
 
 

AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA JA NEIRO 2022 

Programa Criança Feliz 

Objetivo  Ação  Como fazer  Período  

 Mantermos as  famílias 

ativa no Programa 

Criança Feliz. 

Através de atendimentos remotos. São realizadas, conforme a 

necessidade de cada caso, 

semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente atendimentos remotos 

por telefone ou via whatsapp para o 

acompanhamento e orientações.  

Devido a pandemia não estamos 

realizando atendimentos presenciais. 

No período de 01 a 31 

de janeiro de 2022 

Procurar ajudar na 

melhoria de vida e bem 

estar das famílias 

atendidas pelo 

programa. 

Realizamos algumas intervenções juntamente 

com os órgãos públicos que fazem parte da 

intersetorialiedade do  programa. 

 

Através de ligação para os órgãos 

competentes realizamos ajuda para as 

famílias conseguirem atendimentos. 

Foram realizados 10 intermédios entre 

a assistência social e a saúde. 

No período de 01 a 31 

de janeiro de 2022 

Mantermos as famílias 

informadas e 

orientadas para cada 

faixa etária. 

Através de encartes fornecidos pelo programa 

por meio de email, contendo vídeos 

demonstrativos e orientações sobre o 

desenvolvimento, cuidados o vínculo familiar 

para crianças e gestantes;  

Os visitadores separam cada 

orientação conforme a faixa etária da 

criança ou gestante, e encaminha por 

whatsapp para suas famílias, a fim de 

fortalecer e incentivar o vínculo familiar 

e os caminhos para se chegar até ele.  

No período de 01 a 31 

de janeiro de 2022 



 
Orientar e sancionar as 

duvidas das famílias. 

Envio de encartes com explicações sobre o 

assunto. 

Devido a aprovação do Auxilio Brasil, 

varias famílias pediram orientação 

sobre o assunto. No intuito de ajudar o 

entendimento sobre o mesmo, foram 

encaminhados encartes via whatsap 

com informações de como irá funcionar 

e quem terá direito ao auxilio. 

No período de 01 a 31 

de janeiro de 2022 

 
 
 
 
 

 

Através de uma doação 

de calçados 

fornecerem uma 

melhoria de conforto e 

bem estar das famílias 

Selecionar as famílias com maior situação de 

vulnerabilidade para receber as doações. 

Através de uma doação de calçados 

feita pela assistência social, foram 

selecionadas famílias com o maior 

estado de vulnerabilidade para a 

doação dos mesmos. Até o momento 

foram escolhidas 14 famílias com a 

distribuição de 54 calçados adultos e 

infantis. 

No período de 01 a 31 

de janeiro de 2022 

 

 

LISTA DO PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA 

IDADE QUANTIDADE 

0 A 1 ANO 25 CRIANÇAS 

1 A 2 ANOS 56 CRIANÇAS 

2 A 3 ANOS 65 CRIANÇAS 

GESTANTES 04 GESTANTES 



 
TOTAL  150 ATENDIDOS 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 362  ATENDIMETOS 

 

Obervação: Houve uma queda no numero total dos atendimentos devido a 04 visitadores terem ficado em isolamento devido 

ao covid.  

 
 
 
 


