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O que é?
 Trata – se de um programa aloca-
do na Proteção Social Básica, considera-
do como complementar ao Bolsa Famí-
lia, de caráter intersetorial, que visa pro-
mover o desenvolvimento saudável na 
primeira infância através de atividades 
lúdicas construídas com material reci-
clável e de orientações diversas sobre o 
desenvolvimento infantil, mudanças  e 
comportamentos que a criança apre-
senta, visando a qualificação do cuida-
do ofertado e também a garantia de 
direitos a ela e sua família.

Objetivos
- construção ou fortalecimento dos vín-
culos entre a criança e seus cuidadores;
- qualificação dos cuidados oferecidos 
às crianças por seus cuidadores;
- estimulação de todos os sentidos favo-
recendo a aprendizagem e o relaciona-
mento social;
- auxílio na construção ou posiciona-
mento em relação a parentalidade;
- orientação sobre comportamentos e 
reações apresentados pelas crianças a 
fim de ajudar a leitura adequada e sau-
dável por parte de seus cuidadores para 
que possam responder de forma asser-
tiva em cada situação;
- orientação em relação às relações 

construídas desde o ínicio da vida e suas 
marcas, positivas ou negativas;
- orientação em relação ao impacto 
negativo causado pela agressividade e 
positivo pela via do afeto e suas implica-
ções na formação de um sujeito;
- orientação em relação a todas as políti-
cas públicas a fim de favorecer o papel 
do cuidador e potencializar a segurança 
do cuidado frente as demandas da crian-
ça e de seus familiares;
- promover maior sensibilização dos cui-
dadores em relação às necessidades físi-
cas e emocionais das crianças;
- potencializar a participação ativa dos 
cuidadores na relação com a criança, não 
só pela via das responsabilidades como 
também pela ludicidade; 
- resgatar, aproximar ou fortalecer a 
figura paterna quando presente nos 
núcleos familiares.

Público-Alvo
- Acompanhamento de gestantes que 
possuam Cadastro Único atualizado/NIS 
(acompanhamento mensal);
- Crianças de até 3 anos que possuam o 
Cadastro Único atualizado  NIS, (acompa-
nhamento semanal);
- Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
(acompanhamento semanal ou quinzenal).

Unidade
 O serviço é realizado nas residências 
dos núcleos familiares, que tiveram inte-
resse em receber o acompanhamento 
realizados pelos visitadores. Em algumas 
ocasiões são feitas oficinas, ações comuni-
tárias, atividades em grupo e mobilização 
para participação em eventos de diferen-
tes temáticas voltadas aos interesses das 
famílias.

Formas de Acesso

 O Programa tem caráter voluntário, 
dependendo do aceite dos cuidadores 
para dar início. Profissionais da rede públi-
ca de serviços podem fazer indicações 
para busca ativa da nossa equipe, ficando 
a decisão sob responsabilidade da família 
em relaçãp ao trabalho ofertado.

Equipe Técnica
23 Visitadores
2 Supervisoras

Telefone
19 3430-2020

E-mail
criancafeliz@piracicaba.sp.gov.br
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