


A EXPERIÊNCIA DA ARTICULAÇÃO 
ENTRE OS PROGRAMAS MÃE CORUJA 

PERNAMBUCANA E CRIANÇA FELIZ 
PARA A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL



• Implantado em 2007

• Política pública estadual, instituída pela Lei nº 13.959 de 15/12/2009

• Presente em 105 municípios do Estado e no distrito de Fernando de Noronha

• Alicerçado no princípio da intersetorialidade, tendo eixos: saúde, educação, cultura e 
desenvolvimento social

• Ações desenvolvidas pelas secretarias estaduais da Saúde; Educação e Esporte; Cultura; 
Desenvolvimento Social, Criança e Juventude; Mulher; Planejamento e Gestão; 
Desenvolvimento Agrário; e Trabalho, Emprego e Qualificação.



PROGRAMA MÃE CORUJA  
PERNAMBUCANA

MISSÃO
Contribuir para a redução da mortalidade  
materna e infantil no estado de Pernambuco,  

através da indução de políticas públicas de  
atenção integral à gestante e à criança na  
primeira infância, visando o empoderamento  

da mulher e o fortalecimento dos vínculos  
afetivos, familiares e comunitários na  
perspectiva do desenvolvimento humano



AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

Acompanhamento das Gestantes

Acompanhamento de Crianças

Estímulo ao Desenvolvimento Infantil

Álbum do Bebê



AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

Oficinas de Segurança Alimentar e 
Nutricional

Cultura no Canto

Brincando na Minha Cidade

Acesso ao Programa do Leite de Todos



AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

Visita domiciliar à famílias em situação 
de vulnerabilidade

Círculo de Educação e Cultura

Cursos do Qualifica Mãe Coruja

Articulação da rede para garantia de 
direitos



•É na primeira infância que a arquitetura do cérebro começa a 
se formar  e segue evoluindo na velocidade das experiências 
vividas¹

•Estudos demonstraram que o cérebro humano alcança 80% 
do tamanho adulto durante os três primeiros anos de vida e 
que nessa etapa se formam 40% das habilidades mentais das 
pessoas adultas²

•Crianças que vivem em condições de pobreza apresentam 
desenvolvimento abaixo do esperado em diversos aspectos 
(cognitivo, social, profissional, econômico, entre outros)¹Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

²ARAÚJO; LