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INTEGRAÇÃO DA PROTEÇÃO À 

PRIMEIRA INFÂNCIA NO 

TERRITÓRIO

• Olhar sobre a proteção à infância no marco de uma agenda 

intersetorial

• Estatuto da Criança e do Adolescente: proteção integral e 

prioridade absoluta

• Marco Legal da Primeira Infância: olhar sobre as 

especificidades da faixa etária de 0 a 6 anos

• Potencializar o desenvolvimento integral e contínuo 

dos indivíduos

• Programa Criança Feliz e a necessária integração de 

políticas setoriais para o atendimento adequado



Primeira 
Infância

Integralidade 
de proteção à 
criança e sua 

família



SUAS E PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ - a primeira infância em foco!

SUAS PCF

VISITAS 
DOMICILIARES

Potencializam 
a perspectiva 
preventiva e 

proteção 
proativa

Identificação das 
demandas e 

viabilização da 
participação das 

famílias em 
outras políticas



GESTÃO NO TERRITÓRIO PARA 
UMA ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE 

SUAS E PCF

➢Busca Ativa

A coordenação do CRAS pode 
planejar em conjunto com a 

equipe do PCF e PAIF as 
formas de acesso das famílias 

com perfil do Programa.



PRIMEIRA INFÂNCIA NA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SUA 

INTEGRAÇÃO AO PCF

Porta aberta para as 
demandas socioassistenciais 

no território

Papel mobilizador e articulador 
nos territórios o que contribui e 

potencializa o acesso das famílias 
ao SUAS e ao PCF



Diagnóstico 
e gestão do 

território

Prontuário SUAS, Censo 
SUAS, RMA, SISC

Acompanhamento das 
condicionalidades PBF

Integração 
das ofertas 
no território

PAIF, SCFV, SD, EV

Acessuas Trabalho, 
Criança Feliz e Bolsa 

Famíila

BPC e Benefícios 
Eventuais

Referência e 
contrarreferência

Articulação 
intersetorial

e 
participação

Políticas sociais: 
educação, saúde, 
cultura, esporte, 
DH, SAN

Infraestrutura e 
mobilidade dos 
territórios

Participação dos 
usuários

O CRAS é a porta 
de entrada que 

articula e integra 
o SUAS e as 

políticas públicas 
nos territórios

Referência 
para as 

famílias em 
busca da 
proteção 

estatal e o 
atendimento 

de suas 
demandas



PRIMEIRA INFÂNCIA - PAIF  E SUA 
INTEGRAÇÃO AO PCF

Trabalho Social com famílias

Proação - Prevenção - Proteção - Território



PRIMEIRA INFÂNCIA - PAIF  E 
SUA INTEGRAÇÃO AO PCF

As famílias com crianças de 0 a 6 
anos que participam do PCF 
além de receberem as visitas 

domiciliares, podem participar 
do SCFV;

As famílias com crianças que atingem a
faixa etária de 36 meses e deixarão de
ser atendidas pela equipe do PCF,
poderão ser encaminhadas ao SCFV.



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: 
AÇÃO INTEGRADA NAS REDES 

INTERSETORIAIS
OLHAR PARA TRÊS PILARES:

 Limite e Estratégia de gestão e implementação
 Busca de formas mais articuladas e 

coordenadas das políticas setoriais
 Necessidade de uma abordagem mais 

abrangente sobre a pobreza e as condições de 
sua produção e reprodução social

COMPLETARIEDADE 
das políticas públicas CONJUGAR as 

demandas das famílias 
e as necessidades nos 

territórios

PRIORIZAR a 
importância de 

espaços de 
interação



Atenção Integral à 

Familia

Grupos de convivência,  
considerando a 

parentalidade e  troca de 
experiências

CREAS/PAEFI

Visita Domiciliar 

com foco  no 

desenvolvimento 

infantil



http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assis
tencia_social/Cadernos/Interac%CC%A7a%CC%83o%2
0SUAS%20e%20Crianc%CC%A7a%20%20Feliz%20final
%20completo%20-%20Diagramado.pdf

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Interac%CC%A7a%CC%83o%20SUAS%20e%20Crianc%CC%A7a%20%20Feliz%20final%20completo%20-%20Diagramado.pdf


Dúvidas e 

Debate.

OBRIGADA!!
Departamento de Atenção a Primeira 

Infância – DAPI – Ministério da 

Cidadania

Contato:   criancafeliz@cidadania.gov.br


