018 foram inseridas no SCFV cerca
de 179.954 crianças e adolescentes pela
SEDESTMIDH e/ou entidades conveniadas.
7. Serviço Especializado em Abordagem
Social (SEAS): tem como objetivo assegurar
o trabalho social de abordagem e busca
ativa para identificação nos territórios da
incidência de trabalho infantil, explora
ção sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua dentre outras. As equipes
de abordagem social, realizam o acompa
nhamento socioassistencial das pessoas
em situação de rua nos territórios, pro

movendo a inserção na rede de serviços
socioassistenciais e nas demais políticas
públicas na perspectiva da garantia do
direito. Em 2018 foram identificadas 144
crianças acompanhadas por algum res
ponsável e 46 adolescentes desacompa
nhados, durante o serviço de abordagem
em espaços públicos do DF.
8. Serviço de Acolhimento Crianças de zero
a 6 anos de idade: as crianças são encami
nhadas pela justiça após determinação e
aplicação da medida protetiva de acolhi
mento institucional, que é excepcional e
provisória de até 2 anos. Este serviço hoje
é realizado pela rede de execução indireta,
mediante Termo de Colaboração firmado
entre a SEDESTMIDH e a Organiza
ção da Sociedade Civil (OSC) parceira.
Atualmente são atendidas 59 crianças de
0 a 6 anos de idade.

Programa Bolsa Família
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DESTAQUES ESPORTE
Centro Olímpico e Paralímpico
de Planaltina (COP): implantado em
setembro/2017 o programa oferece uma
alternativa às atividades sociorrecreativas,
esportivas e de lazer, em que são trabalha
dos valores como cooperação, solidarieda
de, pensamento crítico e autoestima.
Em dezembro/2017, o COP Planaltina
contava com 2.300 alunos matriculados,
além de 429 pessoas que praticavam ativi

dades esportivas aos finais de semana no
Espaço de Convivência e Lazer. Atualmente,
o equipamento presta atendimento em
diversas atividades esportivas e de lazer, a
3.517 alunos e atende em média outros 2.600
alunos mediante parcerias e programas do
COP com a Secretaria de Saúde, Gerência
Social, Espaço de Convivência e Lazer,
dentre outros programas como: instituto
do tênis, mala do livro, Prestação de Serviço
Comunitário (PSC).

AÇÕES REALIZADAS
1. Ampliação de 16 para 25 modalidades
regulares do Programa Centros Olímpicos
e Paralímpicos: atende cerca de 20.500
crianças e adolescentes por ano.
2. Inclusão do Projeto de Esporte e
Estimulação Funcional para Pessoas
com Deficiência dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos: com a oferta de 9 modalida
des exclusivas para alunos com deficiência.
3. Realizadas atividades regulares da
Escola de Esporte: localizada no Centro
Poliesportivo Ayrton Senna, Plano Piloto,
com média de atendimento de 6.400
pessoas/ano. A Escola oferece as seguintes
modalidades: alongamento; corrida na
água; ginástica acrobática; judô; karatê;
musculação; natação; nado artístico e
saltos ornamentais.
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Centro Olímpico e Paralímpico

DESTAQUES SEGURANÇA
Projeto Equoterapia: desde 1998,
oferece a prática da Equoterapia às
pessoas com deficiência e/ou necessidades
especiais, contribuindo para o desenvol
vimento da força muscular, relaxamento,

conscientização do próprio corpo e aper
feiçoamento da coordenação motora
e do equilíbrio, o que gera uma aproxi
mação da PMDF com a sociedade. Entre
2017 e 2018, mais de 323 pessoas foram
contempladas.

AÇÕES REALIZADAS
1. Delegacia da Criança e do Adolescente
II (DCA II): implantada uma delegacia da
criança e do adolescente em Taguatinga.

de vida dos praticantes, além de estimular a
prática de atividades físicas. Entre 2017 e 2018
foram realizados mais de 580 atendimentos.

2. Programa Educar para Cidadania:
previne a violência no ambiente escolar
e forma agentes de transformação do
ambiente educativo. Ao longo de 2018,
53.645 crianças foram atendidas.

5. Projeto Academia de Jiu Jitsu e Artes
Marciais: atende crianças e adolescentes
de Brazlândia por meio do jiu jitsu e artes
marciais, gerando benefícios na qualidade
de vida dos praticantes e estimulando a
prática de atividades físicas. Em 2018 foram
realizados 88 atendimentos.

3. Projeto Academia de Jiu-Jitsu 2 de
Ouro: tem o objetivo de preencher os
espaços de risco e o tempo ocioso, por
meio da prática do jiu-jitsu e proporcio
na o desenvolvimento corporal e psico
lógico, aumentando a concentração e
noções de disciplina e respeito interpes
soal. Em 2018, foram atendidas cerca de
120 crianças entre 4 e 18 anos.
4. Projeto Formando Cidadãos - Escolinha
de Futebol: atua desde 2010, inserindo
crianças e adolescentes de 7 a 16 anos,
moradoras de Samambaia, na escolinha de
futebol, gerando benefícios na qualidade

6. Programa Social 14º.com: propicia a
prática de atividades esportivas e desen
volvimento corporal e psicológico, aumen
tando a concentração e noções de discipli
na e respeito interpessoal. Em 2018 foram
atendidas 844 crianças e adolescentes
nas seguintes categorias: jiu jitsu; karatê;
ginástica comunitária; boxe chinês; boxe
feminino; judô; escolinha de futebol e aula
de Língua Francesa.
7. Programa Conhecer para aproximar:
promove a integração da Polícia Militar com
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crianças e adolescentes do Paranoá e do
Itapoã, por meio do esporte e da educação
nas seguintes modalidades: futsal; capoeira;
judô; jiu-jitsu; luta livre; caminhada; pedal
seguro e defesa pessoal para mulheres,
como alternativa aos espaços de risco e
tempo ocioso, estimulando a vida saudável,
o aprendizado e as boas práticas como
cidadão. Ao longo de 2018 foram realizados
127 atendimentos.
8. Ala Berçário: a penitenciária feminina
do Distrito Federal abriga crianças filhas

de reclusas de 0 a 6 meses de idade. Nesse
período são oferecidos serviços de assistên
cia social e médica às internas e seus filhos;
e acompanhamento com assistente social
para inclusão em família substituta ou
encaminhamento para abrigo, conforme
orientação da Vara da Infância e Juventude.
9. Projeto Teatro Pátria Amada: teatro
comunitário com crianças e adolescen
tes em situação de vulnerabilidade com o
objetivo de promover cultura de paz.

Jogos Escolares
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DESTAQUES MOBILIDADE
Cartão + Criança Candanga: é
concedido às crianças com idade de 3 a
5 anos, acompanhadas por um adulto,
garantindo assim a isenção do pagamento
e maior facilidade ao passar na roleta. Com
este cartão, a criança começa a ser tratada
como uma cidadã dentro do transporte
coletivo de Brasília, ou seja, a partir de agora,
ela passará pela catraca como qualquer
cidadão, evitando que seja arremessada por
cima ou que passe por baixo da catraca. Até
novembro/2018 foram emitidos cerca de
370 cartões. A solicitação do cartão pode ser
feita em qualquer posto do DFtrans ou pelo
site http://passelivre.df.gov.br/
Bike Kids: implantado o projeto Bike
Kids no Deck Sul e no Parque da Asa
Delta. Foram realizadas 1.169 viagens
desde a implantação.

Bike Kids - Deck Sul

DESTAQUES PLANEJAMENTO
E GESTÃO
Programa de Atenção à Saúde Mental
Materna: o programa objetiva desenvol
ver ações de promoção e prevenção em
saúde mental para mulheres na perinatali
dade (gravidez e primeiro ano pós-parto),
período de maior vulnerabilidade para
o adoecimento psíquico se comparado
a qualquer outra fase da vida da mulher.
O foco no atendimento é para servidoras

efetivas gestantes e puérperas do Governo
do Distrito Federal (exceto as integrantes da
Polícia Civil e das Corporações Militares do
Distrito Federal). Desde novembro de 2017,
ocasião em que o ProASM foi lançado, foram
atendidos 246 servidores, nas seguintes
modalidades de intervenção: seminários;
palestras; atendimento individual; atendi
mento em grupo, e visitas técnicas.
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EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E FOMENTO AOS DIREITOS
HUMANOS E À CIDADANIA

Embaixadas de Portas Abertas

Programas, projetos, ações, campanhas educativas e outras atividades, que
promovam o Sistema de Garantia de Direitos na prática, por meio do estímulo
ao desenvolvimento de crianças e adolescentes em sua integralidade.

DESTAQUES EDUCAÇÃO
Programa Embaixadas de Portas
Abertas(PEPA): uma parceria intersetorial
que compreende a Secretaria de Educação,
a Sociedade de Transportes Coletivos de
Brasília (TCB), a Assessoria Internacional
da Governadoria do Governo do Distrito
Federal (ASSINTER) e representações diplo
máticas sediadas em Brasília. O objetivo
é construir e estreitar relações entre as
embaixadas e as unidades escolares da
rede pública de ensino, além de opor
tunizar aos estudantes a interação com
o conhecimento nas áreas de história,
geografia, cultura e idiomas de diversos
países e, também, oferecer aos organis
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mos internacionais a oportunidade de
conhecer o patrimônio cultural de Brasília
e as diferentes Regiões Administrativas. O
programa consiste em oportunizar visitas
dos estudantes do 5º ao 7º ano às sedes
das representações e organismos interna
cionais e, reciprocamente, o corpo diplo
mático daquele organismo internacio
nal é recebido na unidade escolar. O PEPA
realizou 55 visitas de escolas do DF em 50
embaixadas. Participaram do programa, em
2017, 3.454 estudantes e, em 2018, 3.153.
Mulheres Inspiradoras: esse projeto
é uma política de valorização de processos

autorais em leitura e escrita na rede pública
de ensino do Distrito Federal, cuja proposta
é levar para a sala de aula questões que
fomentam o debate, a reflexão e a escrita,
relacionados à equidade de gênero e à
educação para os direitos humanos e para
a diversidade. Criado e executado pela pro
fessora Gina Vieira Ponte de Albuquerque,
em 2014, no Centro de Ensino Fundamental
12 de Ceilândia, ele foi ampliado para
outras unidades escolares da rede pública
de ensino, por meio de uma parceria esta
belecida entre o Governo de Brasília, a
Corporação Andina de Fomento (CAF) e a
Organização dos Estados Ibero-Americanos

para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).
Atualmente, cerca de 3 mil estudantes estão
sendo atendidos no projeto, como política
pública sob gestão exclusiva da Secretaria
de Educação do Distrito Federal.
Festival de Filmes Curta-Metragem
das Escolas Públicas de Brasília: ação
realizada em parceria com a Secretaria
de Cultura (SECULT), que faz parte das
ações pedagógicas do Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro. Atinge-se direta e
indiretamente até 250 mil estudantes da
educação básica.

AÇÕES REALIZADAS
1. Caixa – Estante Sustentável: projeto
de ampliação dos espaços de leitura nas
unidades escolares. O projeto conta com um
tambor de óleo, transformado, com rodízios
com cerca de 120 livros, sendo, em média,
3 exemplares de cada título. No momento,
380 unidades escolares são atendidas com o
projeto para crianças e adolescentes.
2. Programa Água - uma agenda para a
vida: com o objetivo de mobilizar professo
res e estudantes da rede pública de ensino
para a necessidade de cuidado e uso sus
tentável da água, foram realizados semi
nários integrativos, no período entre 2016
e 2017. O programa foi idealizado visando
a promoção de ações efetivas referentes a
temática da água nas Unidades Escolares

(UE) no período de 2016 a 2018, preceden
do o 8º Fórum Mundial da Água.
3. Projeto Educação Com Movimento
(PECM): é uma política pública que visa a
inserção do professor de Educação Física
na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental, com finalidade
principal de ampliação das experiências
corporais dos estudantes, mediante a inter
venção pedagógica integrada e interdisci
plinar entre o pedagogo e o professor de
educação física. O programa irá atender 174
unidades escolares em 2019, cumprindo a
meta 40% prevista no PDE.
4. Circuito de Ciências: tem como objetivo
fomentar e divulgar as atividades peda
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gógicas de cunho científico, tecnológi
co e cultural, realizadas por estudantes da
educação básica com a orientação de seus
professores. A ação é realizada em etapas
regionais, locais e uma etapa distrital, a qual
reúne os trabalhos selecionados nas etapas
regionais. Esse evento socializa as vivências
interdisciplinares e/ou inovadoras realiza
das por estudantes, valorizando o trabalho
pedagógico e fortalecendo a aprendizagem.
5. Olimpíadas Pedagógicas e Científicas:
são competições para estudan
tes da
educa
ção básica, utilizadas como uma
estratégia educacional para incentivar e
promover a descoberta de novos talentos
nas diversas áreas do conhecimento, além
da popularização da ciência, sendo realiza
das em nível nacional e, em alguns casos,
internacional, por meio de torneios indivi
duais ou em equipes.
6. Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR): essa é uma das maiores olimpía
das científico-tecnológica da América
Latina e utiliza-se da temática para
promover um aprendizado ativo, estimu
lando os estudantes a carreiras científi
cas, além de identificar jovens talentos.
Den
tro da OBR acontece o festival de
robótica educac ional do DF, que de 2016
a 2018 teve participação de 17 unidades
escolares e 420 estudantes.
7. Olimpíada Brasileira de Matemá
tica das Escolas
Públicas (OBMEP): a
Olimpíada é promovida pelo Ministério
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da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério
da Educação e realizada pelo Instituto

Nacional de Matemática Pura e Aplicada

(IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira

de Matemática e da Secretaria de Educação
do DF. Seu objetivo é incentivar o ensino
de matemática e descobrir talentos entre
estudantes das escolas brasileiras. De
2015 a 2018, participaram da olimpíadas
1.005 unidades escolares, com um total de
1.003.556 estudantes.
8. Olimpíada de Matemática do Distrito
Federal (OMDF): realizada em 2017 a
primeira edição foi criada por meio de
edital para competições regionais da OBM
e IMPA. Podem participar da OMDF todos
os estudantes do ensino fundamental e
médio, de escolas públicas ou privadas do
Distrito Federal.
9. Programa Jovens Embaixadores: é
um programa do governo dos EUA que
propicia, em parceria com o Conselho
Nacional de Secretários de Educação,
uma experiência de intercâmbio de 3
semanas naquele país a estudantes bra
sileiros de escolas públicas. O principal
objetivo é valorizar e promover o forta
lecimento da educação pública por meio
desses jovens, na expectativa de que
se transformem em modelos para seus
colegas e comunidade. Entre 2015 e 2018
o programa atendeu 9 estudantes.

