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Apresentação

Olá, trabalhador do Programa Criança Feliz!

Vamos continuar nossos estudos? O que acharam dos conteúdos
anteriores? Os cursos enriqueceram o conhecimento de todos(as) sobre a
política de Segurança Alimentar? Esperamos que sim. Neste segundo
módulo, propomos um olhar atento à paternidade positiva, e para isto,
vamos apresentar alguns materiais que podem contribuir no
conhecimento acerca do tema.

Neste Módulo, aproveitamos para apresentar o Curso “Primeira
Infância e Competências Familiares” promovido pelo Instituto da Primeira
Infância - IPREDE e o Fundo das Nações Unidas –UNICEF. Este curso traz
informações e propõe uma abordagem de conteúdos com atenção aos
cuidados parentais e à promoção e acompanhameto do desenvolvimento
infantil. Desta forma, convidamos a todos(as) a acessarem os conteúdos,
realizarem o curso e aprimorar os conhecimentos sobre a temática.

É importante ressaltar que os cursos 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. 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, 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.



2° Bloco –
Paternidade 
positiva

Neste segundo bloco conversaremos
sobre a paternidade positiva, um tema
que tem muita importância quando
tratamos do desenvolvimento das
crianças.

Para iniciarmos nossa conversa
estamos sugerindo alguns cursos que
estão disponíveis na plataforma de
educação do Ministério da Saúde.

Para finalizar recomendamos a
leitura de um manual que pode ser
acessado de forma gratuita na internet e
convidamos a assistir um documentário
que discute esse mesmo tema e está
disponível no youtube.

Vamos começar?



Curso Primeira Infância e Competências Familiares

• Aproveitamos a oportunidade para divulgar a todos(as) o "Curso
Primeira Infância e Competências Familiares". Este curso
aborda questões relacionadas aos cuidados parentais e às competências
familiares na primeira infância.

• Carga horária: 10h

• Link para acesso:

• https://cursoprimeirainfancia.unicef.iprede.org.br/

• Em caso de dúvidas e eventuais dificuldades de acesso, segue e-mail
para contato: cursoprimeirainfancia@iprede.org.br

• Inscrições: Até o dia 31 de maio de 2020

• Vagas: 6.000 vagas

https://cursoprimeirainfancia.unicef.iprede.org.br/
mailto:cursoprimeirainfancia@iprede.org.br


Curso
Pai Presente: Cuidado e Compromisso

• Este curso foi pensado para abordar o tema Paternidade Positiva e
conversar sobre à crescente demanda de pais e ou futuros pais e
como se envolver em todo o processo de planejamento reprodutivo,
Pré-natal, Parto e Pós-parto de sua parceira e nos cuidados no
desenvolvimento da criança.

• Carga horária: 12h

• Link para acesso: 
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=282



Curso
Promoção do Envolvimento dos Homens na Paternidade 

e no Cuidado

• Este curso foi construído para discutir questões relacionadas ao
exercício da paternidade e do cuidado, aborda temas como
masculinidades e violência. Apesar de ser voltado para a área da
saúde, o curso traz discussões interessantes para profissionais
das mais variadas áreas de atuação, permitindo que você possa
entrar em contato com alguns conceitos e debates que
contribuirão para sua prática nos serviços públicos.

• Carga horária: 60h

• Link para acesso: 
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=77



Manual
Manual para o exercício da paternidade e do cuidado

• Manual que aborda diversas temáticas como: paternidade e cuidado, masculinidade,

educação sem violência e mobilização comunitária. Este material servirá como material

complementar no trabalho social com as famílias. Recomendamos socializar este
arquivo com os (as) demais colegas para estudo e acesso no CRAS.

• Publicação: 239 páginas

• Link para acesso: https://promundo.org.br/wp-
content/uploads/sites/2/2014/08/promundo_manualp_07i_web.pdf



Documentário
O silêncio dos homens

• Este documentário aborda a questão da masculinidade e traz a
discussão de como a paternidade positiva é importante para a
construção de uma relação que promova o fortalecimento de
vínculos entre os cuidadores homens e suas crianças.

• Carga horária: 1h

• Link para acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE
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