
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Municípios ativamente engajados na realização 

de atividades ao longo dos 4 anos de programa.

Número e percentual de municípios inscritos na 

iniciativa que tiveram pelo menos 1 representante 

presentes nos Ciclos de Capacitação ao longo da 

edição 

85% 75% 70% 65%

Municípios alcançam resultados sistêmicos e 

melhoram indicadores sociais, impactando 

positivamente a vida de crianças e 

adolescentes

Percentual de municípios inscritos na iniciativa 

certificados com o SELO UNICEF ao final dos 4 anos 

de edição. 

- - - 25%

Adolescentes realizando atividades de 

participação cidadã no nível municipal

Número de meninas e meninos realizando as 

atividades requeridas na estratégia de participação 

cidadã de adolescentes definidas na metodologia do 

SELO UNICEF Edição 2021-2024*

*A forma de mensuração desse indicador será 

especificada no Guia Metodológico da estratégia

- 75% 70% 50%

Municípios utilizam dados para monitorar 

indicadores sociais e planejar intervenções que 

melhorem a vida das crianças, anualmente

Percentual de municipios inscritos na iniciativa que 

realizam monitoramento annual dos resultados 

alcancados que melhorem a vida das criancas (YR 2-

4)

- - - 65%

Indicador Resultados 

SELO UNICEF 

 Resultados globais de desempenho (2021-24)

Meta



Semiárido Amazônia

Municípios elegíveis inscritos no Selo UNICEF  

1056 

(70% dos 

eligiveis)

483 

(60% dos 

eligiveis)

Numero de municipios mais vulneráveis inscritos no Selo UNICEF
a ser 

determinado

a ser 

determinado

Número de municípios elegíveis que aderiram à estratégia e foram treinados para 

o uso da plataforma Busca Ativa Escolar
1056 483

Percentual de municípios inscritos na iniciativa que tiveram pelo menos 1 

representante presentes nos Ciclos de Capacitação ao longo da edição 
80% 70%

Média do número de participantes presentes nos Ciclos de Capacitação 3000 1500

Número de meninas e meninos mobilizados e cadastrados na plataforma Ureport

Percentual de municípios inscritos na iniciativa que realizaram o Primeiro Fórum 

Comunitário e entregaram o Plano de Ação contemplando ações e estratégias 
80% 70%

Resultado Intermediario 5:  Municípios organizem o 1o Fórum Comunitário 

e elaborem o Plano de Ação Municipal

Resultado Intermediário 3:  Municípios com representantes capacitados no 

primeiro ciclo de formação, realizado de forma online.; 

Resultados anuais 2021

Resultado de desmpenho 1: Municípios ativamente engajados na realização de atividades ao longo dos 4 anos de programa

Resultado de desmpenho 2: Municípios alcançam resultados sistêmicos e melhoram indicadores sociais, impactando positivamente a vida de crianças e adolescentes

Resultado de desmpenho 3:Adolescentes realizando atividades de participação cidadã no nível municipal

Resultado de desempenho 4:Municípios utilizam dados para monitorar indicadores sociais e planejar intervenções que melhorem a vida das crianças, anualmente

Selo UNICEF - Matriz de resultados anuais - 2021

36000

Meta 2021
Indicador

Resultado Intermediario 1:  Lançamento da iniciativa e adesão dos 

municípios realizado com tempo e qualidade, alcançando o maior número 

possível de municípios vulneráveis por meio do apoio e auxílio técnico 

individualizado, incluindo estratégias específicas para garantir o alcance e a 

adesão do maior número de municípios vulneráveis (lista a ser fornecida 

pelo UNICEF).

Resultado Intermediario 2:  Mobilização dos municípios do Semiárido e da 

Amazônia Legal Brasileira, elegíveis ao Selo UNICEF, por meio de suporte 

técnico qualificado visando à adesão e à implementação integral da 

estratégia Busca Ativa Escolar

Resultado Intermediario 4:  Municípios com representantes mobilizados e 

capacitados para assegurar a participação cidadã de adolescentes e jovens.


