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1 – APRESENTAÇÃO 
 

A ação da supervisão municipal do Programa Criança Feliz, predomina-se em um trabalho de integração e participação de 
todos, aliada a uma dinâmica ativa e coerente, cujas linhas norteadoras colaborarão para um desenvolvimento eficaz em todo o fazer 
teórico-prático da Política de Assistência Social do Município de Colares – Pa no ano civil de 2022. 

 
A necessidade da existência do plano de ação da supervisão do PCF surge para direcionar as atividades mensais e diárias 

da equipe municipal e em sentido amplo, é um processo que visa favorecer respostas aos diversos problemas que porventura, 
existirão no decorrer do ano vigente. Nesse sentido deverá estabelecer fins e meios que apontem para a superação, de modo a 
atingir os objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro. Planejar é uma atividade que está dentro de 
qualquer ação bem articulada, visto que esta tem como características básicas: evitar a improvisação e estabelecer caminhos que 
possam nortear mais apropriadamente a execução das metas que serão propostas neste documento. 

 
 
 

2 – JUSTIFICATIVA  
 

O Programa Criança Feliz é uma política pública instituída por meio do Artigo 96, do Decreto n° 9579/2018 de caráter 
intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e 
seu contexto de vida, em consonância com o disposto na Lei n° 13.257/2016 (que dispõe sobre as políticas públicas para a Primeira 
Infância), na Lei 8069/1999 (ECA) e na Portaria MC n° 664/2021 (que regulamenta o PCF no SUAS). Esse programa é composto 
pelos seguintes objetivos: 

 

 Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do densenvolvimento infantil integral da 
primeira infância; 

 

 Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; 
 

 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 na primeira infância; 
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 Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e seviços públicos de que 
necessitem; 

 

 Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas 
famílias. 

 
 

O PCF requer  a articulação entre diversas políticas setorias. Para tanto, estabelece a criação do Comitê Gestor Intersetorial 
em todas as esferas estatais. Seu intuito é conjugar esforços dos diferentes elencos para gerar os bem-estar das gestante e crianças 
abrangidas e viabilizar o suporte adequado as demandas identificadas nos núcleos familiares. 
 

Entretanto, a sua relação com a política de assistência social se dá de forma mais ampla. A Resolução do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) n °19, de 20 de novembro de 2016, institui o Programa Primeira Infância no SUAS, que materializa o 
Programa Criança Feliz nos territórios brasileiros. 
 
 

A palavra-chave que vamos aderir neste ano de 2022 é “PARCERIA”, para alcançarmos resultados positivos, juntamente com 
todos os membros que fazem parte do preocesso socioassistencial e as famílias como apoio imprescidível para a mehloria na 
formação, capacitação e qualificação das equipes é de suma importância, para todos serem engajados também nessa árdua missão. 

 

Este plano é flexível, e poderá acontecer ajustes de acordo com as necessidades que poderão surgir entre os membros do 
processo de gestão da Primeira Infância no município. 

 
 

3 – OBJETIVOS 
 

 Geral: Promover através de ações conjutas, a realização de vários projetos que irão proporcionar o desenvolvimento de gestantes 
e de crianças de forma a privilegiar a interação com suas famílias, dentre outros pontos relevantes para o melhoramento do 
precesso das visitas domiciliares que serão realizads durante o ano, nesse sentido visamos também, a função de orientar e avaliar 
todas as atividades que serão realizadas, dinamizando e facilitando a atuação das visitadoras do nosso município. 
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 Específicos: 
 
- Detectar dificuldades existentes em âmbito familiar e tentar encontrar caminhos para resolver tais situações; 
 

- Estabelecer um trabalho articulado com o Comitê Gestor Intersetorial Municípal, alinhando sempre suas ações aos interesses da   
Primeira Infância; 
 

- Promover o aumento da meta pactuada e garantir a qualidade das visitas domiciliares; 
 

- Promover a integração e a capacidade protetiva das famílias atendidas, com o foco na parentalidade, afetividade e nos cuidados 
responsivos; 
 

- Prestar assistência aos beneficiários e às suas famílias de acordo com as orientações técnicas do PCF, de forma ativa e coerente, 
em articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, obedencendo ao fluxo de encaminhamentos e 
acompanhamentos com a rede intersetorial; 
 
 
 
4 – METODOLOGIA  
 

O método será desenvolvido, através do cumprimento das ações estabelecidas nesse plano de acordo com as necessidades 
apresentadas, que poderá ser através de reuniões periódicas com todos os envolvidos na rede municipal de atenção à Primeira 
Infância, de palestras, de encontros com a comunidade para saber os seus anseios e dificuldades, organizando a melhor forma de 
atingir os objetivos sugeridos, desenvolvendo assim, um verdadeiro trabalho de equipe. 

