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Integração da proteção à primeira Infância no território

Artigo 227 da Constituição Federal

Estatuto da Criança e do Adolescente

• Proteção integral, prioridade absoluta e da condição peculiar de sujeito em desenvolvimento

Marco Legal da Primeira Infância

• Olhar sobre as especificidades da faixa etária de 0 a 6 anos

• Marcos do desenvolvimento infantil como orientadores na formulação de políticas públicas

• Investimento no desenvolvimento integral do ser humano e de suas potencialidades

• Importância da atuação intersetorial e integrada

• Articulação dos ativos sociais presentes no território, com o envolvimento da comunidade



CONTEXTO HISTÓRICO 
Evidências científicas dos últimos 30 anos: a importância do investimento nos primeiros anos para minimizar 
desigualdades 

Programas de parentalidade, uma
tendência mundial

Cuba - Educa a Tu Hijo

Colombia – De Zero a Siempre

Peru - Cuna Más

Chile Cresce Contigo

Argentina – Primeros Años

No Brasil 

Primeira Infância Melhor (PIM) – RS

Mãe Coruja Pernambucana – PE

Primeira Infância Acreana (PIA) – AC

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Infantil (Padin) – CE

Família que Acolhe (FQA) – Boa Vista/RR

Cresça com Seu Filho – Fortaleza/CE



Marco Legal da Primeira Infância
Lei nº 13.257, 8 de Março 8 de 2016

Art. 14

SEGUNDA GERAÇÃO DE PROGRAMAS PARA 
QUEBRAR O CICLO DA POBREZA

MAIOR PROGRAMA DO TIPO EM ESCALA NO MUNDO

O Programa Criança Feliz
Decreto nº 8.869, 05 de outubro de 2016



BOLSA FAMÍLIA
Condicionalidades para Transferência de Renda

Gestantes: 
 Consultas do Pré-natal
 Atividades Educacionais para amamentação, nutrição saudável e a preparação para o parto e os 

cuidados perinatais

Mãe/cuidadores com crianças com mais de 7 anos de idade: (a cada 6 meses)

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento no centro de saúde
 Atividades Educacionais para amamentação e nutrição saudável das crianças 
 Vacinação



Objetivos

Promover o desenvolvimento integral da criança

Apoiar a gestante na preparação para o parto e na

assistência perinatal

Mediação do acesso a políticas e serviços públicos



Público Prioritário

CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS
separados de suas famílias 

devido a medidas de proteção

GESTANTES

CRIANÇAS ATÉ 3 ANOS
inscritas no Cadastro Único

CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS
Que recebem o benefício de 
Prestação Continuada (BPC)



Adesão

5.570 municípios brasileiros

4.195 municípios elegíveis

2.787 aderidos ao PCF



Cobertura

703.196
Crianças

142.855
Gestantes

846.051
Beneficiários

Fonte: Prontuário Eletrônico do SUAS  novembro/2019



Abordagem intersetorial e integrada das políticas públicas de Primeira Infância

Direitos 

Humanos

Saúde

Crianças &

Famílias

Educação

Proteção social

Cultura

Capacitar redes locais de proteção e assistência

União, estados e municípios



Pilares

VISITA 
DOMICILIAR

CRAS
Centros de Referência em Assistência 

Social

INTEGRAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS



Visitas Domiciliares:

 Identificação das demandas e
viabilização da participação das
famílias em outras políticas

Potencializam a perspectiva
preventiva e de proteção proativa

Articulação no SUAS

SCFV 
TERRITÓRIO

PAIFCREAS

Inclusões ou atualizações 
no Cadastro Único

CRAS



Articulação no SUAS

Busca ativa – A coordenação do CRAS pode planejar em
conjunto com a equipe do PCF e PAIF as formas de acesso das
famílias com perfil do Programa

Mobilização – CRAS tem papel mobilizador e articulador nos
territórios o que contribui e potencializa o acesso das famílias
ao SUAS e ao PCF

Acesso – Porta aberta para as demandas socioassistenciais

Inclusão – Participação das famílias do PCF no SCFV



Articulação no SUAS

Identificação de vulnerabilidades – visitador é um agente do
estado dentro da casa das famílias

Comitê Gestor Intersetorial – participação de outras políticas
no planejamento, intervenção e resolução de casos

Informação – Visitador do PCF canal de informação entre o
CRAS e a família