DESTAQUES ASSISTÊNCIA
Caminhos da Cidadania: destinado a
adolescentes de 15 a 17, anos por meio da
oferta de atividades de convivência, socia
lização, desenvolvimento de potencialida
des e habilidades necessárias à formação
cidadã do adolescente, inclusive prepa
rando-o para a inserção no mercado de
trabalho. O programa envolve a concessão
de uma bolsa mensal no valor de R$ 190,00
para adolescentes em situação de vulnera
bilidade social, prioritariamente àqueles
em situação de trabalho insalubre. em 2018
cerca de 12 mil jovens foram contemplados.

Programa Criança Feliz: o programa
surge como uma importante ferramen
ta para que famílias com crianças entre 0
e 6 anos ofereçam a seus filhos ferramen
tas para promover seu desenvolvimento
integral. Por meio de visitas domiciliares às
famílias participantes do Programa Bolsa
Família, as equipes do Criança Feliz farão
o acompanhamento e darão orientações
importantes para fortalecer os vínculos
familiares e comunitários e estimular o
desenvolvimento infantil.

Dia das Crianças - Pôr do Sol
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AÇÕES REALIZADAS
1. Caravana da Juventude Negra: o projeto
foi implementado a partir do escopo do
Programa Juventude Viva, com o objetivo
de potencializar a trajetória educacional
de jovens negros por seu interesse genera
lizado por novas tecnologias de comunica
ção e redes sociais, oferecendo formação
inicial nestas temáticas, além de viabilizar
a inserção de jovens negros no mercado de
trabalho. Participaram do programa 4.800
pessoas, sobretudo como cursistas e artistas.
2. Papo Reto: rodas de conversa sobre
a temática étnico-racial, com o foco na
sensibilização sobre Igualdade Racial e

Caravana da Juventude
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Enfrentamento ao Racismo, nas escolas
públicas do DF e em unidades de interna
ção. Participaram do projeto 571 pessoas.
3. Racismo é crime: Denuncie: palestra
sobre direito à educação; ações afirmativas;
políticas de cota; enfrentamento ao racismo;
direito à dignidade humana; identidade
e emponderamento negro. Este projeto
tem como intuito frisar a importância dos
direitos humanos na sociedade, levando
para o ambiente escolar o debate sobre as
questões étnico-raciais, gênero, LGBT, e
enfrentamento à violência. Participaram da
palestra 220 alunos de Ceilândia.

DESTAQUES CULTURA
Festivalzinho: mostra paralela
ao Festival de Cinema de Brasília do
Cinema Brasileiro, que tem uma progra
mação específica pensada e direciona
da para o público infantil e essa progra
mação conta com sessões especiais para
as escolas públicas do DF. Nos anos de
2015 a 2018 foram contemplados com o
projeto cerca de 9.350 alunos.
Escola vai ao Cinema: projeto que
viabiliza o acesso dos alunos aos bens
culturais, utilizando o espaço de sala de
aula de escolas públicas, para a discussão
de conteúdos do cinema, com ênfase na
produção local, regional, nacional e inter
nacional. No período de 2016 a 2018 foram
beneficiados cerca de 8.900 alunos da rede
pública de ensino.
Concertos Didáticos da Orquestra
Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio
Santoro: tem como objetivo desenvolver a
sensibilidade e a criatividade dos estudan
tes das redes de ensino público e privado
do Distrito Federal, para a construção de
uma sociedade mais ética e digna a partir
do despertar do gosto pela música erudita
e do conhecimento sobre o universo da
música orquestral. O projeto vem sendo
desenvolvido desde 2016 e já contemplou
cerca de 8.800 alunos de escolas públicas.
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AÇÕES REALIZADAS
1. Circuito dos Museus: projeto direcio
nado a ações de educação patrimonial,
engloba práticas político-pedagógicas
transformadoras e emancipatórias capazes
de promover a ética global e a cidadania
sociocultural. O projeto contemplou cerca
de 10.000 alunos, de todas as Regiões
Administrativas, nos anos de 2017 e 2018.
2. Música na Escola - Clube do choro: teve
como objetivo transmitir aos alunos esse
gênero, que é anterior ao samba e nos dá
caráter e personalidade como um povo rico
e criativo. O projeto desenvolvido em 2017
contemplou cerca de 2.300 alunos.
3. Brasília Cênica: projeto realizado em
parceria com o Ministério da Cultura, no qual
as ações desenvolvidas estiveram atreladas
às linhas de diversidade e, principalmente,
inclusão cultural com a exibição de espetá
culos de teatro, dança, circo, mímica, per
formance e oficinas de formação. Foram
contepladas 1 mil crianças.
4. Espetáculo Teatral – As aventuras da
Turma da Lancheira: projeto em parceria
com o Instituto Brasil do Terceiro Setor,
apoiado pelo Ministério da Cultura, cujo
tema abordado, de forma lúdica, foi a ali
mentação saudável. A proposta é a cons
cientização da importância da escolha dos
alimentos, para um bom desenvolvimen
to das crianças e a consequente melhoria
na qualidade de vida, visto o crescente
número de crianças obesas no país e no
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mundo. Projeto desenvolvido em 2017 e
contou com a participação de 2.300 alunos
das escolas públicas.
5. Mostra de Circo - Espetáculo
“Brincadeiras de Circo” – Circo Artetude;
Espetáculo Circênicos Variétes - Grupo
Circênicos; Pé de Cerrado - Grupo Os
Brincantes: programação circense diver
sificada, com espetáculos de malabaris
mo, acrobacias, acrobacia aérea, mágica,
música, palhaços, com acesso livre ao
público de todas as idades e de todas as
classes sociais. Projeto realizado, em 2017,
com a participação de 2.500 alunos da rede
pública de ensino.
6. Espetáculo Mágico de Eric Chartior,
o Magicontador: em cena, um menino
embarca numa aventura ao encontrar
num baú um livro triste, porque ninguém
quer lê-lo. O espetáculo foi exibido em
2017, para 600 alunos do Centro de Ensino
Fundamental 801 do Recanto das Emas.
7. Espetáculo Om Co Tô? Quem Co Sô?
Prom Co Vô?: num encontro inusitado o
palhaço Surubim encanta a plateia com
sua ingenuidade em situações de tensão,
emoção, técnica e muita graça. Um show
circense, misturando cenas clássicas e
criações próprias, equilibrando-se entre
o deboche e a elegância. A apresenta
ção do espetáculo ocorreu no Centro de
Ensino Fundamental 08 de Sobradinho
para 1 mil alunos.

8. Espetáculo - O Circo de Lampezão de
Maria Botina: Cavaco e Nina contam a
história de um casal anônimo que viveu
no sertão: Maria Botina, que sonha em ser
levada por um cangaceiro e Lampezão, que
finge ser valente para impressioná-la. A apre
sentação do espetáculo ocorreu no Centro
de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho
para 1.200 alunos.
9. Espetáculo - De Pernas Pro Ar/RS: o
lançador, irreverente de foguetes, que
sem palavras conquista parceiros, os
quais o auxiliarão nesta jornada cientí
fica. O espetáculo foi apresentado para
o público infantil, no dia 22 de abril de
2018, na Torre de TV.
10. Brincantes do Gama/DF - supimpa
trupe: as apresentações são compostas por
esquetes, loas de palhaços, mágica, danças
de bonecos gigantes, cantigas de roda, brin
cadeiras e folguedos da cultura popular. 500
crianças de todas as Regiões Administrativas
assistiram às apresentações.
11. Espetáculo: Romance do Vaqueiro
Benedito - Mamulengo Presepada DF:
teatro popular de bonecos do Nordeste.
Projeto exibido em 2018 e contou com a
presença de 1 mil crianças.
12. Teatro de bonecos do repertório do
grupo Voar: repertório no parque consiste
na realização de 15 apresentações gratuitas
para a população de peças de teatro de
bonecos do repertório do grupo Voar teatro
de bonecos. Cerca de 500 crianças assisti
ram à exibição das peças teatrais.

13. Festival 3º Espetaculim – Pequenos
Espetáculos de Grande Qualidade: as
especialidades dentro do vasto campo
das artes cênicas, o palhaço, o mímico, o
bonequeiro, o mágico, o malabarista, o
músico e outros profissionais, que desen
volvem pequenos espetáculos teatrais com
no máximo 2 artistas de técnica apurada e
grande qualidade, cada um com sua carac
terística e tradição. O Festival percorreu as
Regiões Administrativas de Brasília, Santa
Maria, Gama e Ceilândia, alcançando 3 mil
alunos de escolas públicas.
14. Curta Água – Mostra de Audiovisual de
Filmes de Curtas e Médias Metragens de
ficção e documentários com a temática
da água: mostra apresentada em escolas
públicas seguida de debates com os
alunos. Participaram do projeto 2.580
alunos do ensino médio de Santa Maria e
do Recanto das Emas.
15. Cine Detran/DF – Mobilidade Urbana
nas Escolas do DF: ação educativa
promovida pelo Detran com 5 exibições
públicas do documentário bike vs carros,
de Fredrik Gertten, para estudantes do 3º
do ensino médio e para professores da rede
pública de ensino do DF, em comemoração ao
maio amarelo. Projeto desenvolvido de 2016
a 2018 em todas as Regiões Administrativas e
teve a participação de 7.600 pessoas.
16. Realização da Ação Natalina do
Instituto Pipoquinha: atividades culturais
voltadas a crianças, com atendimentos
médicos para o público participante (psi
cológicos, higiene bucal, nutricional) e
oficinas de teatro.
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DESTAQUES SEGURANÇA
Programa Picasso Não Pichava: atende
adolescentes, jovens e adultos do Distrito
Federal, por meio da oferta de oficinas for
mativas, artísticas e culturais. Atualmente
ele inclui 8 modalidades de oficinas nas áreas
de serigrafia, DJ, audiovisual, cinema, pintura
em tela, rimas, grafite e capoeira, localizadas
nas Regiões Administrativas de Ceilândia,
Brasília (Asa Sul), Estrutural, Gama, Itapoã,
Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas e
Samambaia. Nos anos de 2015 a 2018, foram
atendidos nas oficinas e nas intervenções
aproximadamente 2 mil alunos.
Detran nas Escolas: desenvolvimen
to de ações de educação para o trânsito, na
rede pública de ensino, por meio da capa
citação de profissionais do magistério e da
distribuição de material de apoio didático. O
programa objetiva a promoção da educação
para o trânsito, em cumprimento às políticas
públicas sobre essa temática, contribuin
do com a formação de indivíduos conscien
tes e críticos, que possam vir a transformar
a sociedade. De 2015 a 2018 o programa
realizou 462 atividades em diferentes
escolas, alcançando um público de 251.742
alunos, além de campanhas educativas rea
lizadas em mais de 600 eventos, com um
público superior a 1 milhão de pessoas.
Programa Educacional de Resistência
às Drogas (PROERD): consiste em uma
ação conjunta entre Polícia Militar, escola
e família, no sentido de prevenir o uso
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de drogas e a violência entre os estudan
tes, bem como ajudá-los a reconhecer as
pressões e as influências diárias, desen
volvendo habilidades para fazer escolhas
seguras e saudáveis. Entre os anos de 2015
a 2018 foram realizados 69.669 atendimen
tos de crianças e adolescentes, com os cur
rículos PROERD em escolas públicas e par
ticulares do Distrito Federal.
Projeto Construindo Amanhã: a
Delegacia da Criança e do Adolescente II
(DCA II) desenvolve o projeto, tendo como
público alvo professores, pais e responsá
veis legais, a fim de promover a interação de
vários setores, garantindo os direitos funda
mentais de crianças e adolescentes, além de
servir como instrumento de disseminação
do conhecimento aos operadores do sistema,
sendo uma das medidas de formação de mul
tiplicadores atuantes na região.
Projeto DCA II nas Escolas: o projeto
é desenvolvido pela Delegacia da Criança
e Adolescente de Taguatinga e tem como
público alvo crianças e adolescentes dos
ensinos fundamental e médio, com o
objetivo de promover a paz e a interação
escolar, bem como colaborar na redução
dos índices de cometimento de atos infra
cionais e reiteração desses atos.
Esporte à Meia Noite: o programa
oferece a adolescentes e jovens, em situação