 
 
 

5 – FORMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O monitoramento se dará através da leitura e interpretação técnica dos dados apresentados pelo sistema e-PCF, através da 
oitiva e demandas trazidas pelas visitadoras e também em campo. A avaliação será constante, onde envolverá todos os sujeitos 
desse Programa, e para isso acontecer, envolveremos a análise deste plano elaborado, para verificar se houve ou não o alcance 
dos objetivos propostos e como atingi-los de forma positiva. 
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6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Durante o exercício de 2022 
 
 
7 – METAS 
 
 Elaboração do Plano de Ação do Comitê Gestor Intersetorial conjutamente com todos os atores envolvidos; 

 

 Participar das reuniões administrativas; 
 

 Apaior as visitadoras com orientações, capacitações e supervisão das buscas ativas; 
 

 Expandir a meta de 100 para 200 beneficiários; 
 

 Realizar reuniões bimestrais com Comitê Gestor Intersetorial do município; 
 

 Oferecer  assistência às equipes técnicas dos equipamentos CRAS no que diz respeito à plena execução do Programa e dentro 
das possibilidades que forem viáveis; 

 

 Orientar e acompanhar as visitadoras de acordo com as demandas trazidas; 
 

 Identificar as prioridades de cada visitadora, para socializar e debater soluções; 
 

 Orientar a gestão da assistência social sobre a implementação dos projetos propostos por essa supervisão; 
 

 Articular juntamente com o CadÚnico e demais rede intersetorial ações de mobilização que visem a identificação e inserção de 
novos beneficiários no Programa Criança Feliz; 

 

 Garantir que a política da Primeira Infância no SUAS seja prioridade em todos os âmbitos das políticas públicas municipais; 
 

 Manter a estrutura física e de recursos materiais com qualidade compátivel ao exercício do Programa Criança Feliz no município; 
 

 Manter equipe qualificada para o desenvolvimento do Programa Criança Feliz no município com, no mínimo, uma formação 
presencial a cada bimestre; 

 

 Criar, fornecer e aprimorar informações com dados quatitativos e qualitativos sobre a Primeira Infância no município; 
 

 Atender possíveis demandas de territórios e de comunidades de populações tradicionais (quilombola, ribeirinha). 
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8 – QUADRO – SÍNTESE 
 

PLANO DE AÇÃO 
 

 
MÊS 

 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

 
BREVE EXPLICAÇÃO 

 
JANEIRO 

 Capacitação da equipe de visitadoras 
 Buscativa ativa de novos beneficiários 
 Elaboração de atividades educativas 

 Atividades que estimule às famílias a contribuirem no 
desenvolvimento cognitivo e socioafetivo de seus 
filhos. 

 
FEVEREIRO 

 Retorno das visitas domiciliares presenciais   Retorno das visitas domiciliares a quatro bairros 
(Jangolândia, Maranhense, Centro, Bacuri) e duas 
comunidades ( Juçarateua e Mocajatuba). 

 
MARÇO 

 Reunião com o Comitê Gestor Intersetorial 
 

 Elaboração do Plano de Ação do Comitê 
Gestor 

 A importância do funcionamento das redes para 
melhor articular e atender as demandas do PCF, 
dando retorno as famílias em vulnerabilidade. 

 
 
 
 
 

ABRIL 

 Implantação do Criança Feliz em Ação 
 
 
 
 
 

 Entrega dos KIT RECREAÇÃO para 
crianças do PCF 
 

 Já o Criança Feliz em Ação, é uma proposta de 
realizações de atividades recreativas diretamente com 
as famílias acompanhadas pelo PCF em bairros mais 
periféricos e vulneráveis como os bairros, 
Maranhense, Jangolândia e Comunidade de 
Mocajatuba e Juçarateua. 

