


Município Pequeno Porte I
Meta: 200

Composição da equipe:
02 Supervisoras;
06 Visitadoras.

Composição do Comitê Gestor
Assistência Social

Educação
Cultura
Saúde

Mãe Coruja
CMDCA



NOVAS ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR O ACOMPANHAMENTO 
ÀS FAMÍLIAS DO PCF DURANTE A PANDEMIA 

ATIVIDADE: MINHA INFÂNCIA, MINHA HISTÓRIA

• Público: Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz
• Faixa Etária: acima de 2 anos
• Mês de execução: Novembro de 2020



IDENTIFICAÇÃO:
      Devido o cenário atual com a pandemia do COVID-19, as crianças e 

familiares, tendem a ficar mais em casa, afastados do convívio social, 
e para que isso não impactasse direto ou indiretamente no 
desenvolvimento social e psicomotor da criança, foi apresentada essa 
proposta de atividade para que o cuidador, realizasse com a criança e 
toda família, foi uma atividade continuada, aonde seria reservado um 
dia durante a semana para essa contação de histórias que vai desde o 
conhecimento da origem da criança, as histórias de contos, histórias 
da família e as histórias ouvidas nos tempos dos pais, avós e tios da 
criança, aonde foi envolvido também a participação dos avós e tios da 
criança, que participaram de forma on-line.



 OBJETIVO:
     Trabalhar de forma lúdica a interação da criança com o  cuidador e 

seus familiares, a origem da criança proporcionando um momento 
divertido, fortalecendo o vínculo da criança com seus familiares, 
contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança e 
desenvolver a interação da criança com pais, irmãos, tios e avós, 
visando que devido à pandemia do novo coronavírus, se faz 
necessário que haja o distanciamento social e com isso impacta 
diretamente na fragilidade do vínculo da criança com outras crianças e 
com familiares mais distantes a exemplo dos avós que por sua vez 
residem em casas e localidades diferentes.



• Reuniões remotas para planejamento;
• Apoio e orientações da psicóloga do 

CRAS
• Capacitação da Vigilância Sanitária, 

para proteção e segurança da equipe 
durante o acompanhamento 
domiciliar.

Planejamento e Estratégias:



• Entrega da atividade através do 
“Caderno de Atividades”;

• Acompanhamento remoto
• Devolutiva dos cuidadores sobre a 

atividade realizada;

Execução:



Resultados 
Alcançados:

Desenvolvimento 
Integral

Contato com 
familiares 
distantes

(avós/tios)

Resgate da 
Cultura 
Local.

Acompanhamento  
seguro durante a 

pandemia.

Conhecimento 
da origem da 

criança

Socialização 
Primária

Vínculo 
afetivo 

fortalecido
s

Fadblack 
cuidador/visitadora. 

Interação e 
Estímulos



Potencialidades

Fragilid
ades

Articulação com a 
rede intra e 
intersetorial

Olhar para 
Primeira 
Infância

Interação 
dos 

familiares

Vínculo entre as 
Visitadoras e o 

cuidador

Isolamento social Contato  presencial 
com cuidador

Difícil acesso/acesso a 
internet e telefone

Fragilidades



“Se mudarmos o começo da história,
Mudamos a história toda”

Frase do documentário o começo da vida.

Obrigada!
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