de vulnerabilidade social, atividades espor
tivas coletivas e individuais. Atualmente,
ele contempla 8 Regiões Administrativas
e dispõe de 9 núcleos fixos. As ativida
des ocorrem de segunda-feira à sexta-fei
ra, no período noturno, de 22h as 02h. O
Esporte à Meia Noite atende, ainda, jovens
que cumprem medidas socioeducativas
em 3 Unidades de Meio Aberto (UAMA), no
período vespertino, uma vez por semana.
Nos anos de 2015 a 2018 foram realizados
aproximadamente 177 mil atendimentos.
Projeto Teatro Comunitário: grupo
teatral, composto por policiais, que desen
volve oficinas e apresentações teatrais
com o objetivo de fomentar a educação
para cultura de paz e aproximação entre
a comunidade e a polícia. No primeiro
semestre de 2018 foram desenvolvidas 2

oficinas teatrais, com crianças e adolescen
tes, no Recanto das Emas, tendo: 20 alunos
formados; 2 peças produzidas e 4 apresen
tações para público total de 80 pessoas.
Programa Bombeiro Mirim: amplia e
garante direitos fundamentais de crianças
e adolescentes atendidos, por meio de ati
vidades de inclusão, participação e meto
dologias educativas que incluem: esportes,
aulas teóricas, atividades culturais e
passeios. O público do programa são
crianças e adolescentes de 7 a 14 ano que
estejam matriculados na escola pública. Em
2018 foram atendidas 1.678 crianças e ado
lescentes, em 12 Regiões Administrativas
(Ceilândia, Brazlândia, Gama, Santa Maria,
São Sebastião, Planaltina, Sobradinho,
Núcleo Bandeirante, Samambaia, Recanto
das Emas, Estrutural e Paranoá).

Bombeiro Mirim
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AÇÕES REALIZADAS
1. Projeto Bom de Bola na Escola: foram
inseridas no projeto, entre 2017 e 2018,
936 crianças e adolescentes de Ceilândia,
gerando benefícios na qualidade de vida
dos participantes, além de estimular a
prática de atividades físicas como aliadas
à prevenção de crimes, com a melhoria do
seu rendimento escolar.
2. Programa de Prevenção e Educação
para o Trânsito - Projeto Rodovia: atua
em todo o DF desde 1992, inserindo conhe
cimento básico sobre normas de trânsito,
com o objetivo de reduzir o índice de
acidentes de trânsito com vítimas fatais.
Nos últimos 4 anos, o programa atendeu
38.613 crianças.
3. Programa de Educação Ambiental Lobo
Guará (PREALG): com o elenco formado por
integrantes da PMDF, usa-se a linguagem
das artes cênicas para falar sobre preserva
ção da natureza com crianças e adultos. O
projeto também oferece o curso de guardião
ambiental, que visa diminuir os índices
de ilícitos ambientais, tornando a criança
uma guardiã ambiental e multiplicadora do
conhecimento adquirido, além de visita ao
Museu Ambiental. Ao longo dos últimos 4
anos, nessas 3 vertentes, o PREALG atendeu
81.195 crianças.
4 Projeto Escola de Campeões: introduz
a prática futebolística aos alunos entre
13 e 18 anos, do Centro Educacional 07
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de Ceilândia Norte, influenciando na
formação do cidadão de maneira positiva,
evitando o ócio, o uso e o abuso de drogas.
Foram atendendidos, em 2018, aproxima
damente 137 adolescentes.
5. Projeto Cidadania com Música: o
projeto descobre novos talentos, promove
a inclusão social e reduz o envolvimento
dos alunos em situações de risco. Em 2018
cerca de 116 alunos de 0 a 12 anos partici
param do projeto, na Ceilândia.
6. Projeto Musicalização Inclusiva: o
projeto descobre novos talentos, promove
a inclusão social e reduz o envolvimento
dos alunos em situações de risco. Em 2018
cerca de 65 alunos de até 4 anos participa
ram do projeto em todo DF.
7. Projeto Sexta-feira sem Cárie: o projeto
atende crianças de 0 a 12 anos e propor
ciona melhoria da qualidade de vida do
efetivo e dependentes da PMDF, por meio
de atividades educativas, visando estimular
os cuidados com a saúde e a prevenção de
doenças bucais. Nos últimos 2 anos 5.148
crianças foram atendidas.
8. Programa Prevenindo com Arte: integra a
comunidade do Guará em diversas práticas
desportivas e recreativas, com o objetivo
de promover a melhoria da saúde mental
e física das pessoas, gerando qualidade de
vida, com significativa redução dos índices

de criminalidade. Em 2018, foram realiza
dos 519 atendimentos.
9. Projeto Jiu-Jitsu na Escola: integra os
participantes e a sociedade com base no
respeito às individualidades e melhoria do
rendimento escolar, objetivando a prática
de uma arte marcial como forma de evitar
o envolvimento dos jovens com drogas. Em
2018, cerca de 130 crianças foram atendidas.
10. Projeto Escolinha de Futebol Bom de
Bola – Craque na Escola: promove a inte
gração da Polícia Militar com crianças e ado
lescentes de São Sebastião, objetivando con
tribuir com a redução dos índices de violência
na região, com foco na diminuição dos crimes
contra a vida e o patrimônio. Entre 2017 e
2018, 431 crianças foram atendidas.
11. Projeto
Escolinha
de
Futebol
Kandangos: o projeto promove a integra
ção da Polícia Militar com crianças e ado
lescentes de Santa Maria, por meio do
futebol, visando despertar nas pessoas o
hábito saudável de praticar esportes desde
a infância. Nos últimos 2 anos foram reali
zados 382 atendimentos.
12. Projeto Crescer: promove o desenvolvi
mento integral de crianças e adolescentes
como fator de formação da cidadania e da
melhoria da qualidade de vida, prioritaria
mente em áreas de vulnerabilidade social,
nas Regiões Administrativas do Riacho
Fundo I e II. Ao todo, foram atendidas 120
crianças, em 2018.

13. Projeto ROTAM na Comunidade:
implantado em janeiro de 2018 com o
objetivo de atender crianças de 6 a 12 anos,
moradoras da cidade Estrutural. O projeto
gera benefícios na qualidade de vida dos par
ticipantes, estimulando a prática de ativi
dades físicas como aliadas na prevenção de
crimes. Ao total, 50 crianças foram atendidas.
14. Programa Pai Legal: desenvolvido nas
penitenciárias do DF, em parceria com a
Promotoria de Justiça e Defesa da Filiação
do MPDFT, realiza entrevistas, de forma
contínua, de reconhecimento voluntário
de paternidade, a fim de assegurar o direito
da criança ter o nome dos pais em sua
certidão de nascimento. Realiza também
junto à PROFIDE a investigação de paterni
dade por meio de testes de DNA e posterior
alteração no registro de nascimento. São
realizadas em média 80 entrevistas de
internos por ano.
15. Projeto Laços de Família: realizado pela
Penitenciária Feminina do Distrito Federal
(PFDF), no qual realiza visitas especiais
com os filhos e netos das internas em
dias diferenciados, procurando atender
às peculiaridades de cada família e for
talecer as famílias separadas pelo cum
primento da execução penal. O projeto
conta também com as visitas especiais
das unidades de internação socioeduca
tivas e de abrigos que tenham filhos de
internas, com a finalidade de não romper
os laços das famílias. E, por fim, o projeto
ainda promove, ao menos um vez ao ano,
visitas das internas da PFDF com parentes
reclusos em outras unidades penais.
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DESTAQUES PROJETOS
AGEFIS nas Escolas: é um projeto
desenvolvido em parceria com a Secretaria
de Educação, que visa conscientizar a
comunidade escolar sobre a importân
cia do respeito aos espaços públicos e dos
cuidados com ocupação, conservação e
limpeza das áreas de circulação e convivên
cia. Propõe atender estudantes e profissio
nais que atuam no 5º ano do ensino funda
mental da rede pública de ensino do Distrito
Federal, por meio de aulas, palestras, vídeos
educativos, debates, gincanas, ações sociais,
teatro, música, dança, concursos, corridas
e outros meios utilizados no processo
de ensino-aprendizagem. O projeto foi
implementado em novembro/2017, com a
participação de 131 alunos sensibilizados
pela coordenação regional de Brazlândia.
Até setembro/2018 foram sensibiliza
dos 491 alunos das regionais de ensino de
Ceilândia e Taguatinga.
Metrô Solidário: o objetivo deste
projeto é formar o comportamento do
cidadão como usuário do sistema metroviá
rio em prol da construção de uma mobilida
de urbana sobre trilhos, enquanto espaço
público, democrático e equitativo. A SEEDF,
em parceria com o METRÔ/DF, desenvol
ve o eixo “Educação para Mobilidade sobre
Trilhos”, que se subdivide em 2 projetos:
a) Metrô acessível: contempla estudantes
do ensino especial e envolve temas sobre
inclusão social e acessibilidade, no intuito
de formar passageiros conscientes, por
meio de palestras e visitas monitoradas;
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b) Educação nos Trilhos : contempla estu
dantes do ensino fundamental anos iniciais
e visa apresentar a mobilidade sobre trilhos
e a história do Metrô/DF, além de vivenciar
as normas de segurança e de sinalização.
A meta anual é viabilizar a visita de 500
crianças de escolas públicas.
Virada do Cerrado: programa cola
borativo de mobilização para educação
ambiental, que promove ações continua
das de capacitações e sensibilizações com
foco na conservação do bioma Cerrado.
São realizadas atividades socioambien
tais, educativas, esportivas e culturais,
integrando todo o Distrito Federal em um
grande movimento pela sustentabilida
de. Desde 2015, 4 edições foram realizadas
com os temas: cidadania e sustentabilida
de; mudanças climáticas; e água e coleta
seletiva; além de mais de 1.200 ativida
des socioambientais, educativas, esporti
vas e culturais, que aconteceram em todas
as Regiões Administrativas. Houve partici
pação da população no debate de iniciati
vas de valorização do meio ambiente, com
o envolvimento de aproximadamente 110
mil pessoas. Em 2018, 4.900 crianças par
ticiparam das ações socioambientais da
Virada do Cerrado.
Projeto Parque Educador: tem como
foco principal o receptivo de alunos de
escolas públicas do DF para a realização de
atividades de educação integral, ambiental

e patrimonial nas unidades de conserva
ção. Cada turma inscrita participa de um
ciclo de visitas com atividades como trilhas
guiadas, oficinas, práticas integrativas de
saúde, palestras e vivências na natureza.
Com o objetivo de promover a formação
integral dos estudantes, o projeto reforça
e complementa os conteúdos de sala de
aula de forma prática, lúdica e interdisci
plinar, promovendo experiências inesque
cíveis aos seus participantes. No primeiro
semestre de 2018, cerca de 850 alunos de
16 escolas tiveram atividades mensais nos
Parques de Águas Claras, Saburo Onoyama,
Três Meninas e Sucupira/ESECAE.
Projeto NUDEC/Jovem: o projeto é
realizado com crianças (3 a 12 anos) e ado
lescentes (13 a 17 anos) de acordo com a
tipificação. As atividades oferecidas para
as crianças de 3 a 12 anos são na forma de

teatro infantil de Defesa Civil, com o uso
de fantoches, abordando assuntos diversos
de prevenção de desastres e cidadania.
Para os adolescentes são oferecidas aulas
com assuntos diversos de prevenção e
cidadania, com certificação ao final. Em
todos os encontros e apresentações, a
educação socioambiental é abordada.
Controladoria na Escola: o projeto
foi lançado em 2016 e tem por objetivo
promover a cidadania ativa no ambiente
escolar. As ações desenvolvidas buscam
provocar nos estudantes a reflexão e a ação
na qual os jovens são levados a registrar os
problemas de onde estudam, identificando
as causas e pensando em soluções. Em 2017,
o projeto foi realizado em 104 escolas, com
participação de 4 mil alunos e 280 profes
sores, premiando 10 escolas e 30 professo
res, no I Prêmio Escola de Atitude. Em 2018

Virada do Cerrado
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foram escritas 109 escolas e participaram
do projeto 4.716 estudantes e 277 profes
sores orientadores, premiando 36 escolas,
51 professores e 63 estudantes no II Prêmio
Controladoria da Escola.
Turismo Cívico: projeto de inclusão
social que visa proporcionar educação
patrimonial, cultura, turismo e cidadania
aos estudantes das escolas públicas de
ensino fundamental, bem como para
crianças, adolescentes, adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade. Por intermédio
de visitação aos seus principais atrativos,
detentores de valores cívicos e/ou patrió
ticos, com o intuito de despertar o senti
mento de pertencimento e de orgulho pela
cidade, tornando-os agentes multiplicado
res de educação patrimonial e cidadania.
No período de 2016 a 2018 o projeto atendeu
alunos de escolas públicas, usuários dos
centros olímpicos e dos centros de convi
vência. Foram atendidas 5.558 pessoas e

ROAC de Portas Abertas
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cerca de 1.700 visitaram a Residência Oficial
de Águas Claras (ROAC).
ROAC de Portas Abertas: pensado para
atender os preceitos de democratização
do espaço público, o programa Residência
Oficial Águas Claras de Portas Abertas
surgiu como uma política pública inovadora
voltada para a população do Distrito Federal,
inserido no turismo cívico. A abertura da
residência para visitação, dentre outras fina
lidades, busca democratizar o acesso da
população ao patrimônio histórico, à cultura
e a todo o acervo público que integram a
ROAC, bem como desenvolver ações perma
nentes de promoção da cultura.
Criado em junho de 2016, já permitiu que
11.162 pessoas conhecessem o ambiente,
que é patrimônio cultural e ambiental da
cidade. Com a implementação do programa,
a residência passou a ser um centro de
atração por seu valor histórico, além de
sediar as reuniões de trabalho do governo.

