
 
 

AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (A GOSTO/2020) 

Programa Criança Feliz 

Objetivo  Ação  Como fazer  Período  

 Alcançarmos a meta 

de 150 pessoas do 

púbico alvo do 

programa criança Feliz. 

Articulação com o posto da gestante e os 

CMEIS municipais enviando um pedido de 

lista com nomes dos mesmos. 

Realizado contato diretamente para a 

secretária da saúde e da educação 

uma lista com nomes das crianças e 

gestantes para o publico alvo do 

programa. Foi enviado por email. 

No período de 01 a 31 

de agosto. 

Público alvo do 

programa é: gestantes; 

crianças de 0 a 36 

meses e crianças de 36 

a 72 meses 

beneficiarias do BPC 

(Benefício de 

Prestação Continuada). 

 Através das listas encaminhadas por email 

pela educação e saúde realizamos contatos 

via telefônico com as famílias. 

Devido a pandemia estamos realizando 

a busca ativa através de ligações 

telefônicas. 

De 01 a 31 de agosto. 

Nesse período foram 

feitos um total de 487 

ligações telefônicas 

Mantermos ativas  as 

131 famílias já 

atendidas pelo 

programa. 

Por ligações semanais, quinzenais ou 

mensais, conforme a necessidade de cada 

caso ou atendimento via watszap. 

Estão sendo feitas ligações conforme a 

necessidade de cada caso. E em 

alguns casos, devido a necessidade da 

família, estão sendo realizados 

atendimentos remotos via mensagens 

ou chamadas de watszap. 

De 01 a 31 de agosto. 

Foram realizados 

nesse período o total 

de 335 atendimentos. 



 
 Realização de divulgação e apresentação do 

Programa Criança Feliz para as famílias  

Através  de contato telefônico, através 

da pagina do facebook da prefeitura, 

entrega de cartazes em postos de 

saúde e abordagem presencial no 

CRAS. 

Os contatos telefônicos 

e a abordagem 

presencial estão  sendo 

diários, na página da 

prefeitura mensal e os  

cartazes são semestral. 

 

LISTA DO PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA 

IDADE QUANTIDADE 

0 A 1 ANO 19 CRIANÇAS 

1 A 2 ANOS 55 CRIANÇAS 

2 A 3 ANOS 47 CRIANÇAS 

BPC DDE 3 A 6 ANOS 03 CRIANÇAS 

GESTANTES 07 GESTANTES 

TOTAL  131 ATENDIDOS 

 

OBS: Lembrando que desses 131 atendidos estamos com 10 NIS não liberados para o sistema ainda. 

 

 

 

 


