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       O Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda (CPA/Conanda), que vinha participando de
atividades formativas e da Rede internacional de
participação de adolescentes no Mercosul – RedSurca,
iniciou a sua participação junto ao Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) a
partir da Posse dos novos(as) conselheiros(as) do
Colegiado para o biênio 2021-2022. O CPA tem
participado com representantes, desde então, da Mesa
Diretora, das Comissões permanentes e das plenárias,
atividades estas que tiveram início nas 293ª e 294ª
Assembleias Ordinárias do Conselho, ambas dedicadas
ao resgate dos planejamentos das comissões no biênio
anterior, visando a continuidade das ações, e a
elaboração do planejamento para a nova gestão. 
            O CPA, como instância de participação consultiva
permanente prevista pelo Regimento Interno do
Conanda, está atuando junto ao Conanda a partir da
participação dos adolescentes escolhidos pelo Comitê
para representa-los nos espaços do Colegiado.
Portanto, para garantir a efetividade/ protagonismo dos
adolescentes, os meninos e meninas participaram das
atividades com direito a voz e a missão de contribuir
com os debates, sugerindo pautas prioritárias
discutidas com todos do CPA para serem tratadas pelo
Conselho, ou seja, sugeriram a todas as comissões
permanentes ações estratégicas para serem incluídas
nos planejamentos elaborados durante as duas
assembleias ordinárias dedicadas a esta finalidade.
         Segundo o Coordenador da Comissão de Direitos
Humanos e Ação Parlamentar (CDHAP), Eduardo
Mesquita, “a participação dos adolescentes é
fundamental e as propostas que o Comitê trouxe são

BOLETIM Nº 01 - Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda (CPA)- Agosto/ 2021

muito pertinentes”, e a opinião do Conselheiro,
representante da Sociedade civil no Conanda, foi
recorrente nas outras comissões, “fomos muito bem
acolhidos. São todos muito legais e estimularam
bastante a nossa participação”, reforçou Isabella
Schirrmann, adolescente representante do CPA na
Comissão de Políticas Pública (CPP).
   Durante a reunião da Comissão de Mobilização e
Formação (CMF), responsável pelo acompanhamento do
Projeto CPA no Conanda, foram apresentadas, pela
Flacso Brasil, as ações e planejamento de atividades 
 realizadas e previstas em 2021, todas aprovadas pela
Comissão e plenária do Conanda.
       Além das participações nas comissões permanentes,
os(as) adolescentes: Willian Azevedo, Kauã Casimiro e
Safira Rodrigues reivindicaram, em plenária, a aquisição
de equipamentos e internet de qualidade para
possibilitar a participação do CPA, tanto nas atividades
formativas do Comitê, quanto nas representações e
Assembleias do Conanda. “Muitos adolescentes do CPA
inclusive não puderam estar aqui na Assembleia porquê
tem dificuldades de acesso à internet e celulares de
qualidade”, enfatizou Kauã Casimiro.
      O CPA se reunirá sempre antes das assembleias do
Conanda para que os representantes do Comitê possam
socializar as experiências de participação, como
também, possam debater, com os demais integrantes,
as propostas, ações e pautas que o grupo considera
prioritárias para serem levadas ao Colegiado. A 295ª
Assembleia Ordinária do Conselho está agendada para
acontecer nos dias 18 e 19/08 e as plenárias são
públicas e transmitidas ao vivo na página do Conanda no
Facebook.

Retomada do Conanda Efetiva a Participação do CPA Junto ao Colegiado
O Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda (CPA) iniciou a sua participação junto à

mesa diretora, comissões e plenário do  Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda). 
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Como o CPA escolheu seus representantes para atuarem no Conanda?

O CPA realizou encontro virtual para compartilhar conhecimentos sobre o Conanda, tirardúvidas e escolher, por processo coordenado pelo Comitê, os adolescentes querepresentam o Comitê. Tudo isso para que o CPA exerça uma participação qualificada eprotagonista a partir do olhar dos próprios beneficiários sobre as políticas depromoção, proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 

  São representantes do CPA nas atividades do Conanda os seguintes adolescentes:

 - Mesa Diretora– Willian Azevedo/Nidja Lopez/Ana Rita Pamplona; - Comissão de Mobilização e Formação (CMF)– Stephany da Cruz/Ana Clara Oliveira; - Comissão de Orçamento e Finanças (COF)– Safira Rodriguez/Raul Zainedin; - Comissão de Direitos Humanos e Ação Parlamentar(CDHAP)– Kauã Casimiro/Flávio Santos;   - Comissão de Políticas Públicas (CPP)– Ian Victor Maciel/Isabela Schirrmann.