Selo Chega Mais: é um projeto em
parceria com o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA), com a Secretaria
de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES),
com a Secretaria de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude e com a Escola
de Aperfeiçoamento do Sistema Único de
Saúde, da Fundação de Ensino e Pesquisa
em Ciências da Saúde (EAPSUS/FEPECS).
O objetivo do “Selo Chega Mais” é reconhe
cer e incentivar que unidades de saúde do DF
ofereçam atendimento e serviços adequados
para adolescentes. O selo foi uma certifica
ção concedida pelo UNFPA. Em 2018, foram
agraciados 19 serviços:

•

•
•
•

•

•
•

Adolescentro de Brasília;
Ambulatório de Pediatria do Hospital Dia;
Centro de Atenção Psicossocial Infantil
de Taguatinga (CAPSi);
Centro de Referência Interdisciplinar
em Síndrome de Down;
Equipe 239/18 da Gerência de Serviços
de Atenção Primária 05 Superação;

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Equipe de Saúde da Família 02, 09 e
10 da Unidade Básica de Saúde (UBS)
02 - Brazlândia;
Equipe de Saúde da Família da UBS
05 - Chapadinha;
Equipe de Saúde da Família da UBS
06 - Almécegas;
Equipe de Saúde da Família da UBS
07 - Incra 8;
Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde
da Família da UBS 02 - Brazlândia;
Equipe de Saúde da Família 203-1/UBS
8 - DVO;
Equipe de Saúde da Família da Gerência
de Serviços de Atenção Primária 04 UBS
03 - Jacarandá;
Odontologia Especial/Medicina
Homeopática;
Programa de Pesquisa, Assistência e
Vigilância à Violência (PAV Girassol);
Programa de Pesquisa, Assistência e
Vigilância à Violência (PAV Flor de Lótus);
Programa de Pesquisa, Assistência e
Vigilância à Violência (PAV Jasmim).
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AÇÕES REALIZADAS
1. Programa Nossa Gente de Responsabili
dade Social - Projeto Golfinho: tem como
objetivo proporcionar às crianças e aos
adolescentes do Distrito Federal, que se
encontram em situação de vulnerabilida
de social, os seguintes serviços: educação
sanitária e ambiental; desenvolvimento da
escrita, leitura e raciocínio lógico; desen
volvimento de atividades esportivas; disse
minação de valores na construção da cida
dania; e fortalecimento da autonomia social.
O projeto tem como público alvo crianças e
adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos
(6 a 10 anos é a faixa etária para ingressar
no projeto), pertencentes a famílias de
baixa renda (grupo de risco), matricula
das na rede pública de ensino do DF e que
residam em alguma das Regiões Adminis
trativas que sediam os núcleos do projeto,
Ceilândia, Itapoã e Lago Norte. Atualmente,
o projeto atende 480 crianças, sendo 160
crianças por núcleo.
2. ADASA na Escola: projeto de educação
ambiental, que visa conscientizar crianças
e adolescentes quanto ao uso racional da
água e destinação correta dos resíduos
sólidos. O programa ministra palestra para
alunos da educação infantil ao ensino fun
damental em escolas públicas e privadas.
De 2015 a 2018 foram atendidas 108.206
alunos de 266 escolas. O programa esteve
no 8º Fórum Mundial da Água, por onde
passaram cerca de 59 mil alunos.
3. Colônia de Feras: serviço disponibili
zado no período do recesso escolar, onde
crianças de 6 a 12 anos participam, durante
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uma semana, de atividades lúdico-didá
ticas, interagindo e aprendendo em um
ambiente de imersão no meio natural, pro
porcionando a construção de uma nova
consciência ambiental a partir do conheci
mento e do sentimento de pertencimento.
Em 2017, foram realizados 106 atendimen
tos e, em 2018, 27.
4. Zoo em Ação: o Jardim Zoológico
participa do processo educativo em caráter
não formal, para que a educação ambiental
seja um componente essencial de trans
formação, no ponto em que as pessoas
possam compreender um pouco melhor as
relações do homem com o seu ambiente,
nos limites daquilo que uma concepção
moderna de zoológico pode contribuir,
sem que o aluno precise sair da escola. Em
2017 foram realizados 21.326 atendimentos
e, em 2018, 6.696.
5. Zoo noturno: o projeto permite que os
visitantes possam observar os animais do
Zoológico por um novo ângulo, conside
rando que alguns deles, como os felinos,
têm hábitos crepusculares e noturnos. Em
2017 foram realizados 4.073 atendimentos
e, em 2018, 1.154.
6. Colônia de Férias do Planetário de
Brasília: promoção de atividades recreati
vas, educativas e científicas para crianças
de 8 a 12 anos.
7. Visitas mediadas ao Jardim Botânico
de Brasília (JBB): experiência de imersão
proporcionada aos estudantes em um

ambiente natural, entremeado por espaços
cênicos e paisagísticos. De 2015 a 2018
cerca de 55 mil alunos participaram das ati
vidades voltadas à educação ambiental.
8. Transitolândia: o projeto visa prestar
educação básica de trânsito para as crianças,
por meio de atividades lúdicas. O projeto
contemplou crianças de escolas públicas e
particulares com atividades locais. De 2015
a 2018, foram atendidas 51.875 crianças.
9. Projeto Caminho das Escolas: realiza
ção de parceria entre a SEEDF, o DER e a
NOVACAP, em 2016 para melhorar o acesso a
escolas rurais com trechos de pavimentação.
10. Terracap Cidadã: tem como objetivo
promover a integração entre a Terracap e a
sociedade, por meio de ações socioambien
tais, educativas e de voluntariado empresa
rial. De 2016 a 2018 foram atendidas cerca
de 3.100 crianças e/ou jovens.

13. Jogos Escolares da Juventude: Brasília
sediou os jogos escolares da juventude na
etapa nacional, categoria 15 a 17 anos, em
novembro/2017. Foram contempladas 14
modalidades, com participação de 4 mil
pessoas. O DF ficou em terceiro lugar no
quadro geral de medalhas.
14. Esporte nas Férias nos Centros
Olímpicos: implantado em 11 centros
olímpicos e paralímpicos do DF, em 2016.
O projeto tem o objetivo de ampliar as
ações voltadas ao esporte educacional
no período de férias escolares. São rea
lizadas ações dinâmicas de promoção
de atividades esportivas, paraesportivas,
de lazer e culturais, com eixos temáticos
educacionais. Em 2016 foram atendidos
24.420 alunos, em 2017, 36.014 e no ano
de 2018, o quantitativo de atendimento
aumentou para 55.737.
Transitolândia

11. Realização das Oficinas de Cartografia:
“atenção integral à saúde da criança em rede”crianças com Síndrome Congênita pelo vírus
Zika e STORCH, e suas famílias” – Oficinas
promovidas pela SES/DF em parceria com
o Ministério da Saúde e Estratégia Brasilei
rinhos e Brasileirinhas Saudáveis (EBBS).
Tem como objetivo principal o desenho da
rede de atenção a esta população, por região
de saúde, em todos os níveis, inserindo
outros setores do governo.
12. Jogos Abertos de Brasília: mais de 8 mil
atletas de 31 RA disputaram 12 modalida
des (entre olímpicas e paralímpicas), em 3
edições: 2015, 2016 e 2017.
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PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL

Plenarinha da Educação Infantil

O Sistema de Garantia de Direitos
destaca o controle social como
mecanismo de monitoramento
das ações públicas de promoção
e defesa dos direitos da criança
e do adolescente. Isso ocorre
por meio das instâncias públicas
colegiadas próprias, tais como:
Conselho de Direito de Crianças.

DESTAQUES
Plenarinha da Educação Infantil: a
SEEDF promove, desde 2013, a Plenarinha
da educação infantil, que se constitui como
um processo pedagógico de rotina e lingua
gens explicitadas no currículo de educação
infantil, em que as crianças exercem
o direito de participar ativamente das
reflexões em torno de seus direitos e neces
sidades. O projeto materializa-se por meio
da escuta sensível e atenta às crianças, de
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forma a considerar a sua percepção sobre
as situações que vivenciam na escola, na
comunidade e na cidade, traduzindo-se em
contribuições relevantes para melhoria da
Primeira Infância no Distrito Federal.
• Em 2018, a VI Plenar inha teve como
tema: “Universo do brincar: a criança do
Distrito Federal e o direito de brincar”,
cujo objetivo foi oportunizar a reflexão
acerca da importância da brincadeira,
bem como promover práticas pedagó
gicas lúdicas, que contribuam para o
desenvolvimento infantil, considerando
o protagonismo das crianças e a relação
entre o brincar e o aprender.
• Carta Compromisso para a Primeira
Infância: assinatura da carta que
propõe a inclusão, no plano de governo,
do atendimento integral dos direitos
das crianças no ciclo de vida da Primeira
Infância (0 a 6 anos), em sintonia
com a prioridade estabelecida no art.
227 da Constituição Federal. Desta
forma, foi assumido o compro
misso
de planejar e implementar políticas
públicas efetivas, que garantam o aten
dimento integral e integrado à Primeira

Infância no Distrito Federal, promo
vendo a equidade e contemplando a
diversidade das infâncias brasileiras.
Plano Decenal: a Secretaria de Políticas
para Crianças, Adolescentes e Juventude
e o Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Distrito Federal, em
parceria com o Instituto Berço da Cidadania
e a Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério dos Direitos Humanos, con
duziram a construção do Plano Decenal
Distrital dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes para o período 2017-2026.
Este Plano Decenal Distrital contém um
conjunto de 14 diretrizes, 16 metas e 41
estratégias a serem implementadas nos
próximos 10 anos, pelos diversos segmentos
que integram o Sistema de Garantia dos
Direitos de Crianças e Adolescentes, sob
coordenação da SECRIANÇA e do CDCA/DF.
Seminário Distrital de Escuta aos
Estudantes dos Anos Finais das Escolas
Públicas do Distrito Federal: a Secretaria
de Educação, a Secretaria de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude e o
CDCA/DF, em parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
e com apoio do Centro Universitário do
Distrito Federal (UDF), realizou o Seminário
Distrital de escuta aos estudantes dos anos
finais das escolas públicas do Distrito
Federal, com o objetivo de promover a
participação e o protagonismo estudantil
no processo de gestão para a melhoria da
qualidade da educação pública do DF.

Fruto do trabalho de escuta realizado em
14 unidades escolares de anos finais de
diversas Coordenações Regionais de Ensino,
com o apoio dos orientadores educacionais
locais, o Seminário Distrital contou com
a participação de cerca de 80 adolescen
tes, distribuídos entre estudantes da rede
pública e membros do Comitê Consultivo
do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal.
Na ocasião, foram realizadas oficinas de
rap, dança, grafite, comunicação e teatro,
por meio das quais os estudantes tiveram a
oportunidade de refletir, discutir e represen
tar de forma artística, pontos importantes
sobre o tema: “A escola que temos e a escola
que queremos”. Ao final do encontro, foram
gerados relatórios que constituirão uma
“Carta de Compromisso”, que será entregue
às autoridades competentes da SEEDF para
análise e possibilidade de atendimento.
Projeto Brasília + Juventude +
Direitos: o projeto visa a formação em
Direitos Humanos, por meio de acordo de
cooperação internacional, firmado entre a
SECRIANÇA e o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA). O acordo tem
como principal meta fortalecer as políticas
públicas voltadas para a adolescência e a
juventude do Distrito Federal tendo como
base os direitos humanos e universais.
A meta 3 do projeto, trata da construção de
uma metodologia de participação de ado
lescentes no âmbito do CDCA/DF.
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COMITÊS E CONSELHOS
O fortalecimento das instâncias de par
ticipação, do controle social e das ações
voluntárias, solidárias e inclusivas para
a efetividade dos direitos da criança e do
adolescente compõe o IV eixo do Programa
Criança Candanga.
Considerando os princípios de participa
ção e protagonismo de crianças e adoles
centes, é estimulada a participação deste
público nas conferências, que acontecem
em âmbito municipal, estadual e federal,
configurando-se como um dos eixos baliza
dores para o amadurecimento do conceito,
da prática e da cidadania, na construção de
uma sociedade mais democrática.
Durante a conferência de 2014 os ado
lescentes presentes questionaram seu
direito de participação e incidência nas
políticas, que lhes eram afetas, provo
cando a criação do Comitê Consultivo
de Adolescentes do CDCA, a partir da
Resolução Normativa n. 68 de 2014.

