
 
 

AÇÕES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (J ULHO/2020)  

Programa Criança Feliz 

Objetivo  Ação  Como fazer  Período  

 Promover o 

desenvolvimento 

integral das crianças na 

primeira infância, 

considerando sua 

família e seu contexto 

de vida. 

Acesso de lista de famílias inseridas no 

Cadúnico e ou beneficiárias do Programa 

Bolsa Família e do Benefício de Prestação 

Continuada – Pessoa com Deficiência; 

Foi pedido a coordenadora do cadastro 

único e bolsa família para que nos 

encaminhasse os contatos das famílias 

inseridas no cadastro único com 

crianças na faixa etária do público 

atendido pelo programa. 

Iniciamos a busca ativa 

no início do mês de 

julho e continuaremos 

enquanto for 

necessário. 

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). 

Realização de busca ativa de famílias para 

aderir ao Programa Criança Feliz por meio de 

contato telefônico; 

 A busca ativa para o programa seria 

através de visitas domiciliares, mas 

devido a pandemia, estamos realizando 

os contato através de ligações 

telefônicas.São realizadas em média 

25 ligações por dia. 

Iniciamos a busca ativa 

no início do mês de 

julho e continuaremos 

enquanto for 

necessário. 

 Articulação com o Comitê do Grupo Gestor do 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância 

(Assistência Social, Educação, Saúde e 

Cultura) para indicação de famílias elegíveis 

enviado oficio entregues em mãos para 

os responsáveis por cada setor 

vinculados na intersetorialidade do 

programa. 

Mensal 



 
para participar do programa; 

 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. 

 

 

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento  infantil e o vinculo familiar através de atividade s lúdicas e 

brinquedos reciclados. Portanto desde o mês de julh o estamos confeccionando brinquedos com materiais 

recicláveis  para nossos vivitadores, assim que ini armos as visitas domiciliares, possam estar levando  para orientar 

as famílias a desenvolverem atividades que possam a uxiliar no desenvolvimento cognitivo, motor e senso rial das 

crianças.  

 

FOTOS DOS BRINQUEDOS A SEREM TRABALHADAS COM AS CRI ANÇAS 

 



 

 



 



 

 


