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Proteção Integral aos Direitos de 
Crianças e adolescentes

Teremos várias estruturas de atendimento a 

fim de promover o princípio da proteção 

integral dos direitos das crianças e 

adolescentes em diversos lugares da cidade.



Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei 8069/90

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral 
à criança e ao adolescente.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos(...)

Fundamentação Legal



Ações de Proteção Integral no 
Centro 

Sambódromo Entorno do 
Sambódromo 

Proteja Rio 



 Calendário: 01 a 05, voltando no sábado das campeãs dia

09 de março de 2019

 Horário : 18h até às 06h

 Local : Frisas da Passarela do Samba

Equipe : 03 educadores sociais que atuarão em articulação

com Técnicos SMASDH, Conselheiros Tutelares, Juiz da 1ª

Vara da Infância e Juventude, Ministério Público (tutela

coletiva infância)

Ação de Proteção Integral no 
Sambódromo 



 Calendário: 01 a 05, voltando no sábado das campeãs dia 09 de março 
de 2019

 Horário : 18h até às 06h

 Locais : 
 “Botequim do Samba”: uma equipe com 03 técnicos (1ª, 3ª e 4ª

CASDH) em ação circulante de busca ativa e vigilância social;
 Entorno do “Terreirão do Samba”: 01 ponto fixo ( van da SMASDH e

tenda) com 03 técnicos como ponto de referência das ações locais,
referência de crianças perdidas, atuando preventivamente na
identificação de crianças, e nos casos em que os adolescentes estejam
em situação de vulnerabilidade e demandem proteção.

Ações de Proteção Integral no 
Entorno do Sambódromo 



O que é o Espaço de Proteção de Crianças e Adolescentes 
(PROTEJA RIO)?

O Espaço de Proteção a Crianças e Adolescentes é a estrutura de atendimento para 
provimento de serviços a crianças durante os grandes eventos. 

Deve atender demandas de proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes 
nas imediações dos eventos e nos locais de grande mobilização popular. 

No Carnaval 2019, a SMASDH realizará o serviço  em parceria com 1ª VIJI e SME, será um 
espaço destinado à convivência temporária de crianças, nos moldes projeto “PROTEJA 
RIO”.

O projeto objetiva receber temporariamente os filhos de 
ambulantes cadastrados que trabalharão no Carnaval Rio 
2019, evitando que suas crianças sejam expostas a riscos e 
vulnerabilidades devido ao trabalho de seus pais durante o  

Carnaval.



Realização do “Proteja Rio”



Coordenação : Subsecretaria de Direitos Humanos  - SUBDH/SMASDH

Plano Pedagógico: SME 

Espaço lúdico: Oficinas do Projeto Circulando da SMASDH, jogos 
pedagógicos , materiais lúdicos e recreativos;

Espaço de repouso/descanso: espaço equipado com colchonetes, para 
que as crianças possam repousar/descansar enquanto aguardam seus 
familiares;
Equipe: 01 técnico da SUBDH, 03 Educadores sociais/dia, 01 residente 
na escola (SME) .

Escopo do “Proteja Rio”



 Calendário:  Sexta-feira (01/03); Sábado (02/03); Domingo (03/03); 
Segunda-Feira; (04/03) e Terça-feira (05/03); 

 Horário: O espaço  funcionará das 18:00 às 06:00 horas;

 Local:  E.M. Raquel de Queiroz (EDI) ,  situada na Avenida Presidente 
Vargas, s/n – Praça Onze;

O público-alvo:  são crianças de 05 a 12 anos incompletos, filhos de 
ambulantes cadastrados para trabalharem no Carnaval Rio 2019. 

Realização do “Proteja Rio”



 Calendário: 01 a 05, voltando no sábado das campeãs dia 09 de março de 
2019

 Horário : 18h até às 06h

 Locais : 

 “Botequim do Samba”: uma equipe com 03 técnicos (1ª, 3ª e 4ª CASDH) em
ação circulante de busca ativa e vigilância social;

 Entorno do “Terreirão do Samba”: 01 ponto fixo ( van da SMASDH e tenda)
com 03 técnicos como ponto de referência das ações locais, referência de
crianças perdidas realizando identificação de criança bem como os casos
que envolvam adolescentes e nos casos em que os adolescentes estejam em
situação de vulnerabilidade e demandem proteção.