Este Comitê tem por objetivo subsidiar
as discussões do Conselho de Direitos da
Criança e do Adolescente, aproximando
as políticas públicas da realidade vivencia
da por esse grupo etário no DF, promoven
do assim a participação social enquanto
exercício de direito. Na conferência de
2018 foram eleitos e empossados os 32
novos adolescentes representando vários
segmentos do DF.
Criado pelo Decreto n. 34.136, de 05 de
fevereiro de 2013, reestruturado em 22
de maio de 2015 pelo Decreto n. 36.509, o
Comitê pela Primeira Infância foi criado
com a finalidade de aprimorar a integra
ção das políticas distritais para as crianças
de até 6 anos de idade e monitorar, avaliar
e fiscalizar a implementação do Plano
Distrital pela Primeira Infância. O Plano
foi elaborado com a participação de 90
crianças de 4 a 6 anos de idade. O trabalho
de elaboração embasou também a constru
ção do Projeto de Lei que trata do Marco
Legal da Primeira Infância no DF.

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDCA)
O Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal, criado
pela Lei n. 234, de 15 de janeiro de 1992,
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regido pela Lei n. 5.244, de 16 de dezembro
de 2013, em conformidade com o que
dispõe o art. 88 da Lei Federal n. 8.069, de

13 de julho de 1990, Estatuto da Criança
e do Adolescente, vinculado administra
tivamente à Secretaria de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude, é um
órgão colegiado, de composição paritária,
autônomo, deliberativo e controlador de

políticas e ações de Promoção, Proteção e
Defesa de direitos da criança e do adoles
cente no Distrito Federal; e responsável
por fixar critérios de utilização e planos de
aplicação do Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente (FDCA/DF).

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL (FDCA/DF)
O Fundo da Criança e do Adolescente
foi instituído no Distrito Federal pela Lei
Complementar n. 151/1998. É constituído
por recursos públicos oriundos de repasses
orçamentários, doações voluntárias ou
parte do imposto de renda das pessoas
físicas e jurídicas, recursos esses destina
dos a implementar as políticas de aten
dimento, defesa e promoção dos direitos
da criança e do adolescente, cabendo ao
CDCA/DF o controle, o gerenciamento e a
fiscalização desses recursos.
O Fundo investe na criança e no ado
lescente do DF, financiando projetos e

programas executados por órgãos gover
namentais e entidades não governamen
tais sem fins lucrativos que atendam à
criança e ao adolescente.
No financiamento de programas, o CDCA/
DF prioriza ações que visem o incentivo
ao acolhimento de crianças e adolescen
tes órfãos ou abandonados e a implan
tação e desenvolvimento de ações,
programas, projetos e serviços para
crianças e adolescentes com direitos
ameaçados ou violados.

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (OCA)
A SEPLAG tem dado a orientação técnica
para que os setoriais de orçamento, das
Administrações Direta e Indireta do DF, iden
tifiquem na Lei Orçamentária Anual (LOA) as

dotações orçamentárias destinadas à política
da criança e do adolescente, de forma que
possibilite a verificação da aplicação mínima
exigida pelos dispositivos legais pertinentes.
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Planilha de execução dos recursos do Fundo da Criança e do Adolescente nos anos de
2015 a 2017 em projetos governamentais e não governamentais

2015

Total
Empenhado

Total Liquidado

Nº Crianças
beneficiadas

Nº Instit./
Órgãos

R$ 717.322,98

R$ 679.422,98

3.316

15

R$ 222.889,50

R$ 179.638,22

1000

1

R$ 940.212,48

R$ 859.061,20

4316

16

Total Empenhado

Total Liquidado

Nº Crianças
beneficiadas

Nº Instit./
Órgãos

PROJETOS DE
INSTITUIÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

R$ 5.167.259,19

R$4.227.763,91

5.883

24

PROJETOS
GOVERNAMENTAIS

R$ 1.265.424,87

R$ 1.036.621,87

2.627

2

R$ 6.432.684,06

R$ 5.264.385,78

8.510

26

Total Empenhado

Total Liquidado

Nº Crianças
beneficiadas

Nº Instit./
Órgãos

PROJETOS DE
INSTITUIÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

R$ 5.327.924,03

R$4.935.618,25

11.400

23

PROJETOS
GOVERNAMENTAIS

R$ 1.634.759,54

R$ 1.362.905,09

2.864

2

R$ 6.962.683,57

R$ 6.298.523,34

14.264

25

Total Empenhado

Total Liquidado

Nº Crianças
beneficiadas

Nº Instit./
Órgãos

R$13.081.799,00

R$4.935.618,25

11.400

23

R$13.081.799,00

R$8.529.534,00

10.523

37

PROJETOS DE
INSTITUIÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS
PROJETOS
GOVERNAMENTAIS

TOTAL

2016

TOTAL

2017

TOTAL

2018

PROJETOS DE
INSTITUIÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

TOTAL
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Programas governamentais aprovados no CDCA/DF
PROPONENTE

PROGRAMAS

SITUAÇÃO

VALIDADE
REGISTRO

SECRETARIA DE
SEGURANÇA
PÚBLICA

Programa Segurança Cidadã e Cultura
de Paz para Crianças e Adolescentes

Resolução de Registro CDCA/DF n. 755 Publicado DODF em 28.12.2017

28.12.2019

POLÍCIA CIVIL

Programa Segurança com Cidadania da
Polícia Civil do DF

Resolução de Registro CDCA/DF n.683 Publicado DODF em 02.08.2017

02.08.2019

SECRETARIA DA
CULTURA

Programa Capital Cultural

Resolução de Registro CDCA/DF n. 652 Publicado DODF em 21.09.2016

reavaliação

CBMDF

Programa Segurança Pública com
Cidadania - Bombeiro Mirim

Resolução de Registro CDCA/DF n. 653 Publicado DODF em 21.09.2016

21.09.2018

PMDF

Segurança Pública com CidadaniaPolícia Cidadã

Resolução de Registro CDCA/DF n. 660 Publicado DODF em 06.01.2017

06.01.2019

SECRETARIA DE
ESPORTE

Programa Democratizar o acesso às
Atividades de Esporte e Lazer - Cidade
do Esporte

Resolução de Registro CDCA/DF n. 661 Publicado DODF em 06.01.2017

06.01.2019

SECRETARIA DA
CRIANÇA

Programa de Consolidação da Política
de Promoção e Proteção dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes

Resolução de Registro CDCA/DF
n. 27/2018 - Publicado DODF em
19.07.2018

19.07.2020

SECRETARIA DA
CRIANÇA

Programa Atenção ao Adolescente
em Cumprimento de Medida
Socioeducativa

Publicado DODF em 16.02.2016

01.09.2020

PROPONENTE

PROJETO
“Concertos Didáticos da OSTNCS – Clássicos na Educação”

SECRETARIA DE
CULTURA

‘’Circuito dos Museus’’

‘’Escola vai ao cinema’’

“Educação em Quadrinhos”
“Cultura in loco”

“Implantação cine UAMA”
SECRIANÇA

CBMDF
PMDF

SECRETARIA DE
SEGURANÇA
PÚBLICA

DEFENSORIA
PÚBLICA DO DF

“Caminhos de direito”

“Atendimento aos egressos do sistema socioeducativo do Distrito Federal”

“Aquisição de equipamentos de saúde para as unidades de internação do Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal”
“Uma estrutura no enfrentamento à violência contra a criança”
“Museu Ambiental Itinerante Lobo Guará”

“Apoio a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e criminal (Sigo Vivo)”
“Programa de Atendimento Integrado Móvel”
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CRIANÇA CANDANGA
NO TERRITÓRIO

Turismo Cívico

PROJETOS ESTRATÉGICOS POR
REGIÃO ADMINISTRATIVA
Território

Grandes entregas
•

Águas Claras

•
•

•
•
Brazlândia

•
•
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Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Jequitibá na Avenida
Jequitibá, Lote 935 em Águas Claras.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância
Macaúba na QS 07, Rua 600, Lote 02 em Águas Claras.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Rosa-do-Cerrado na QS
07, Lote 10 em Águas Claras.
Ampliado o banco de leite humano da região, dobrando sua capacidade de
atendimento.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Aroeira no PIQ 03, Lote
01, Veredas em Brazlândia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Sagui no PIQ 02, Lote
02, Veredas em Brazlândia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Flamboyant na Área
Especial 01, Setor Sul de Brazlândia.

•
•
Ceilândia

•
•

Cruzeiro
Estrutural

Gama

Itapoã

Jardim Botânico

Lago Norte

Paranoá
Planaltina

Plano Piloto

•

Implantado o Jardim de Infância 02 na Quadra 805 do Cruzeiro Novo.

•

Programa Picasso Não Pichava com oferta de oficinas formativas, artísticas e
culturais para adolescentes e jovens.

•
•

Implantado o Jardim de Infância 06 na EQ 27/17 AE no Setor Oeste do Gama.
Reabertura da ala pediátrica do Hospital do Gama, com 22 profissionais, 18
leitos de internação.

•

Programa Picasso Não Pichava com oferta de oficinas formativas, artísticas e
culturais para adolescentes e jovens.

•

Visitas mediadas ao JBB: proporcionar ao estudante a experiência de imersão em
um ambiente natural entremeado por espaços cênicos e paisagísticos cuidadosa
mente criados e mantidos para o desfrute e deleite dos visitantes.

•

Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Gavião na SHIN QI 16,
Lotes A e B no Lago Norte.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Perdiz na SHIN QI
13, Lotes E/F no Lago Norte.

•
•

Programa Picasso Não Pichava com oferta de oficinas formativas, artísticas e
culturais para adolescentes e jovens.

•

Implantação do Centro Olímpico e Paralímpico (COP) na Avenida São Paulo
QD 49, Lote 14 no Setor Tradicional de Planaltina.

•
•
•

Implantação do Bloco II do hospital da criança, com 202 novos leitos, sendo 38 de UTI.
Implantado o Centro 18 de maio - 307 Sul.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Olhos-D’Água - SHCGN
714, Área Especial no Plano Piloto.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Jacarandá na EQS
204/205, Lote B no Plano Piloto.

•

Recanto das Emas

Implantado CEU das Artes na QNM 28 e na QNR 02 de Ceilândia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Jasmim na QNO 12,
Área Especial G de Ceilândia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Sempre Viva na QNQ 03
Lote B de Ceilândia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Capim-Dourado na
QNO 10, Área Especial A de Ceilândia.

•
•

Implantado o CEU das Artes na Quadra 113 Lote 9, do Recanto das Emas.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Pinheirinho Roxo na
Quadra 300, Conjunto 17 A, Lote 01 no Recanto das Emas.
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•
•
•
•
Samambaia
Norte e Sul

•
•
•
•
•

•
Santa Maria

São Sebastião

Sobradinho

Sobradinho II

•

Espaços Criança
Candanga
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Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Buriti na QR 312,
Conjunto D, Lote 01 em Santa Maria.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Araraúna na QR 103,
Lote A em Santa Maria.

•

Implantado o Centro de Educação Infantil 04 na Quadra 203, Conjunto 03,
Lotes 06/15 no Residencial Oeste de São Sebastião.

•

Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância João-de-Barro na
Quadra 02, Conjuntos D/E, Lote F.

•

Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Canela-de-Ema na AR
15, Conjunto 08, Lote 01 em Sobradinho II.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Araçá-Mirim na AR 03,
Lote 03, Setor Oeste de Sobradinho II.

•

•
Taguatinga

Implantado o Centro de Referência Especializado em Assistência Social CREAS na QN 419 AE 01 Samambaia Norte.
Implantado o Centro da Juventude na QS 402 de Samambaia Norte.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Sucupira na QS 412,
Área Especial, Setor Norte de Samambaia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância da Primeira Infância.
Pica-Pau Branco na QR 307, Área Especial no Setor Sul de Samambaia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Angico QN 503,
Conjunto 12, Lote 01 - Samambaia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Mangabeira na QS 413,
Área Especial 02 de Samambaia.
mplantado o Centro de Educação da Primeira Infância Cutia na QS 127, Área
Especial 1 de Samambaia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Capim-Estrela na QS
613, Área Especial 02 de Samambaia.
Implantado o Centro de Educação da Primeira Infância Mandacaru na QR 204,
Conjunto 16, Lote 01 de Samambaia.

•
•
•

Implantado o Centro de Educação Infantil 08 de Taguatinga, localizado na CND
05 AE 01 - Praça do Bicalho em Taguatinga.
Implantado o Centro de Educação Infantil 07 na QSD 32 em Taguatinga.
Implantação da Delegacia da Criança e do Adolescente II - DCA II, em Taguatinga.
São Sebastião, Riacho Fundo I, Santa Maria, Gama, Samambaia, Brazlândia,
Sobradinho, Estrutural, Planaltina, Águas Claras, Ceilândia (4) e Recanto das Emas (2).

