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Apresentação

Olá, trabalhador do Programa Criança Feliz!

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o
Departamento de Atenção à Primeira Infância (DAPI) da
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano
do Ministério da Cidadania, tem algumas orientações para
você.

Construímos uma seleção de materiais, cursos e
webpalestras que podem ser acessados por meio virtual, de
forma gratuita, com informações confiáveis e de qualidade que
ajudarão a melhorar o seu trabalho no Programa Criança Feliz.

É importante ressaltar que os cursos são apenas sugestões
do DAPI, não são obrigatórios e não substituem as formações
iniciais (Guia para Visita Domiciliar – GVD e Cuidados para o
Desenvolvimento da Criança – CDC), porém fortalecem as
ações e colaboram para a qualificação dos profissionais do PCF.
Informamos ainda, que o DAPI não tem gerência sobre os
cursos, como exemplo: suporte técnico, certificações e demais
assistências.

Enquanto esse cenário de pandemia não passa, vamos
juntos estudar um pouco sobre temas relacionados à Primeira
Infância e ao Programa Criança Feliz. E depois que tudo isso
passar, estaremos mais fortes e mais preparados (as) para
ajudar a promover o desenvolvimento infantil e o
fortalecimento de vínculos aos beneficiários (as) do PCF, em
nossos Estados e Municípios.



1° Bloco –
Alimentação

Neste primeiro bloco conversaremos
um pouco sobre a importância da
alimentação, principalmente durante a
infância, e para isto vamos sugerir
alguns materiais.

Vamos iniciar com uma webpalestra
que foi construída e está disponível na
plataforma de educação do Ministério
da Saúde.

Em seguida iremos conhecer os
cursos da Série Ideias na Mesa que está
disponível no site da SAGI do Ministério
da Cidadania.

Vamos começar?



Webpalestra
Aprendendo a ter bons hábitos alimentares na infância

• Esta webpalestra fornece informações quanto aos aspectos relacionados aos bons 
hábitos alimentares na infância. Ela está dividida em duas partes.

• Carga horária: 4h

• Link para acesso: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=190



Curso
Ideias na Mesa – Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia 
para a promoção do direito humano à alimentação adequada nos 

Serviços Socioassistenciais

• Este curso integra o conjunto de iniciativas de desenvolvimento de capacidades da
rede Ideias na Mesa e tem como objetivo estimular o desenvolvimento e a
implementação de ações de Educação Alimentar e Nutricional na rede de proteção
social básica do SUAS.

• Carga horária: 20h

• Link para acesso: http://www.mds.gov.br/ead/ava/enrol/index.php?id=668



Curso
Ideias na Mesa – Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia 

para a promoção do direito humano à alimentação adequada

• Este curso integra o conjunto de iniciativas de desenvolvimento de capacidades da
rede Ideias na Mesa e tem como objetivo apresentar aos profissionais que atuam
com as famílias do Programa Bolsa Família, e a todos os interessados no tema, o
papel da promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada por meio de ações
de Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

• Carga horária: 20h

• Link para acesso: http://www.mds.gov.br/ead/ava/enrol/index.php?id=665



Curso
Ideias na Mesa – Metodologias Participativas

• Este curso integra o conjunto de iniciativas de desenvolvimento de capacidades da
rede Ideias na Mesa e tem como objetivo estimular o uso de metodologias
participativas em ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). O curso é
composto por dois módulos. Cada módulo é acompanhado de uma biblioteca virtual
onde você pode baixar o conteúdo das publicações disponíveis.

• Carga horária: 20h

• Link para acesso: http://www.mds.gov.br/ead/ava/enrol/index.php?id=667



Curso
Ideias na Mesa – Jogos na Mesa

• De forma simples e direta o curso irá oferecer uma metodologia para profissionais
que atuam em diferentes áreas assim como docentes e estudantes que desejam
utilizar jogos como recurso de ensino, aprendizagem, orientação e prática de
conhecimentos sobre alimentação adequada e saudável.

• Carga horária: 20h

• Link para acesso: http://www.mds.gov.br/ead/ava/enrol/index.php?id=666
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