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Apresentação

Olá, trabalhador do Programa Criança Feliz!

Esta semana propomos um olhar sobre um dos pilares do Programa
Criança Feliz - PCF, a intersetorialidade. Neste contexto de isolamento
social, como podemos pensar em estratégias de aproximação às famílias,
visando o atendimento integral e integrado às crianças na primeira
infância? Como nos articularmos nos territórios diante desse cenário?

Neste Módulo, Vamos falar um pouco sobre o caráter intersetorial
do Programa, o papel do Comitê Gestor e apresentar algumas
ferramentas tecnológicas para contribuir na continuidade das ações do
PCF.

Aproveitamos para enviar, como documento complementar, um
Card com informações sobre a Portaria 366, de 22 de abril de 2020 que
dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (COVID -19), no âmbito do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS.

Lembramos que os conteúdos aqui expostos são apenas sugestões
do DAPI, não sendo 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.

Enquanto esse cenário de pandemia não passa, periodicamente
vamos enviar módulos com conteúdos complementares e assim
podemos juntos estudar um pouco sobre temas relacionados a Primeira
Infância e o 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.



Programa Criança Feliz e a intersetorialidade

Objetivo:

• Articular intersetorialmente, por meio do Comitê Gestor,
organizando conteúdos e metodologias existentes e/ou desenhar novas
propostas metodológicas de atuação local do PCF considerando a situação
de afastamento social em decorrência da pandemia do coronavírus
(COVID-19) para fortalecer a rede de serviços no território.



Programa Criança Feliz e a Intersetorialidade

• Este momento complexo, exige ações das diferentes políticas públicas para
atender as famílias nos territórios, para tanto, o diálogo e articulação entre
os setores envolvidos neste atendimento se faz necessário para otimização
de recursos, atividades e, principalmente, compartilhamento de
informações técnicas que favoreçam a efetivação segura e qualificada das
mesmas.



Programa Criança Feliz e a Intersetorialidade

Como fortalecer o caráter intersetorial do Programa?

• A intersetorialidade é um dos pilares para a efetivação das políticas públicas fo
cadas na promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. A criação
do Comitê Gestor é ação necessária para o alcance dos objetivos propostos.

• No processo de planejamento torna-se necessário identificar quem são os
profissionais envolvidos na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação
das etapas do Plano. Desta forma, entra em ação uma instância
importantíssima na implantação, implementação e avaliação das ações do
Programa no município: o Comitê Gestor.



O papel do Comitê Gestor Intersetorial

• Como subsídio ao planejamento das atividades do Comitê Gestor, a Portaria
Interministerial nº 1, de 4 de abril de 2018, estabelece diretrizes, objetivos e
competências para a promoção e a articulação intersetorial nas áreas específicas da
Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos e as competências
comuns a estas áreas. A normativa propõe um modelo de atuação integrado que
viabiliza a política de primeira infância, favorecendo a qualidade e a eficiência das
políticas públicas, otimizando recursos e evitando a sobreposição de ações.

• O papel do Comitê Gestor deve ser também de articulador das políticas e ações
multisetoriais para que, de forma conjunta, responda às demandas identificadas
durante as visitas às famílias acompanhadas pelo Programa.



O papel do Comitê Gestor Intersetorial

O que é Comitê Gestor?

• O Comitê Gestor é uma instância de planejamento, tomada de decisão e acompanhamento do
programa e deve estar presente em cada esfera federativa. Tem grande importância para assegurar
o caráter intersetorial do Criança Feliz e a conjugação de esforços das diferentes políticas públicas.
Os trabalhos do Comitê Gestor devem ser apoiados e subsidiados, em cada esfera, por um Grupo
Técnico, também intersetorial (seguindo a composição do Comitê Gestor, mas sem se restringir a
ela), que executará as decisões tomadas no âmbito do Comitê Gestor. É fundamental que esta
instância mantenha articulação, em cada esfera, com a coordenação do programa, com os
coordenadores do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, com o Comitê Gestor do Programa
Bolsa Família e com os Conselhos, de direitos e das políticas setoriais, dentre outros.



O papel do Comitê Gestor Intersetorial

Como o Comitê atua?

• O Comitê Gestor Municipal deverá ser criado por meio de Decreto. Na sua composição deverá haver, no mí
nimo, um representante titular e um representante suplente de cada Secretaria que compõe a intersetorialid
ade do Programa Criança Feliz (Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e outras).

