


Dados/Informações Gerais

Recife/PE

▪ População estimada 2018: 1.637.834 habitantes 

▪ Área: 218,435 km²

▪ Famílias inscritas no cadastro único: 212.144

▪ Famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo: 172.151

▪ Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família: 100.996

▪ Crianças de até 3 anos de idade Cadúnico: 17.294

▪ Crianças de até 3 anos PBF: 14.623

▪ Famílias com gestantes: 1.508

Rede Socioassistencial

▪ CRAS: 14 

▪ CREAS: 06 

▪ Centros Pop: 02

▪ Casas de Acolhida: 17

▪ Abrigo Noturno: 01

▪ Abrigo Emergencial para Idoso: 01

▪ Restaurante Popular: 02



Programa Primeira Infância no SUAS – Recife/PE

Marco Legal da 
Primeira Infância (Lei 

de Nº 13.257)

Março/16

Programa Criança Feliz -
Decreto de Nº 8.869

Outubro/16

Resolução nº 19 
Instituição do Programa 

Primeira Infância no 
SUAS

Novembro/16

Sanção do Marco Legal 
da Primeira Infância no 

Recife (Lei de Nº 
18.491/2018)

Maio/18

Maio/18

Início do Programa Primeira 
Infância no SUAS no Recife

Novembro/18

Publicação da Portaria 384 de 
18/11/2018 que institui o Comitê 
Intersetorial da Primeira Infância, 

baseado em seu modelo de 
Governança.



Programa Primeira Infância no SUAS – Recife/PE

Objetivo: promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e contexto 

de vida

Estrutura da Equipe: 1 coordenação, 3 supervisoras e 33 educadores

Público Prioritário: gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família

Meta: 1.000 

Pilares: visita domiciliar, grupo de convivência e integração das políticas públicas (Assistência Social, Saúde, 

Educação, Direitos Humanos e outras)  

Acesso: PAIF, busca ativa, CadÚnico, sala de espera, demanda espontânea, unidades de saúde e Programa Mãe 

Coruja Recife



Programa Primeira Infância no SUAS – Recife/PE

52.698 visitas domiciliares realizadas

2.073 crianças  acompanhadas

661 gestantes acompanhadas

2.563 famílias acompanhadas 

84 grupos de convivência para fortalecimento de vínculos afetivos 
e comunitários

Resultados do 
Programa



O Programa P

➢ O Programa P é uma metodologia desenvolvida pelo Instituto PROMUNDO e seus parceiros voltada para a parentalidade e 

o cuidado paterno

➢ O Programa atua de forma a estabelecer parcerias com iniciativas locais onde haja projetos de intervenção focados nas 

famílias e na primeira infância e/ou no papel dos homens como pais cuidadores

▪ Promover a igualdade de gênero na relação com a mãe da criança e o compartilhamento de responsabilidades e atividades 

domésticas

▪ Estimular o exercício da paternidade, incentivando a autoconfiança e a eficácia do cuidado

▪ Estimular a ressignificação social dos papéis masculinos no exercício da paternidade, aproximando os homens da esfera do cuidado

infantil em geral

▪ Estimular o bom tratamento e coibir o uso da violência doméstica e do maltrato infantil

▪ Incentivar homens-pais e mães a promoverem a criação de filhos e filhas com igualdade de gênero

▪ Prevenir a violência contra as mulheres e atuar na promoção de relações saudáveis

▪ Contribuir para o desenvolvimento dos filhos e filhas

Objetivos Estratégicos



PROMUNDO e Programa Primeira Infância no SUAS – Recife/PE

➢ Objetivo: implementar experiência piloto do Programa P online no âmbito do Programa Primeira Infância no SUAS, no município de Recife –

PE.

➢ Os objetivos do Programa P se alinham diretamente a um dos objetivos estabelecidos pelo Programa Criança Feliz:

“Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção 

e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade” 

➢ Planejamento

▪ Elaboração do Plano de Trabalho - Secretarias de Desenvolvimento Social  Estadual e Municipal

▪ Diagnóstico: perfil das famílias acompanhadas e definição dos grupos de intervenção e controle

▪ Capacitação dos profissionais (supervisoras, educadores e facilitadores)

▪ Mobilização e sensibilização dos pais e/ou figuras paternas

▪ Desenvolvimento de conteúdos (cards, áudios e vídeos)

▪ Aplicação do Programa P online via WhatsApp

▪ Avaliação de Impacto

▪ Realização de Seminário



Etapas de Implementação do Programa P

Sensibilização

Realizadas atividades junto 
às famílias via redes 
sociais (WhatsApp) para 
esclarecer e reforçar a 
importância do 
envolvimento masculino na 
paternidade e no cuidado.

Engajamento

Engajar os homens das 
famílias atendidas pelo 
Primeira Infância no SUAS 
nas sessões remotas de 
paternidade e cuidados. 

Participação

Sessões de grupo, são 
espaços em que os homens 
podem partilhar preocupações 
e desafios comuns em seus 
papéis paternos e, por isso, é 
uma importante oportunidade 
de aprendizado. Os grupos 
devem ter entre 5 e 15 
participantes e duração média 
de 90 minutos.

Avaliação de Impacto

Realizada para verificar 
mudanças de 
comportamentos, por meio 
da aplicação de 
questionários em dois 
momentos: anterior à 
sensibilização e ao final 
das sessões de reflexões 
em grupo.



Programa P – Atividades Realizadas

Sentimentos sobre a paternidade Pré-natal do parceiro Legado do pai



Programa P – Atividades Realizadas

Saúde do homem Violência doméstica Importância do brincar



Programa P - Avaliação de Impacto

Paternidade e cuidado

• Acordar na madrugada 
para cuidar da criança

• Disciplinar a criança

• Levar/buscar na creche

• Brincar com a criança

Igualdade de gênero

• Mulheres têm os mesmos 
direitos que os homens

• Achar importante que a 
parceira tenha tempo para 
estudar e trabalhar

Violência doméstica

• Redução das brigas e 
discussões com a parceira 
em casa

Saúde do homem

• Aumento da percepção 
sobre a importância de 
cuidar da própria saúde



Desafios e Próximos Passos

Fortalecimento da 
intersetorialidade das 
políticas públicas no 

território

Fortalecimento da 
integração da rede de 

atendimento 
socioassistencial

Divulgação e garantia de 
acesso às políticas públicas

Ampliação da rede de 
atendimento  

socioassistencial

Ampliação do Programa 
Primeira Infância no SUAS

Equipes técnicas 
capacitadas para o 

operacionalização da ação 
intersetorial na esfera 

pública



Depoimentos dos Facilitadores

“Esses homens tiveram a oportunidade de fazer uma

reflexão sobre o exercício de paternidade. Cada um do

seu jeito, cada um de um ponto de partida diferente do

outro...”

“Foi plantada uma sementinha... É difícil desconstruir a

realidade da vida toda, muitos não tiveram contato com

os pais. Com qual tipo de paternidade esses homens

viveram e tiveram contato? Mas foi plantada uma

semente...”



Obrigada!

Rosângela Fontes

(81) 9 9488-6777

rosangelafontes@recife.pe.gov.br


