ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
SECRETARIA MUNCIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO PCF 2020
1. JUSTIFICATIVA
Instituído pelo governo federal de 05 de outubro 2016 através do decreto nº 8.869,
o Programa Criança Feliz (PCF) é um programa que busca promover o desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância, ou seja, crianças de 0 a 3 anos que possuem
cadastro único, crianças beneficiárias do Benefício Proteção Continuada BPC de 3 a 6 anos
e gestantes que estão inseridas no cadastro único, e as respectivas famílias desse desses
públicos.
Esse programa tem uma articulação com a Política de Assistência Social,
acompanhado diretamente pelo Centro de Referência a Assistência Social (CRAS), o que
nos leva a entender que o programa parte de um direcionamento do CRAS.
O PCF é formado por supervisor e visitadores, no município de Portalegre o
programa é composto por uma supervisora e cinco visitadores, uma vez que o município é
de pequeno porte. Para que as visitas aconteçam, um dia por semana é feito um
planejamento, que direciona o objetivo das visitas.
Possuindo assim relevância significante para nossa cidade, uma vez que é através
dele que podemos colaborar com o trabalho da Assistência Social, dando um suporte o
acompanhamento do CRAS, no entanto é importante salientarmos que o Programa em
momento algum substitui o trabalho do CRAS, e sim reforça o trabalho por ele realizado.
2. OBJETIVO GERAL
Promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, ou seja, de 0 a 06
anos, considerando suas famílias e seus contextos de vida.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Promover o desenvolvimento humano apoiando e acompanhando o desenvolvimento
infantil integral na primeira infância;

•

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

•

Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias nos
cuidados, protegendo e educando as crianças até seis anos de idade;

•

Mediar o acesso da gestante, crianças e de suas famílias, nos primeiros anos de vida, a
políticas e serviços públicos que necessitem;

•

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

4.

AÇÕES PLANEJADAS

Programa/serviço: PCF
Linha de ação: Serviço em domicílio (visitas) ação crianças de 0 a 3 anos que possui cadastro único, crianças de 03 a 06 anos
beneficiados pelo BPC e gestantes que possui cadastro único e suas famílias.
Objetivo: Promover o desenvolvimento da criança na primeira infância, considerando o contexto familiar
Descrição da
atividade

Recursos
necessários

Ação de
divulgação

Material de Responsável
comunicação

Envolvidos

Datas
previstas
Inicio

Documento
comprobatório

Fim

Visitas às
famílias do PCF
(crianças e suas
famílias)

Textos,
fantoches,
coleção,
lápis, tinta e
folhas.

PCF

PCF

02/01 30/12

Fotos e
relatórios

Atividade lúdica
com as famílias
do Programa e

Brinquedos, Visitas,
fantoches,
telefone.
caixa de
som,
notebook,
projetor.

PCF

PCF

01/03 30/12

Fotos e
relatórios

PCF

PCF

01/02 30/12

Fotos e
relatórios

Confraternização Projetor,
com as que
caixa de
saíram no mês
som,
notebook.

Visitas,
telefone.

Seminário da
Projetor,
Primeira Infância caixa de
som,
notebook.

Visitas,
telefone,
convites.

PCF

01/06 11/12

Fotos e
relatórios

5. Metodologia das atividades
A metodologia das visitas segue um cronograma semanal, sendo que o tema irá
variar a cada mês.
Cronograma semanal (adaptado ao tema do mês)

MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1ª SEMANA

• Leitura

2ª SEMANA

• Orientação

3ª SEMANA

• Pintura

4ª SEMAMA

• Confecção de brinquedos

TEMAS QUE IRÃO SER TRABALHADOS NO ANO DE 2020
TEMA: CRIANÇAS
TEMA: GESTANTES
A família
Como vocês receberam a notícia
da gravidez?
Cuidados de Higiene/ dengue
Para que serve o cartão da
gestante?
A importância do brincar
O que você pode fazer para
diminuir o risco na gravidez?
Alimentação da criança e da família
Sinais de perigo na gravidez?
A importância da Contação de história
Qual a melhor comida para
gestante e o bebê?
Violência contra criança
Vitaminas necessárias na gravidez
Educação para igualdade
Aleitamento materno
A importância da leitura
A importância do grupo de
gestantes
Como promover pensamento e aprendizado Mudanças no corpo da gestante e
da criança
do bebê
Como ensinar hábitos de higiene
Preparando a casa para receber o
bebê
A importância de comer alimentos variados O que preciso levar para o hospital
Como proteger crianças dos vermes
Hora certa de ir para o hospital