• Mas, como instituir o Comitê Gestor? E quais são as suas atribuições? O Comitê Gestor do PCF tem o objetivo de
fortalecer as ações planejadas nos territórios, visando ao atendimento integral e integrado às famílias
acompanhadas pelo Programa Criança Feliz.

• Sugere-se que os representantes das políticas setoriais conheçam o território de atuação das equipes
municipais, sendo, portanto, agentes públicos com poder deliberativo e de articulação das políticas sociais
existentes.



Importante!

O Comitê Gestor deve realizar
reuniões periodicamente. Nelas,
deverão ser feitos os
encaminhamentos necessários para o
atendimento das demandas das
famílias e das crianças na primeira
infância.



O papel do Comitê Gestor Intersetorial

Como reunir neste momento de afastamento social?

• É possível estar perto tecnicamente mesmo estando longe fisicamente. Para tanto, é importante utilizar as
ferramentas tecnológicas que estão a disposição sem custos para os profissionais ou para o setor público.

Ferramentas para Comunicação a distância:

• Microsoft Teams: é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências,
armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho.

• Zoom: é um serviço de videoconferência baseado em nuvem que você pode usar para se encontrar virtualmente com outras
pessoas - seja por vídeo ou somente áudio ou ambos, durante a realização de bate-papos ao vivo - e permite gravar essas

sessões para visualização posterior.



O papel do Comitê Gestor Intersetorial

Ferramentas para Comunicação a distância:

• Google Hangout: é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, que inclui mensagens
instantâneas, chat de vídeo, SMS e VOIP.

• Skype: é um aplicativo que permite realizar chamadas de vídeo e de voz, enviar mensagens através do chat,
bem como compartilhar arquivos.

• WhatsApp: é um aplicativo de envio de mensagens instantâneas, imagens, vídeos, documentos em PDF e
chamadas de voz, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.



Referencial Utilizado 

• “Manual de Gestão Municipal do PCF” e  “A intersetorialidade na Visita Domiciliar” 

• Links para acesso:

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/A_intersetorialidade_na
_visita_domiciliar_2.pdf

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/Manual%20do%20Gest
or.pdf

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/A_intersetorialidade_na_visita_domiciliar_2.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/Manual do Gestor.pdf


Referencial complementar

Material 1: “Educação e Proteção de crianças e adolescentes - Comunidade escolar, 
família e profissionais da educação e proteção da criança e do adolescente”.

Conteúdo: o guia é destinado à comunidade escolar (professores, diretores e
profissionais da educação), família (mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos,
avós, irmãs e irmãos mais velhos) e assistentes sociais e demais profissionais da
proteção da criança e do adolescente.

• Link para acesso: https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-
19_Guia1_FINAL.pdf

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia1_FINAL.pdf


Referencial Complementar

Material 2: “Educação e Proteção de crianças e adolescentes - Tomadores de decisão 
do poder público em todas as esferas federativas”.

Conteúdo:  foi produzido para orientar tomadores de decisão do poder público e 
apresentar possibilidades de financiamento, garantia de direitos, suspensão das aulas e 
ao Ensino a Distância.

• Link para acesso: https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-
19_Guia2_FINAL.pdf

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia2_FINAL.pdf


Referencial Complementar

Material 3: Guia para orientar ações intersetoriais na primeira infância. 

Conteúdo: Guia que se propõe a orientar os profissionais a se articularem em rede no
território, unindo pessoas, ações e serviços para garantir uma atenção integral e
integrada na primeira infância.

Link para acesso: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/guia-orientar-acoes-
intersetoriais-primeira-infancia/

https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/guia-orientar-acoes-intersetoriais-primeira-infancia/


Referencial Complementar

Material 4: “Políticas Públicas Intersetoriais”

Conteúdo: As políticas públicas e intersetoriais estão cada vez mais presentes nas
dinâmicas governamentais e sociais como um todo. Para debater o assunto, a UnBTV
promoveu uma edição do programa Diálogos com a pesquisadora Urânia Flores e a
professora Doriana Daroit, ambas do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares
(CEAM).

Link para acesso: https://youtu.be/-CaptGhEbXA

https://youtu.be/-CaptGhEbXA


Referencial Complementar

Material 5: Novo coronavírus e as populações vulneráveis.

Conteúdo: Conexão Fiocruz Brasília

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=FToLrSAEMCk

https://www.youtube.com/watch?v=FToLrSAEMCk
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