PROJETOS ESTRATÉGICOS
INTERSETORIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esporte nas Férias nos Centros Olímpicos.
Programa Esporte à Meia Noite.
Picasso Não Pichava.
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD).
Centro 18 de Maio.
Programa Embaixadas de Portas Abertas .
Festivalzinho.
Festival de Filmes Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília.
Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância em Violência (PAV).
Cine Detran/DF – Mobilidade Urbana nas Escolas do DF.
Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU DAS ARTES).
Agefis nas escolas.
Controladoria na Escola.
Adasa na Escola.
Metrô Solidário - educação nos trilhos.
Turismo Cívico.

Detran nas Escolas
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CRIANÇA CANDANGA
MOBILIZAÇÃO PELOS
DIREITOS

CAMPANHAS
O Programa Criança Candanga entende que
a estratégia de comunicação é essencial para
informar e mobilizar a população, para isso
foram desenvolvidas diversas campanhas,
no sentido de educar e conscientizar as
pessoas da importância de sua participa
ção cidadã, no processo coletivo de for
mulação e execução das políticas públicas.
Conseguiu-se efetivar várias iniciativas de
sucesso, incluindo as campanhas de utiliza
ção racional da água; de controle da prolife
ração do Aedes Aegypti; de Enfrentamento
a Violência Sexual (18 de Maio); e a arreca
dação e distribuição de brinquedos para
entidades que trabalham com crianças em
situação de vulnerabilidade, dentre outras.
1. Campanhas Educativas contra a proliferação do Aedes Aegypti: comparado ao ano
de 2015, o ano de 2016 apresentou aumento
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nos casos de dengue, febre Chikungunya
e Zika vírus. Devido a isso, a quantidade
de ações de prevenção e conscientização
também teve reforço. Um dos exemplos foi
a iniciativa do grupo de teatro Lobo-Guará,
da Polícia Militar, que levou a mais de 150
alunos do Colégio Ativo, de Samambaia, uma
encenação lúdica com objetivo de prevenção
do inseto e das doenças que ele transmite. O
Governo Federal aderiu às ações por meio
da “Semana Saúde na Escola”, programa que
mobilizou 18 milhões de estudantes de ins
tituições de ensino da rede pública de todo
o país contra o Aedes aegypti. A Secretaria
de Educação proporcionou, a todos os
alunos da rede pública do Distrito Federal,
o “1º Dia Letivo Temático 2016”, com o tema:
Água e Saúde -Campanha de Combate ao
Aedes aegypti, no qual professores promo
veram palestras e atividades culturais sobre

o combate ao mosquito. Em 2015, o Corpo
de Bombeiros proporcionou grande cola
boração com o programa Bombeiro Mirim,
que capacitou 1,5 mil crianças e adoles
centes e os levou às ruas para intensificar
outras ações com distribuição de material
explicativo, contendo dados como sintomas
das doenças e formas de prevenção. Já no
ano de 2017, resultante de uma parceria
do Ministério da Saúde com o Governo de
Brasília, foi lançada a campanha “Volta às
Aulas sem Mosquito”, que tem como objetivo
incentivar a comunidade escolar a intensifi
car medidas de combate ao inseto por meio
de apresentações artísticas, instruções para
erradicação e inspeção da escola na busca
de possíveis focos de proliferação.
2. Campanhas de Vacinação: a vacinação é
uma ação importante do governo para com
a sociedade por se encontrar ligada direta
mente à prevenção de doenças que, muitas
vezes, colocam a saúde da população em
risco. Tendo esse fato em vista, o Governo
Federal fez o repasse à Secretaria de Saúde,
de 25 mil doses da vacina contra a febre
amarela, quantitativo referente à remessa
mensal e que é distribuído de acordo com
a demanda de cada Região Administrativa.
A ação teve o objetivo de reduzir as taxas de
abandono vacinal e melhorar a cobertura.
Em 2016, o Ministério da Saúde promoveu
uma campanha de multivacinação na qual
foram aplicadas 80.387 doses de 14 tipos
de vacinas, para 38.851 crianças menores
de 5 anos. Em seguida, vieram as imuni
zações contra HPV em meninas de 9 a 14
anos, foram atendidas 7.471 garotas. Foi
viabilizado, em outra ocasião, o Dia D da

vacinação, que consistiu na abertura dos
postos médicos durante o fim de semana
para facilitar a ida das famílias para fazer a
prevenção de seus filhos a doenças.
3. Campanha de Aleitamento Materno:
o leite materno é alimento fundamental
para o crescimento e o desenvolvimento de
recém-nascidos. No entanto, há inúmeros
casos nos quais a mãe acaba por não poder
providenciar esse tipo de nutrição ao filho
por ter quantidade insuficiente. Por conta
disso, é de extrema importância a doação
de leite para suprir essa carência. O Distrito
Federal é a primeira unidade da Federação
a ter um portal de doação de leite materno
com cadastramento on-line de doadoras.
O site surgiu da necessidade constante de
abastecer os bancos de leite, para alimentar
bebês internados nas unidades de terapia
intensiva neonatais. A doação também
pode ser feita pelo telefone 160, opção 4.
O Governo fornece inclusive os recipien
tes para recolhimento, que é feito pelo
Corpo de Bombeiros Militar. Em 2015, os
10 bancos de leite uma série de atividades
em homenagem às mães doadoras com
o objetivo de incentivar outras mulheres.
Essa iniciativa fez parte da semana distrital
de doação do leite materno.
4. Campanhas de Carnaval:
• SOS Foliã: uma das ações de proteção
à criança realizada, durante o carnaval
de 2017, para auxiliar o encontro dos
pequenos com os pais, foi a ferramen
ta SOS Criança Foliã, que esteve ativo
durante todo o carnaval. É a primeira
vez que esse tipo de serviço foi oferecido
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•

no DF. Mais de 2 mil crianças receberam
a identificação infantil no posto móvel
da PMDF, nos 2 dias em que o bloco
Baratinha desfilou no Parque da
Cidade. O documento também pode ser
impresso pela internet.
“Direito de Ser Criança, Direito de
Brincar o Carnaval #todospela
prote
ção: a campanha aconteceu em parceria
com o Pré - Carnaval do Bloco Suvaco
da Asa, contou com uma tenda “Espaço
da Proteção” preparada para atender 3
mil crianças, objetivando a distribui
ção de leques informativos, adesivos,
cartazes, folders e crachás de identifi
cação. Em 2018 essa ação foi realizada
no Bloco da Baratinha.

5. Campanha de arrecadação de brinquedos: foram arrecadados 19 mil brinquedos
em 2016, mais que o triplo do angariado no
primeiro ano do projeto, em 2015, quando
foram doados 5 mil. Foram beneficiadas cerca
de 70 instituições sociais. Em 2017 foram arre
cadados 23 mil brinquedos, que foram distri
buídos para mais de 120 instituições cadastra
das no Banco de Alimentos.
6. Campanha de Erradicação do Trabalho
Infantil: campanha de Erradicação do
Trabalho Infantil: em 2017, no dia mundial
e nacional contra o trabalho infantil, 12 de
junho, foi lançada, no Museu Nacional em
Brasília, a campanha 100 milhões por 100
milhões. A campanha é uma iniciativa global
do Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, coorde
nada no Brasil pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, com parceria
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temática do Fórum Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI)
e aderida pela SECRIANÇA. A iniciativa foi
lançada globalmente no “Laureates and
Leaders for Children Summit 2016”, em
Nova Delhi, na Índia, em dezembro de 2016,
com a presença de líderes de todo mundo.
7. Campanha de enfrentamento à
violência sexual contra crianças e adolescentes: O Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes foi instituí
do pela Lei Federal n. 9.970, de 2000,
em referência a um crime hediondo em
Vitória (ES). Em 18 de maio de 1973, a
menina Araceli Crespo, de 8 anos, sofreu
violência (física e sexual) e foi brutalmente
assassinada. Em Brasília a campanha é
coordenada pela SECRIANÇA e conta com
diversos parceiros, dentre eles: CDCA/
DF, Comitê Nacional de Enfrentamento a
Violência Sexual, Fórum Nacional PETI,
Conselhos Tutelares, DETRAN, SENAC,
METRÔ, Polícia Rodoviária Federal,
Comitê do Tráfico de Pessoas/ SEJUS,
UnB, Secretaria de Educação, Secretaria
de Saúde (PAV) e Secretaria de Segurança
Pública, dentre outros. De 2015 a 2018
foram desenvolvidas por ano mais de 30
ações com uma série de atividades voltadas
para consci
entização sobre o assunto
com a distribuição de materiais educati
vos. Dentre as atividades propostas, houve
o “Trem da Proteção” na Estação Central
do Metrô; a “blitz da proteção” na BR 070
- Posto da Polícia Rodoviária Federal e o
Show pela Vida ação pela proteção, evento

que reuni por ano em média 1500 crianças
e adolescentes no Parque da Cidade para
atividades lúdicas, recreativas e de mobili
zação sobre o tema.
8. Semana do Bebê: o DF recebeu pela
primeira vez a Semana do Bebê, uma estra
tégia de mobilização e debate sobre os
direitos das crianças na Primeira Infância,
com o tema “O bebê sujeito de direitos”. A
semana teve início há 14 anos no Rio Grande
do Sul e recebeu apoio do UNICEF para sua
difusão pelo resto do país. Em Brasília, o
evento é organizado pela Secriança e pelo
Comitê Distrital pela Primeira Infância, em

parceria com a rede de defesa dos direitos
de crianças e adolescentes. Em 2017, com
a temática “O Desenvolvimento Infantil, a
programação foi voltada para a formação
dos profissionais da rede de atendimen
to; ao apoio e lazer para famílias e bebês;
além de discussões e reflexões acadêmi
cas e legislativas sobre o tema. As 31 ati
vidades mobilizaram uma média de 6.578
pessoas. Em 2018, com o tema “O Direito
de Brincar!” foram mobilizadas cerca de
2.280 pessoas, além da adesão das 540
equipes de saúde, que atenderam 2.023
crianças sob a perspectiva do brincar para
o desenvolvimento infantil.

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
1. Cartilha Criança Candanga: a Cartilha
apresenta um compilado de dados e infor
mações validados junto aos órgãos, que
indicam os principais avanços da política
por setor e eixo temático. Em sua introdução
apresenta o programa, seu conceito, suas
instâncias deliberativa e consultiva, metas
e objetivos. Foram impressas cerca de 700
unidades para o lançamento do Programa.
2. Cartilha Espaço Criança Candanga:
apresenta o Espaço Criança Candanga
como o ambiente de divulgação do Sistema
de Garantia de Direitos e estimulação da
interatividade de crianças e adolescen
tes como sujeitos de direitos. A cartilha foi
pensada para ser disponibilizada online,

com qualidade de impressão superior,
que possibilita que qualquer um possa
imprimi-la em seu próprio equipamento.
3. Portal Criança Candanga:
www.criancacandanga.df.gov.br busca dar
visibilidade e divulgar notícias, serviços,
projetos, programas, ações e eventos dentre
outras iniciativas relevantes, que contem
plam crianças e adolescentes e que sejam de
interesse do público. O site replica matérias
de outros canais de comunicação oficiais
de governo, e também dá informações
relativas a equipamentos governamentais
em seu mapa georreferenciado. Também é
possível acessar publicações, legislações e
material norteador do Programa.
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ESPAÇO CRIANÇA CANDANGA NO 8º
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
O Espaço Criança Candanga foi um dos mais
visitados na Vila Cidadã e contou com mais
de 120 atividades que foram desenvolvidas
por 23 órgãos e 6 instituições não governa
mentais durante todos os dias do fórum. O
público-alvo consistiu em crianças e ado
lescentes de 0 a 18 anos, oriundos de 65
escolas da rede pública, além dos alunos da
rede privada e visitação espontânea.

O Fórum Mundial da Água é o maior evento
global sobre o tema água e é organizado
pelo Conselho Mundial da Água. O evento
foi idealizado para estabelecer compromis
sos políticos acerca da utilização e distri
buição dos recursos hídricos.
A 8º edição do fórum ocorreu entre os
dias 17 e 23 de março de 2018 e reuniu
mais de 120 mil pessoas, destas cerca de
59 mil crianças, no Estádio Nacional de
Brasília – Mané Garrincha. Ali foi construí
da a Vila Cidadã, que ocupou 10 mil metros
quadrados com atividades interativas,
exposições, palestras, filmes e apresenta
ções artísticas.
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Brasília fez sua adesão à Agenda 2030 em
2016 e desde então tem buscado honrar
seus compromissos com os 17 objetivos do
desenvolvimento sustentável, priorizando
ações importantes como a universalização
da educação infantil para crianças de 4 e 5
anos; a desativação do lixão da Estrutural;
a construção de centros de triagem para os
catadores de materiais recicláveis; além de
obras de infraestrutura das redes de água,
de saneamento e tratamento de esgoto em
áreas mais carentes do Distrito Federal.
Para o evento foram confeccionados 20
paineis temáticos, que ilustram esses
avanços e suas interfaces com as políticas
públicas, que atendem crianças e adoles
centes no Distrito Federal. A implemen
tação do Espaço Criança Candanga no
8º Fórum Mundial da Água é parte deste
compromisso que o Programa tem com o
desenvolvimento da infância e da adoles
cência em sua integralidade. Alguns desses
paineis estão apresentados a seguir.