Ações de Proteção Integral no 
Entorno do Sambódromo 



ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO

FUNÇÃO: COORDENAÇÃO GERAL

– Origem: SUBDH/ SMASDH

– Especificação das Responsabilidades:

• Providenciar e organizar os recursos necessários para a instalação do Espaço de 
Proteção.

• Propor as diretrizes para a execução dos serviços.

• Propor a logística para a execução dos serviços.

• Atuar durante o evento como retaguarda para o profissionais dos plantões, no 
caso de articulações interinstitucionais com o SGD ou RIOTUR, GM ,SAÚDE e 
outros Orgãos.

• Fazer a articulação com as instituições do território nos casos de acolhimento 
institucional.

• Comunicação com o Centro de Operações RIO (COR)



FUNÇÃO: SUPERVISOR DO PLANTÃO

– Origem: 1ª CASDH 

– Especificação das Responsabilidades:

• Apoio ao Coordenador na execução de suas atribuições.

• Monitorar todas as ações realizadas durante seu turno no plantão.

• Controle da assinatura das listas de presença dos profissionais.

• Realizar as estatísticas de atendimento, com o preenchimento de formulário 
específico, registrando o funcionamento do plantão integrado.

• Entrega das listas de assinatura para a Secretaria-Executiva do Comitê (SUBDH).

• Administração dos lanches e água para os funcionários, voluntários, crianças e 
adolescentes.

ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO



FUNÇÃO: TÉCNICO 

– Origem: Equipe técnica da SMASDH (CASDH)
– Especificação das Responsabilidades:

• Atendimento das demandas espontâneas ou encaminhadas .

• Encaminhamentos de acordo com a complexidade dos atendimentos.

• Sensibilização dos ambulantes licenciados sobre a proteção de crianças.
• Encaminhamento de crianças filhas (os) de ambulantes licenciados, considerando 

o perfil, para o Espaço “PROTEJA RIO”.

• Registro dos atendimentos em formulário específico.

• Comunicação ao supervisor de situações que demandem articulações 
interinstitucionais com o SGD.

• Identificação dos casos que demandem encaminhamento para as unidades de 
saúde do território.

• Distribuição das pulseirinhas de identificação.

ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO



FUNÇÃO: EDUCADOR SOCIAL 

– Origem: SMASDH

– Especificação das Responsabilidades:

• Apoio a equipe técnica no monitoramento do perímetro do entorno do
Sambódromo, para atendimento e encaminhamento das demandas.

• Acompanhar as crianças e adolescentes em caso de necessidade de deslocamento 
na área externa do Sambódromo, para instituições do SGD e para o espaço 
protegido “PROTEJA RIO” .

• Distribuição dos lanches para as crianças e adolescentes conforme a necessidade.

• Distribuição das pulseirinhas de identificação.

ATRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO



FLUXO INTEGRADO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E OUTRAS VIOLAÇÕES DE 

DIREITOS NO CARNAVAL 2019

(Orientações da SUBDH para as Ações de Proteção de Crianças, Adolescentes e 
outras Violações de Direitos nos Eventos do Carnaval 2019

Material FLUXO



– Materiais necessários :

• Materiais de orientação do Espaço PROTEJA RIO;
• Pulserinhas;
• Ventarolas com os telefones dos canais de denúncias;
• KIT com instrumentos padronizados para uso do plantão;
• Coletes de identificação;
• Capas de chuva;
• Lanches e água para equipe;
• Lanches e água para crianças e adolescentes atendidos;

RECURSOS



Que tenhamos um ótimo carnaval!

Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos

SMASDH

OBRIGADA!

Equipe SUBDH
Subdh.rio@gmail.com


