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EVENTO: Formação: “A Busca Ativa Escolar como Ferramenta para Garantia de 

Todos os Direitos de Cidadania” 

MODALIDADE: EAD CARGA  HORÁRIA TOTAL: 2h/a 

PALESTRANTES 

Ofélia Ferreira da Silva – Coordenadora do escritório do UNICEF no Maranhão. 

Comunicadora Social graduada pela Universidade Federal do Ceará, Mestra em 

Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, Especialista em Saúde 

Pública pela Universidade Estadual do Pará e especialização em Desenvolvimento 

Territorial pelo programa DELNET/ILO. Vinte anos de experiência de trabalho no 

Brasil, Angola, América Central, República Dominicana e Haiti, Chile, Colômbia, 

México, Estados Unidos e Inglaterra, em organizações como Oxfam GB, World Vision 

International, UNICEF, Banco Mundial, UNODC, IOM e Fundación Avina. 

Especialista em Facilitação de Processos, Gestão Estratégica de Projetos e Iniciativas 

Governamentais e não Governamentais, promoção de diálogos sociais, investigação 

participativa, estrategização e planejamento para mudanças (change management), 

comunicação para o desenvolvimento, advocacy e mobilização social, avaliação e 

desenvolvimento de processos e capacidades institucionais. Trabalhos em Direitos 

Humanos, desenvolvimento local e respostas humanitárias em situações de crises e 

desastres. 

 

Angelo Piccoli Lambert Damas – Consultor em Educação e Proteção à Criança do 

UNICEF. Bacharel em Comunicação Social e Mestre em Estudos da Paz Internacional 

pela Trinity College Dublin. Angelo Damas está baseado na equipe do UNICEF em 

São Luís, como Consultor de Educacao e Protecao à Criança. Angelo tem longa 

experiência no UNICEF, e teve sua mais recente asignação como especialista em 

educação na Amazônia; também possui experiencias em direitos afrodescendentes, 

trabalhando com o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos em Genebra. 

 

Daniella Rocha Magalhães – Consultora Nacional da Busca Ativa Escolar. 

Especialista em Movimentos Sociais e Mestra em Comunicação Comunitária. Atua há 

mais de 20 anos na área de Direitos Humanos, sobretudo direitos de crianças, 

adolescentes e jovens. É consultora do UNICEF Brasil na área de Educação. 

 

MEDIADOR 

Dr. Eduardo Borges Oliveira – Promotor de Justiça e Coordenador Centro de Apoio 

Operacional de Defesa do Direito à Educação (CAOP/Educação)                                             
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UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias) 

1. MPMA; 

2. CAOp/Educação; 

3. UNICEF; 

4. ESMP. 

Local: 

Plataforma Virtual Google Meet 

Público Alvo/Vagas: 

Membros, servidores e 

estagiários do MPMA, 

mediante inscrição. 

250 vagas. 

Início em:  

05 de novembro de 2020 

Das 15 às 17:00 horas. 

 

EMENTA 

             O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do 

Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com o Centro de Apoio 

Operacional da Educação CAOp/Educação e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) realiza o evento “Formação: A Busca Ativa Escolar como Ferramenta para Garantia 

de Todos os Direitos de Cidadania” visando discutir acerca das ações desenvolvidas em 

prol da garantia do direito à educação das crianças e adolescentes em situações de risco, 

considerando o atual contexto de pandemia.  

            Diante disso, o papel da escola na busca ativa escolar e as abordagens de 

acolhimento em situações de emergência, assim como a implementação do BAE a nível 

Estadual e Municipal, e o papel do Ministério Público nesse processo configuram-se 

como tema central do encontro, com o escopo de somar esforços na garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes à educação.  

 

PROGRAMAÇÃO 

1. Introdução ao trabalho na educação do Unicef no Maranhão 

Ações desenvolvidas junto às Secretarias Municipais de Educação por meio Selo 

Unicef edição 2017 – 2020 (resultados sistêmicos e ações de validação); 

Responsável: Ofélia Ferreira da Silva e Angelo Piccoli Lambert Damas 
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Pacto pela Aprendizagem no regime de colaboração Estado – municípios; apoio à 

Secretaria de Estado de Educação do Maranhão para implantação da Busca Ativa 

Escolar em crises e emergências na rede escolar estadual (parcial, integral e IEMA) 

Responsável: Angelo Piccoli Lambert Damas 

 

2. Dados sobre a exclusão escolar e educação na pandemia 

Dados sobre o abandono, reprovação e distorção idade-série no Brasil, no Maranhão e 

em São Luís; perfis e barreiras da exclusão; 

Ações das Secretarias Municipais de Educação durante a pandemia da Covid-19; 

Responsável: Angelo Piccoli Lambert Damas e Daniella Rocha Magalhães; 

 

3. Busca Ativa Escolar em crises e emergências  

- Como potencializar a Busca Ativa Escolar e enfrentar crises e situações de 

emergência; identificar crianças e adolescentes em risco de abandono e/ ou fora da 

escola, (re)matriculá-las; mapeamento da oferta dos serviços públicos; trabalho de 

campo e o Comitê Gestor Intersetorial (assistência social, da saúde e da proteção);  

Responsável: Daniella Rocha Magalhães; 

 

- O papel da escola na Busca Ativa Escolar em crises e emergências; como as 

escolas podem se articular para apoiar a implementação da Busca Ativa Escolar, manter 

os vínculos com os(as) estudantes e atuar de maneira ágil para prevenir um possível 

abandono escolar; 

Responsável: Daniella Rocha Magalhães; 

 

- Orientações para o acolhimento e o cuidado dentro das escolas; e.g. orientações 

para conversar com estudantes durante situações de crises emergenciais e informações 

sobre saúde no ambiente escolar; relação com as famílias e cuidados com a saúde 

mental de adolescentes; recomendações de proteção contra as violências. 

Responsável: Angelo Piccoli Lambert Damas e Daniella Rocha Magalhães; 

 

- Apresentação do vídeo sobre o papel das escolas no fluxo da Busca Ativa Escolar; 
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4. Papel do Ministério Público na Implementação do BAE no Maranhão: 

Apresentação e Debate  

- Discussão sobre o cenário abandono e evasão escolar no Maranhão na pandemia, 

considerando a implementação da estratégia Busca Ativa Escolar; pactuação entre os 

presentes sobre possíveis pontos de convergência entre as Promotorias de Justiça e o 

trabalho do Unicef. 

Responsável: Ofélia Ferreira da Silva, Angelo Piccoli Lambert Damas e Daniella 

Rocha Magalhães. 

METODOLOGIA 

A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, por meio de 

videoconferência na plataforma virtual Google Meet, que poderá ser acessada via 

dispositivos móveis ou computador, com carga horária total de 02 (duas) horas. A 

videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos participantes, recriando 

as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e 

favorecer o debate ao final das exposições temáticas.  

Serão realizadas explanações teóricas do tema, com recursos que possibilitem a 

interação entre os participantes e a construção das melhores práticas de controle 

referentes a temática, com base na troca de experiência entre os participantes. O link 

para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia do evento. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Participação em sala virtual;  

- Responder questionário de avaliação do evento. 

 