Espaço
Criança Candanga
Uma ação para a educação, integração e comunicação sobre os
direitos das crianças e dos adolescentes e os deveres do Estado,
sociedade e família.

PROGRAMA CRIANÇA CANDANGA
A Política Integrada dos Direitos da Criança e do Adolescente
articula e potencializa esforços do governo e da sociedade para
garantir avanços e novas conquistas.

CRIANÇA CANDANGA É

SOMAR
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RESULTADO = UMA EQUAÇÃO EM REDE
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Segurança alimentar
e nutricional é um
direito humano

DIREITO A
ALIMENTOS
SAUDÁVEIS E
NUTRITIVOS

Toda criança necessita de
uma dieta rica em nutrientes
e muita água de qualidade
para hidratação.
f rutas, verduras e
alimentos nutritivos
 esperdício de
d
água na produção
de alimentos
 ábitos
h
saudáveis

Os programas Bolsa Família e DF Sem Miséria,
a aquisição de produtos locais da agricultura
familiar para as escolas, a oferta de merenda
saudável, os Restaurantes Comunitários e o Banco
de Alimentos são pilares da Política Distrital de
Segurança Alimentar e Nutricional.
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Conhecer para
valorizar e
preservar

DIREITO À BRASÍLIA
AL
R
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T
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U
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DA HUMANIDADE

O acesso ao patrimônio
material e imaterial é uma
meta das escolas e
comunidades candangas.
educação
patrimonial

d
 epredação e perda
de memória
sentimento
de

pertencimento

Foto: Agência Brasília

Na capital, programas como Embaixadas Portas Abertas, Turismo Cívico e Residência
Oficial de Portas Abertas levam milhares de estudantes a conhecerem histórias e tradições,
com visitas guiadas a museus, monumentos e outros espaços de turismo, arte e cultura.
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Esporte e lazer
revelam talentos e
formam cidadãos

DIREITO A
PRATICAR
E S P O RT E S E
SE DIVERTIR

A democratização de
espaços integra o
indivíduo e a
comunidade à
cidade, incentiva as
práticas esportivas
e de lazer e a adoção
de hábitos saudáveis.
bem-estar,
jogos

e recreação
 ida ociosa e
v
sedentária
comunidades

desportivas

Desde 2015, no DF, mais de 1,8 milhão de pessoas frequentaram
os 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos e cerca de 8 mil atletas
disputaram 12 modalidades nos Jogos Abertos de Brasília. O Plano
Orla Livre devolveu 38 km do lago Paranoá à população.
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Brasília

Formação política
e cidadã para o
controle social

D I R E I TO A O V OTO
E À PARTICIPAÇÃO
ATIVA

No Brasil, os jovens podem
votar aos 16 anos e suas
vozes ganham cada
vez mais força com a
mobilização de grupos
e coletivos. São eles
decidindo no presente
o futuro do país.
 rotagonismo
p
juvenil
a
 bstenção e
omissão
r edes colaborativas
e criativas

Foto
: Ag
ênc
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ras
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O Conselho da Juventude, o Comitê de Adolescentes (CDCA), as rodas de conversa, conferências,
fóruns e outras iniciativas do Programa Brasília Cidadã promovem a participação social. No Portal do
Voluntariado, grande parte dos 14 mil inscritos são jovens que desejam mudar vidas com solidariedade.
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A arte amplia nossa
capacidade crítica
de percepção e de
transformação da
realidade

DIREITO À
FO R M A Ç Ã O
ARTÍSTICA E
CULTURAL

Brasília é um celeiro para a
formação, criação e inovação
artística na música, teatro, artes
plásticas, dança, literatura,
cinema, manifestações
populares e outras
expressões culturais.
espaços
de formação

e fruição da arte
investimentos em

lugares
e fazeres
de cultura
acesso
ao

conhecimento

Foto: Agência Brasília

Brasília, hoje, moderniza a gestão cultural, amplia e diversifica os investimentos, recupera e cria novos
equipamentos e democratiza o acesso aos bens culturais e à produção artística. A reabertura do Centro de Dança, o
Céu das Artes, os 50 anos do Festival de Cinema de Brasília e a Lei Orgânica da Cultura ilustram prioridades.
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D I R E I TO À
JUVENTUDE E
AO B E M V I V E R

Os jovens do
presente são o futuro
de um país
As oportunidades de emprego,
o fomento ao empreendedorismo
e a participação dos jovens no
mundo do trabalho trazem mais
segurança e paz social.
investimentos
em

qualificação
m
 ortalidade de
adolescentes e
jovens
t alentos,
empreendedores e
empregos

to
:A
gê
nc
ia
Br
as
ília

Fo

O Programa Viva Brasília integra ações de segurança, educação,
saúde, cultura, prevenção de drogas e possibilita a maior redução
de homicídios dos últimos 29 anos. O acesso de 30 mil alunos à
plataforma Qualifica Mais Brasília, as inovações tecnológicas da
Campus Party e os R$ 14 milhões em editais inéditos de start ups
(2015-17) ampliaram os horizontes de milhares de jovens da capital.
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DESAFIOS E
PERSPECTIVAS

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O Criança Candanga busca uma maior inte
gração entre órgãos públicos, sociedade
civil, setor privado e cidadãos, para a
promoção e garantia dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes. Apresenta
resultados significativos com o fortale
cimento da pauta da criança e do adoles
cente, matriciando o conjunto das políticas
públicas materializando avanços como a
construção e o funcionamento do novo
Hospital da Criança, com 202 novos leitos; 16
mil novas vagas na educação infantil; novos
Centros de Línguas, com 12 mil novas vagas;
Cartão Criança Candanga na mobilidade;
mais de 3 mil jovens candangos; novo Banco
de Leite em Brazlândia; novos equipamen
tos de esporte, cultura e lazer com destaque
para o Centro Olímpico, o Centro Cultural
de Planaltina e o Complexo Cultural de
Samambaia; dois CEU das Artes na Ceilândia,
um no Recanto das Emas, dentre outros.
Uma série de iniciativas e projetos também
inovam e ampliam as bases da formação
dos cidadãos e podemos mencionar com
as quatro edições do festival de cinema
nas escolas;
a retomada dos
Jogos
Interescolares; o projeto Controladoria,
que em 2018 atingiu 108 escolas; o PEPA,
que abriu as portas de 50 embaixadas; o
Turismo Cívico; a Plenarinha, que contou
com milhares de crianças. Um conjunto
vigoroso de feitos e realiza-ções tendo
como foco o desenvolvimento integral na
infância e na adolescência da perspectiva
de seu con-texto de vida.
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Um dos grandes resultados no enfrenta
mento dos desafios na gestão integrada foi
a construção do Sistema de Planejamento
e Monitoramento, que permitiu a identi
ficação das ações e dos investimentos na
área, (Orçamento da Criança e Adolescente
– OCA). Verificou-se que, mesmo nos órgãos
onde o atendimento à infância e à adoles
cência não consta nas áreas finalísticas,
existiam ações de qualidade com potencial
para serem ampliadas e/ou replicadas. O
programa identificou e buscou articular
esses serviços, tanto na gestão, como no ter
ritório, de modo a garantir respostas mais
ágeis à sociedade, com maior efetividade no
planejamento, na execução e na avaliação
da política. Fomentou a formação profissio
nal, fortaleceu as redes de serviços integra
dos, como o caso do Centro de Atendimento
Integrado 18 de Maio, que enfrenta a violência
e o abuso sexual, a criação e a consolidação
de instâncias e canais, que garantem a par
ticipa-ção ativa de crianças, adolescentes,
famílias e comunidade em geral.
Dada a complexidade e a amplitude desse
campo de atuação pública, é permanente
o desafio de estabelecer fluxos de registro e
comunicação intersetorial, racionalizando
atendimentos e ampliando a capacidade
de decisão na gestão e também por parte da
sociedade. A proposição do Fórum Criança
Candanga e do Comitê Intersetorial dos
conselhos se destaca como desafio a ser
implementado e também exige um sis
temático movimento de integração das
políticas públicas.

Na comunicação, além das campanhas, que
devem ser permanentes, as ações educati
vas e o Portal Criança Candanga também
contribuem, de forma determinante, para
o acesso às fontes de informação; o geore
ferenciamento dos serviços e também, gra
dativamente a convergência de legislações,
agendas, pesquisas e publicações.
Ao compartilhar os desafios e a busca de
soluções, otimizam-se os recursos e os
resultados obtidos, ampliando as redes
de proteção, com a forte colaboração da
sociedade civil, Nesse sentido vale citar que o
GDF implementou o novo marco regulatório
para as organizações, favorecendo parcerias.
O decreto que institui o Programa define
essa transversalidade em seus princípios,
objetivos e forma de gestão, na medida
em que prioriza crianças e adolescentes
como sujeitos de direitos, que devem ser
atendidos por todas as políticas setoriais
integradas: Educação, Saúde, Assistência,
Segurança, Cultura, Esporte, dentre outras,
tendo como alicerce a Política da Criança
e do Adolescente e, consequentemente,
como propósito, assegurar seu desenvolvi
mento pleno. É, portanto, primordial for
talecer o Programa, por meio dos comitês
Executivo e Intersetorial, aprofundando
o olhar em cada território e priorizando
resultados efetivos. A composição plural
de ambos os comitês, viabiliza avançar na
perspectiva de um trabalho transdiscipli
nar, somando iniciativas que antes atuavam
de forma independente, aprofundando a
capaci-dade de diagnosticar problemas,
decidir, formular e avaliar ações e serviços,
para manter os pontos fortes e solucionar
os pontos fracos.