 O KIT RECREAÇÃO é a sugestão de entrega de um 
KIT básico para os beneficiários do PCF contendo 
alguns itens como: máscaras, caixas de lápis de cor, 
giz de cera, massa de modelar, livrinhos de atividades 
e estórias, caixa de cola colorida, caixa de tinta guache 
e tubo para bolha de sabão. 
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MAIO 

 Criação e implementação do Projeto Bem 
Gestar 

 O Projeto Bem Gestar será voltado para grávidas 
acompanhadas pelo PCF em parceria com o CRAS e 
Comitê Gestor, aonde o mesmo ofertará rodas de 
conversas através da psicoterapia interativa, palestras 
com equipe de multiprofissionais sobre os mais 
variados temas como: aleitamento materno, práticas 
de amamentação, importância das atividades físicas, 
estimulo infantil, crianças com deficiência, etc. Ao 
final, terá ensaio fotográfico profissional, culminância 
com coquetel e recebimento de kit enxoval. 

 
JUNHO 

 Implatação do Cine Debate: “Primeira 
Infância em foco”. 

 O Cine Debate é uma proposta de se realizar a 
exibição de filmes, documentários e curtas-metragens 
com temáticas que levem as famílias à reflexões sobre 
as diferentes realidades das infâncias no Brasil e no 
mundo tais como os filmes: “nascer nas prisões”, “o 
começo da vida”, “vida maria”, “como estrelas na 
terra”, etc. As exibições acontecerão no CRAS, com  
espaço para debate de ideias mediado pelas equipes 
técnicas. 

 
JULHO 

 Implantação das oficinas de trabalho para 
as cuidadoras que participam do PCF  

 O objetivo das oficinas de trabalho é oferecer às mães 
participantes do PCF uma importante ferramenta de 
autonomia financeira e protagonismo feminino, 
estimulando assim, o empreendedorismo através de 
cursos como: manicure/pedicure, aplicação de 
miçangas, pintura em tecido, tapeçaria em barbante e 
em crochê, etc. 
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AGOSTO 

 Mês da Primeira Infância  O objetivo é formentar a discussão a nível municipal 
de temáticas a respeito da Primeira Infância além de 
organizar um evento, com rodas de conversa, mesa 
redonda, ciclo de palestras (com convidados da área), 
como forma de difundir os saberes sobre tudo o que 
há de mais moderno e atual no campo dos direitos das 
crianças e seu pleno desenvolvimento. OBS: O evento 
poderá ser realizado na Câmera de Vereadores. 

 
SETEMBRO 

 Fluxo normal de atividades do PCF  Fluxo normal de atividades do PCF 

 
OUTUBRO 

 Realização do Dia do Brincar: projeto para 
o dia das crianças 

 O objetivo é desenvolver um projeto no mês das 
crianças, aonde a culminância será um evento de um 
dia, no qual se criará um espaço cheio de estímulos 
para as crianças, a partir de materiais e brinquedos 
simples construídos com recicláveis. O intuito maior é 
demonstrar de maneira prática, como os cuidadores 
podem estimular e auxiliar no desenvolvimento das 
capacidades dos seus filhos, a partir de materiais 
simples e acessíveis. 

 
NOVEMBRO 

 
 Fluxo normal de atividades do PCF 

 

 Fluxo normal de atividades do PCF 

 
DEZEMBRO 

 Fluxo normal de atividades do PCF 
 

 Confraternização de natal com as 
famílias de PCF 

 Organizar um ambiente acolhedor para confraternizar 
com às famílias do PCF, oferencendo uma mesa com 
diferentes tipos de golusemas e brindes para as 
crianças. 
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9 – RESULTADOS ESPERADOS ( PROJEÇÃO): 
 

Contribuir para: 
- O pleno desenvolvimento de gestantes, crianças e suas famílias nas dimenções: motora, da linguagem, socioafetiva e 

cognitiva; 
- A garantia dos direitos das crianças; 
- A ampliação da meta pactuada pelo município; 
- Melhorias na qualidade dos serviços ofertados pela Assistência Social do município. 
 

 

10 -  PROVISÕES 
 

 RECURSOS FÍSICOS E MATERIAS: Transporte, Data show, pen drives, caixa amplificada, microfones, computador, 
impressora e o que houver, conforme demanda anual entregue via memorando e/ou conforme necessidade. 

 

 RECURSOS HUMANOS: composição e garantia da equipe completa de referência municipal no programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisora do Programa Criança Feliz 
Claudete da Silva Aood 