      Uma Oficina Nacional virtual, organizada pela
Flacso Brasil, parceira do Conanda e da SNDCA no
Projeto do CPA, reuniu representantes dos
Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescentes (CDCAs); convidados e pontos focais
indicados pelos estados e o Distrito Federal para
acompanhar a implementação dos CPAs locais, no
dia 29 de julho. Com o objetivo de promover o
alinhamento dos processos participativos de
adolescentes, a atividade que reuniu mais de 50
inscritos de todas as regiões do Brasil contou ainda
com a participação de conselheiros(as) e da
presidente do Conanda, Fernanda Monteiro. 
        Na ocasião foram compartilhadas experiências
sobre a implantação e o funcionamento dos Comitês
de Participação de Adolescentes (CPAs), já em
funcionamento; o panorama dos CPAs nos CDCAs;  

como também os desafios enfrentados para a
implementação e manutenção da participação de
adolescentes junto aos conselhos, visando a construção
coletiva de soluções aplicáveis acerca da iniciativa
nacional de Participação de Adolescentes, em caráter
consultivo, no controle social das políticas públicas de
promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças
e adolescentes.
          Esta oficina de devolutiva de dados e experiências
faz parte da "comunidade de práticas" com os CDCAs,
que inclui também um repositório de documentos de
referência para a implementação dos CPAs locais,
oficinas regionais para a troca de experiências exitosas
de implementação e funcionamento dos CPAs pelo
Brasil; e um encontro que reunirá adolescentes,
representantes dos CEDCAs e pontos focais.

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Participam de
Oficina Nacional sobre CPAs, locais e nacional 

O evento reuniu representantes de 25 estados acerca da participação efetiva dos adolescentes no
controle social das políticas de promoção, proteção e garantia dos direitos dos quais são beneficiários.
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a participação virtual e a sua previsão como
instância oficial do CPA e instrumento para
engajar, a partir da escuta pública, o maior
número de adolescentes nesta missão de
participação junto ao Conanda, conforme
disposto na Resolução nº 191/2017 do Conanda
que trata da participação de adolescentes no
Conselho Nacional;

         Nos dias 28, 29 e 30/07 aconteceu a Formação
do CPA sobre o uso do ambiente virtual de
participação de adolescentes:
www.participa.direitosdacrianca.gov.br, o Participa
Adolescente. Realizada no âmbito do projeto
formativo elaborado pela Flacso do Brasil, parceira
do Conselho e da Secretaria Nacional dos direitos da
Criança e do Adolescente no Projeto do CPA, a
Formação contou com a participação, para além dos
adolescentes, da presidente do Conanda e Secretária
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Adjunta, Fernanda Monteiro; do vice-presidente,
Edmilson Camargos (Lamparina); e dos conselheiros
nacionais: Sergio Marques e Marcelo Acácio. A
capacitação aconteceu, em modo virtual, dividida em
dois momentos: conceitual e prático. 
   O momento conceitual possibilitou aos
participantes refletir sobre: 

Ambiente Virtual de Participação: o Canal de Diálogo e Comunicação do CPA

O Participa Adolescente: www.participa.direitosdacrianca.gov.br será a nova ferramenta de trabalho
do CPA, tanto para as comunicações entre os integrantes e grupos específicos, quanto para lançar

conversas públicas e consultar adolescentes do Brasil sobre temas prioritários.
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o protagonismo digital, benefícios e
responsabilidades dos adolescentes na utilização
da ferramenta e da internet nos processos de
participação e controle social; e
o histórico de elaboração da ferramenta as suas
funcionalidades e os objetivos e expectativas de
uso no exercício do CPA para a participação
digital.

      
        Já o momento prático foi composto por oficinas
em grupos com a aplicação de dinâmicas que
simularam, por meio do uso orientado da ferramenta,
as possibilidades de criação de conversas públicas e
canais de diálogos na interface de uso restrito do
CPA, o Painel CPA. 
     O Participa Adolescente deverá substituir, em
breve, outros canais de comunicação como, por
exemplo, os aplicativos de conversa proprietários
utilizados atualmente pelo CPA, oferecendo ao
Comitê mais recursos tecnológicos e específicos à
participação dos adolescentes em meio digital e
ainda mais segurança, já que se trata de uma
ferramenta moderada e elaborada, especificamente,
para esta finalidade.

http://www.participa.direitosdacrianca.gov.br/
http://www.participa.direitosdacrianca.gov.br/
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO CPA 
 2º SEMESTRE/21 

Material desenvolvido pela Flacso Brasil no âmbito do Projeto - Comitê de
Participação de Adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) -  CPA/Conanda.   