Nessa integração, há sempre o risco de
sobreposição de ações ou sombreamento
de esforços e cabe aos Comitês discernir
como melhor adequar essas iniciativas. É
igualmente importante promover a divul
gação dessas ações para dar conhecimento
dos serviços disponíveis e dos projetos que
vêm sendo desenvolvidos nos órgãos.
Para garantir e ampliar esse atendimen
to de maneira articulada e integrada a
crianças e adolescentes do Distrito Federal,
suas estratégias de desenvolvimento
devem estar focadas na atuação conjunta
e inclusiva; no monitoramento e sistema
tização de informações e indicadores de
resultados; no fortalecimento das redes de
promoção e proteção; na promoção dos
direitos da criança e do adolescente; e na
participação ativa de crianças, adolescen
tes, famílias e sociedade. Daí sua execução
por meio de eixos transversais, que atuam
em quatro frentes distintas: a consolida
ção e a ampliação dos direitos da criança
e do adolescente com definição de marcos
legais, institucionais e programáticos; a
ampliação, integração, aperfeiçoamen
to e garantia da política de atendimento
à criança e ao adolescente; a difusão dos
direitos da criança e do adolescente, com
o desenvolvimento de ações educativas,
de comunicação e de fomento aos direitos
humanos; e o fortalecimento das instâncias
de participação, controle social e das ações
voluntárias, solidárias e inclusivas, para
a efetividade dos direitos da criança e do
adolescente. Fazer de Brasília a capital da
criança é o desafio que nos move.
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O GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL INSTITUI O PROGRAMA
CRIANÇA CANDANGA.
Decreto n. 38.118, de 06 de abril de 2017
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, incisos IV, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com fundamento no art. 227
da Constituição Federal, na Convenção dos Direitos da Criança promulgada pelo Decreto n.
99.710, de 21 de novembro de 1990, na Lei federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei n.
13.257 de 8 de março de 2016, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Distrito Federal, o Programa Criança Candanga, de
caráter intersetorial, com a finalidade de fomentar o acesso, integrar e monitorar a política
pública voltada a promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Distrito
Federal, tendo como foco o seu desenvolvimento integral, considerando sua família e seu
contexto de vida.
Parágrafo único. Considera-se, para os efeitos deste Programa, que Criança e Adolescente
são pessoas com faixa etária de zero a dezoito anos, sendo a criança aquela com até doze
anos de idade incompletos, e o adolescente aquele que possui entre doze a dezoito anos.
Art. 2º O Programa Criança Candanga tem como base os seguintes princípios:
I - prioridade absoluta para assegurar os direitos da criança e do adolescente;
II - respeito ao interesse superior da criança;
III - a criança e adolescente como sujeitos de direitos;
IV - desenvolvimento integral de crianças e adolescentes;
V - respeito à igualdade étnico racial e à diversidade;
VI - fomento ao protagonismo e direito à participação;
VII - integralidade e intersetorialidade no atendimento à criança e ao adolescente;
VIII - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
IX - promoção da dimensão territorial na política pública;
X - acesso ao conhecimento, informação e transparência.
Art. 3° São objetivos do Programa Criança Candanga:
I - atender o interesse superior da criança e do adolescente e sua condição de sujeito de
direitos e de cidadão;
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II - planejar, realizar e avaliar ações de promoção e de proteção dos direitos das crianças e adolescentes;
III - coibir atos de negligência, exploração, violência, crueldade, opressão e toda a forma de
discriminação à criança e ao adolescente.
IV - colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias,
para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças e adolescentes,
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral;
V - fomentar, integrar, articular e aperfeiçoar as políticas públicas, a rede de serviços, os equi
pamentos e os espaços, com vistas ao atendimento integral e integrado à infância e adoles
cência no Distrito Federal;
VI - aperfeiçoar as políticas de promoção, proteção e atendimento socioeducativo com base
nos princípios dos direitos humanos de criança e adolescente;
VII - produzir, sistematizar, qualificar e difundir informações sobre os direitos e políticas
públicas voltadas à criança e ao adolescente;
VIII - promover, fortalecer e integrar ações, canais e instâncias de diálogo, de participação e
de controle social;
IX - promover ações em rede no território para a promoção dos direitos com a participação
ativa das crianças e adolescentes, famílias e comunidade e organizações da sociedade civil;
X - fomentar a participação da criança e do adolescente na definição de ações que lhe digam
respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento;
XI - promover a formação de cultura da proteção e promoção da criança e do adolescente
com o apoio dos meios de comunicação social;
XII - identificar, potencializar e ampliar a captação de recursos para as áreas relacionadas à
criança e ao adolescente;
XIII - identificar e incentivar formas de ampliar a captação de recursos para o Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente (FDCA/DF), por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de forma a promover a melhoria das políticas da infância e adolescência;
XIV - aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de capacitação da rede de profissionais da
política de atendimento com base nos direitos humanos de criança e adolescente;
XV - promover ações em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e
integrar os demais conselhos de políticas setoriais e comitês afins, bem como o conjunto da
sociedade, para a promoção dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 4° O Programa Criança Candanga será executado por meio dos eixos:
I - consolidação e ampliação dos direitos da criança e do adolescente com definição de
marcos legais, institucionais e programáticos;
II-ampliação, integração, aperfeiçoamento e garantia da política de atendimento à criança e
ao adolescente;
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III - difusão dos direitos da criança e do adolescente, com o desenvolvimento de ações edu
cativas, de comunicação e de fomento aos direitos humanos;
IV - fortalecimento das instâncias de participação, controle social e das ações voluntárias,
solidárias e inclusivas para a efetividade dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 5º Fica instituído o Comitê Executivo do Programa Criança Candanga, no âmbito da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, com a atribuição
de articular e gerir os componentes do Programa.
§ 1º O Comitê Executivo será composto pelo titular dos seguintes órgãos e entidades da
Administração Pública do Distrito Federal, devendo ser indicado um suplente para representá-lo:
I - Governadoria;
II - Secretaria de Estado de Políticas da Criança, Adolescente e Juventude;
III - Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais;
IV - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;
V - Secretaria de Estado de Saúde;
VI - Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos;
VII - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social;
VIII - Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer;
IX - Secretaria de Estado de Cultura;
X - Secretaria de Estado da Educação;
XI - Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
§ 2º A Coordenação do Comitê Executivo do Programa Criança Candanga será exercida pela
Secretaria de Estado de Políticas para a Criança, Adolescente e a Juventude, que prestará o
apoio administrativo e disponibilizará os meios necessários à execução de suas atividades.
§ 3º Os membros do Comitê Executivo do Criança Candanga serão os titulares dos órgãos
ou da entidade, e respectivos suplentes, designados em ato pelo Secretário de Estado de
Políticas para a Criança, Adolescente e a Juventude.
§ 4º Os membros do Comitê Executivo devem prestar apoio na consecução das ações de
fomento à participação social, previstas no item 4 do Artigo 4º, e necessários à pactuação do
Programa Criança Candanga.
§ 5º A participação dos representantes do Comitê Executivo do Programa Criança Candanga
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 6º O Comitê Executivo tem como principais atribuições:
I - realizar mapeamento georreferenciado de ações, programas, bem como dos serviços que
compõem a rede de proteção e promoção de direitos da criança e do adolescente;
II - identificar, registrar e analisar as ações e programas governamentais voltados à política
da criança e do adolescente;
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III - desenvolver conteúdos para produção de materiais e divulgação de campanhas voltadas
à promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente;
IV - propor normas para a estruturação dos direitos da Criança e do Adolescente;
V - promover o monitoramento e fomento do atendimento nos equipamentos e na rede
integrada de serviços voltados a criança e ao adolescente;
VI - fomentar a participação da criança e do adolescente, por meio de processos de escuta
adequados e qualificados às diferentes formas de expressão, de modo a garantir seu envolvi
mento na formulação das políticas e ações que lhes dizem respeito;
VII - promover a realização de estudos, pesquisas e relatórios gerenciais, bem como a
definição de indicadores de monitoramento e avaliação do programa considerando, entre
outros aspectos, a faixa etária, gênero, raça, cor, etnia e atuação no território, de forma a
aprofundar o diagnóstico da situação da criança e do adolescente do Distrito Federal;
VIII - realizar ações de formação e capacitação sobre direitos da criança e do adolescente;
IX - realizar reuniões trimestrais com o Comitê Intersetorial do Programa;
X - propor a realização anual do Fórum Criança Candanga, em articulação com o Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), Conselhos Tutelares e respectivos
conselhos de políticas setoriais, comitês intersetoriais instituídos e demais instâncias do
Sistema de Garantia de Direitos;
XI - implantar e manter o Portal Criança Candanga, como plataforma de comunicação oficial
do Programa, para promover o registro e acesso às informações de interesse público da
Política Pública da Criança e Adolescente.
Art. 7º O Programa Criança Candanga terá um Comitê Intersetorial, com reuniões trimes
trais, com função de assessoramento ao Comitê Executivo, com as seguintes atribuições:
I - orientar e subsidiar o planejamento, implementação e avaliação dos objetivos e resulta
dos do programa;
II - fomentar a realização de estudos, pesquisas e eventos sobre a política e as ações de aten
dimento aos direitos da criança e do adolescente;
III - propor a elaboração de atos normativos, relatórios técnicos, indicadores de monitora
mento e avaliação.
§ 1º O Comitê Intersetorial será composto pelos membros do Comitê Executivo do programa
e serão convidados os presidentes dos seguintes conselhos distritais:
I - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Conselho da Saúde;
III - Conselho de Assistência Social;
IV - Conselho de Segurança Pública;
V - Conselho de Cultura;
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VI - Conselho de Educação;
VII - Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal;
VIII - Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
IX - Conselho de Defesa dos Direitos do Negro;
X - Conselho dos Direitos da Mulher;
XI - Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Representantes de outros conselhos, órgãos, entidades públicas e privadas, organismos
internacionais, comitês e sociedade civil poderão ser convidados a colaborar com as ativida
des do Comitê Intersetorial do Programa Criança Candanga.
§ 3º A participação dos representantes do Comitê Intersetorial do Programa Criança Candanga
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
§ 4º A Secretaria de Estado de Políticas da Criança, Adolescente e Juventude poderá editar
normas regulamentares sobre a organização e o funcionamento do Comitê Intersetorial.
Art. 8º O Programa Criança Candanga será implementado a partir da articulação entre as
políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, segurança pública e paz
social, direitos humanos, igualdade étnico racial, meio ambiente, comunicação, ciência e
tecnologia, acessibilidade, segurança alimentar, entre outras.
Art. 9º As ações do Programa Criança Candanga serão executadas por meio de ações descen
tralizadas e integradas, da conjugação de esforços entre os órgãos da administração pública
do Distrito Federal, observada a intersetorialidade, as especificidades da política da criança
e do adolescente e demais políticas públicas setoriais, a participação da sociedade civil e o
controle social.
Art. 10. Para a execução do Programa Criança Candanga poderão ser firmadas parcerias com
órgãos e entidades públicas ou privadas, organizações da sociedade civil, organismos inter
nacionais e corpo diplomático.
Art. 11. Os recursos para a implementação das ações do Programa
Criança Candanga correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas nos órgãos e nas
entidades envolvidas, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da
programação orçamentária e financeira anual, bem como de dotações identificadas como
OCA - Orçamento da Criança e do Adolescente.
Art. 12. O Comitê Executivo apresentará relatórios, periodicamente, ao Governador do Distrito
Federal, ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Comitê Intersetorial.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RODRIGO ROLLEMBERG
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MARCOS LEGAIS DISTRITAIS
Garantia de Direitos
Lei Distrital n. 5.244, de 16 de dezembro de
2013. Dispõe sobre o Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal (CDCA/DF).
Lei Distrital n. 5.294, de 13 de fevereiro de
2014. Dispõe sobre os Conselhos Tutelares
do Distrito Federal e dá outras providências.
Decreto n. 36.509, de 22 de maio de 2015.
Altera o Decreto n. 34.136, de 05 de fevereiro
de 2013, que cria, no âmbito do Distrito
Federal, o Comitê pela Primeira Infância e
delimita as suas atribuições.
Decreto Distrital n. 37.669, de 26 de
setembro de 2016. Institui o Programa de
Prorrogação da Licença-Paternidade para
os servidores regidos pela Lei comple
mentar n. 840, de 23 de dezembro de 2011.
Decreto Distrital n. 38.285, de 20 de
junho de 2017. Cria Grupo de Trabalho
para a elaboração da Política Intersetorial
de Enfrenta
mento à Violência Sexual de
Crianças e Adolescentes do Distrito Federal.

Lei n. 5.936, de 28 de julho de 2017. Institui
princípios e diretrizes para nortear o
conjunto de ações públicas distritais
relativas ao atendimento a crianças de até 6
anos de idade e dá outras providências.
Lei n. 6.127, de 01 de março de 2018. Dispõe
sobre o livre acesso aos eventos públicos e
privados do agente de proteção da infância
e da juventude.
Lei n. 6.201, de 01 de agosto de 2018.
Assegura a crianças e adolescentes vítimas
de violência e a conselheiros tutelares e
comissários de proteção da Vara da Infância
e Juventude, no exercício de suas funções,
prioridade de atendimento em todas as
unidades integrantes da Polícia Civil do
Distrito Federal e dá outras providência.
Resolução de Registro n. 85, de 06 de
dezembro de 2018. Dispõe sobre a inscrição
do programa governamental Criança
Candanga no CDCA/DF.

Educação
•
•

Lei Distrital n. 5.490, de 16 de junho
de 2015. Institui o Programa Material
Escolar e dá outras providências.
Lei Distrital n. 5.499, de 14 de julho

•

de 2015. Aprova o Plano Distrital de
Educação (PDE) e dá outras providências.
Decreto Distrital n. 37.630, de 16 de
setembro de 2016.
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•

•

Lei Distrital n. 5.672, de 15 de julho de
2016. Institui o Programa Bolsa Educação
Infantil - Pré-escola, destinado ao aten
dimento de crianças na faixa etária de 4
e 5 anos e dá outras providências.
Regulamenta a aplicação da Lei Distrital
n. 5.672, de 15 de julho de 2016, que
instituiu o Programa Bolsa Educação
Infantil - Pré-escola, destinado ao aten
dimento de crianças na faixa etária de 4
a 5 anos e dá outras providências.

•

•

Lei Distrital n. 5.816, de 03 de abril de
2017. Dispõe sobre a priorização da
recepção de crianças indígenas na rede
pública de ensino e nas creches do
Distrito Federal e dá outras providências.
Lei Distrital n. 5.991, de 31 de agosto de
2017. Dispõe sobre alimentação dife
renciada a crianças e adoles¬centes
portadores de intolerância à lactose na
merenda escolar em instituições da rede
pública de ensino.

Saúde
•

•

•

•

124

Lei Distrital n. 5.534, de 28 de agosto
de 2015. Institui o Estatuto do Parto
Humanizado no Distrito Federal e dá
outras providências.]
Lei Distrital n. 5.813, de 31 de março
de 2017. Dispõe sobre a afixação de
placas informativas nas unidades
públicas e privadas de saúde do
Distrito Federal sobre a adoção de
nascituro e dá outras providências.
Lei n. 5.820, de 06 de abril de 2017.
Dispõe sobre a obrigatoriedade
do “teste da linguinha”, em todos
os hospitais e maternidades, nas
crianças nascidas em suas dependên
cias no âmbito do Distrito Federal e
dá outras providências.
Lei Distrital n. 5.849, de 20 de abril

•

•

de 2017. Cria o Programa de Saúde da
Criança no Distrito Federal.
Lei Distrital n. 5.958, de 02 de agosto
de 2017. Dispõe sobre a notifica
ção compulsória em caso de fissura
labiopalatal pelas entidades públicas
e privadas do sistema de saúde do
Distrito Federal.
Lei n. 6.153, de 25 de junho de 2018.
Obriga os estabelecimentos particu
lares de ensino, hospitais, consultó
rios, universidades, academias e par
ticulares, que constatem a presença
de criança ou adolescente com sinais
de ingestão de bebida alcoólica, a
comunicarem o fato ao Conselho
Tutelar da Região Administrativa e
aos pais ou responsáveis.

Assistência
•

•

Lei Complementar n. 849, de 09 de julho
de 2012. Altera a Lei Complementar
n. 151, de 30 de dezembro de 1998,
que institui o Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Distrito
Federal (FDCA/DF).
Lei Distrital n. 5.317, de 21 de fevereiro
de 2014. Institui a Política de Direitos

•

Humanos e Assistência a filhos de
apenadas no Distrito Federal e dá
outras providências.
Lei n. 6.093, de 02 de fevereiro de 2018.
Estabelece diretrizes para a Política
de Prevenção e Combate do Trabalho
Infantil em suas Piores Formas no
Distrito Federal e dá outras providências.

Eleitor do Futuro
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