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Of. Circ. 01/2016 – PIM                                                              Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016.

Prezados  Gestores e Representantes do PIM do Grupo Técnico Municipal,

Diante  dos objetivos traçados no Plano Nacional de Educação e da normativa para o

alcance da totalidade das crianças, a partir dos quatro anos de idade, universalizando o acesso destas à

Educação Infantil até 2016, o Primeira Infância Melhor (PIM) ajustou sua forma de atendimento às famílias

com crianças, reorganizando sua sistemática de atenção por faixa etária, conforme quadro que segue:

Modalidades de Atenção a Crianças

Público alvo Faixa-etária da criança Modalidade de Atenção
Periodicidade de

atendimento 

Famílias com 

Crianças

0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias Individual Semanal

3 a 3 anos, 11 meses e 29 dias
Individual Semanal

Grupal Mensal

4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias Grupal Semanal

A partir deste ajuste, famílias com crianças em idade de 3 anos a 3 anos, 11 meses e

29 dias podem participar de 03 (três) visitas individuais semanais - Modalidade de Atenção Individual, e de

01 (um) atendimento grupal mensal -  Modalidade de Atenção Grupal.  Aqueles municípios que atendem

famílias com crianças nesta faixa etária apenas na  Modalidade Grupal (04 encontros grupais mensais),

podem manter esta sistemática.

Nesse novo arranjo mantém-se o atendimento grupal a partir dos 4 anos até 5 anos, 11

meses e 29 dias. Caberá às equipes técnicas municipais a decisão de realizar  Modalidades de Atenção

Grupal exclusivas  para  as  famílias  com  crianças  de  3  anos,  11  meses  e  29  dias  ou  incluí-las  em

atendimentos grupais da faixa etária posterior (4 anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias).

Ressaltamos que esse ajuste, além de equalizar as faixas etárias de atendimento do PIM

às da Educação Infantil, concorre para o fortalecimento das prioridades dessa política - atenção às famílias

com gestantes e crianças menores de 4 anos.

Cabe salientar que o SISPIM já conta com relatórios dentro dessa nova classificação das

faixas etárias.

Em relação à forma de atenção a famílias com gestantes, permanecem as Modalidades

Individuais e Grupais do PIM e os Grupos de Gestantes, conforme quadro abaixo:

Modalidades de Atenção a Gestantes

Av. Borges de Medeiros, 1501, 6° andar - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre RS – Brasil - CEP 90119-900
e-mail: primeirainfanciamelhor@saude.rs.gov.br Fones: (51) 3288.5955 Fax: (51) 3288 5810



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Saúde

Departamento de Ações em Saúde
Primeira Infância Melhor

Público alvo Modalidade de Atenção
Periodicidade de

atendimento 

Famílias com Gestantes
Individual Quinzenal

Grupal / Grupo de Gestante * Quinzenal

* Caso não seja possível realizar a Modalidade Grupal, oferecer à gestante a Modalidade  Individual, de modo a 

não interromper a atenção semanal à família.

Salientamos que as Modalidades Grupais do PIM e os Grupos de Gestantes organizados

pelos demais Serviços, devem ser priorizados na rotina mensal de atenção às gestantes, valorizando a

troca de experiências e o fortalecimento da Rede de Atenção. 

Reafirmamos a importância da atualização do Mapeamento das Áreas para a busca ativa

de famílias com gestantes e crianças menores de 04 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social. 

A seguir,  apresentamos um simulado para organização dos atendimentos mensais às

famílias pelos municípios:

Assim  sendo,  contamos  com  a  participação  do  Grupo  Técnico  Municipal  para  a

implementação dessas mudanças e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Cordialmente,

Leila Almeida
Coordenadora Geral

Primeira Infância Melhor
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