
Atuação do Programa Criança Feliz na 

intersetorialidade e a integração com o 

Sistema Único de Assistência Social -SUAS  

 
Município: Corumbá/MS  

 

 



 No município de Corumbá, o Programa  Criança Feliz 

teve início em setembro de 2017, em que foi pactuado o 

atendimento e acompanhamento a 700 indivíduos. 

  

 A equipe é composta por 23 visitadores, 02 supervisores 

e 01 coordenadora. 

 

 Cada visitador realiza o acompanhamento de 30 

indivíduos.  



 No sistema do Ministério da Cidadania, o 

programa  apresenta 88.013 visitas realizadas e 

lançadas até a data de 30/06/2021. 

 

 O Comitê Gestor Municipal foi criado por meio 

do Decreto N°.1842 de 03 de Agosto de 2017. 

Tem por finalidade planejar e articular as ações 

necessárias para alcançar os objetivos do 

Programa Criança Feliz, contribuindo na 

promoção do desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância. 



Comitê Gestor 

O Comitê Gestor Municipal é composto por 

representantes da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de 

Educação, da Secretaria Municipal Saúde, da 

Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico, Fundação 

de Esporte de Corumbá, da Pastoral da Criança e do 

CMDCA. 



Comissão Intersetorial 

 O Comitê Gestor Municipal formou uma Comissão 

Intersetorial  com o intuito de agilizar o andamento 

das demandas prioritárias relacionadas às 

Secretarias e Fundações da administração pública.  

 O Comitê Gestor Municipal trata das demandas além 

do âmbito da Prefeitura, promove também ações que 

favoreçam o desenvolvimento integral da criança.  

- Exemplos: Criança fora da escola; Atendimentos de 

Saúde e Assistência Social, etc. 



Fluxo de Atendimento 

O Município de Corumbá criou um fluxo de 

atendimento diferenciado, com protocolo para 

tratar os casos mais graves de vulnerabilidade e 

violência. 
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 O PAIF e a integração com o Programa 
Criança Feliz 

 
É recomendável que as visitas domiciliares sejam 
associadas à inclusão das gestantes e famílias com 
crianças na primeira infância, em ações coletivas 
(oficinas, rodas de conversas/diálogos, grupos de 
discussão, campanhas, eventos comunitários ou ações 
particularizadas) que favoreçam aquisições relacionadas 
ao conhecimento e ao exercício de direitos pelas 
famílias (pais, rede familiar). No âmbito coletivo, 
recomenda-se, pelo menos um encontro mensal para 
conduzir a melhores resultados. 

 



Na prática:  
 

• Os visitadores do Programa Criança Feliz orientam 
as famílias sobre a importância da participação 
nos serviços e demais atividades dos CRAS; 

• Os visitadores e equipes do PAIF e SCFV, trocam 
informações sobre: 

- a participação e a frequência das famílias nas 
atividades nos CRAS; 

- Demandas identificadas; 
- Andamento e resolutividade dos 

encaminhamentos. 
 
 
 
 
 

  
 
 



Impactos do Programa Criança Feliz  

no município de Corumbá  
 Aumento no número de busca ativa; 

 Aumento do quantitativo  de inserções no programa 

por demanda espontânea. Um grande número de 

famílias já conhecem o programa e solicitam a 

participação;  

 Acesso das famílias às outras políticas públicas de 

forma mais eficaz e rápida. 

 



Demandas Identificadas pelo 

Programa  

 

Casos de violência doméstica: 

Uma cuidadora pediu ajuda ao assinar o anexo de 

visita, escrevendo na assinatura: “me ajude!” A 

visitadora encaminhou o caso ao supervisor e ao 

CRAS que imediatamente acionou a rede de 

proteção (CREAS, CRAM, Curso de Inclusão 

produtiva) 

 



 Violação de direitos da criança: 

Famílias de crianças com deficiência, sem 

conhecimento ao direito do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC sendo beneficiadas. 

 



 Abuso sexual infantil;  

Em visita, a visitadora percebeu a ocorrência de um 

possível caso de abuso sexual envolvendo uma criança de 

cinco anos de idade e um adolescente de catorze anos 

idade. Imediatamente, o programa acionou o CRAS 

tomando as medidas cabíveis.  

 



 Situação de vulnerabilidade social: 

Famílias sem conhecimento dos seus direitos de 

acesso a benefícios eventuais da PAS, como cesta 

básica, cobertor, lona, kit bebê, colchão e urna 

funerária, que passaram a acessá-los nos 

equipamentos do SUAS. 

 



Identificações Positivas do Programa  

 
Mudança dos hábitos na rotina das famílias, pois os 

cuidadores passaram a dedicar mais tempo com a 

criança, incluindo na rotina o ato de brincar, e muitos 

afirmavam dedicar pouco ou nenhum tempo à 

criança e em alguns casos nunca tinham brincado. 

Essa prática promove o fortalecimento dos vínculos 

afetivos entre os cuidadores e as crianças. 



Identificações Positivas do Programa  

 
Compreensão da importância do brincar:  

Os cuidadores perceberam que o brincar favorece o 

desenvolvimento integral da criança, contribui para 

desenvolver a criatividade, o raciocínio, imaginação, 

tornando a criança mais segura e confiante  

 



Identificações Positivas do Programa  

 
Maior responsividade da família para com a criança, 

isto é, maior atenção dos cuidadores em relação às 

necessidades das crianças. Um bom exemplo é 

quando o cuidador consegue diferenciar um choro por 

birra e o choro por alguma necessidade. O cuidador 

responde com maior rapidez às necessidades da 

criança.  

 



Acesso aos Programas e 

Serviços Intersetoriais 



Formação Continuada: Visitadores PCF e 

Secretaria Municipal de Educação – Contação de 

Histórias 



Atividades coletivas com famílias do PCF e SCFV 



Oficina de Brinquedos em parceria 

com a Secretaria Municipal de 

Educação 



Encontro de famílias do programa com as 

equipes do CadÚnico e Programa Bolsa 

Família. 



Equipe Criança Feliz em Ação no combate 

 à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescente 



Atendimento PCF Família Ribeirinha 



Atendimento PCF  



Busca ativa 



OBRIGADO 

 

José Carlos Caixeta Macedo Júnior 

Telefone para contato 3907-5242 

E-mail:crianca.feliz@corumba.ms.gov.br 

 

 

Obs:As imagens sem as medidas de  

biossegurança contra ao Covid 19 são  

referentes ao ano de 2019. 
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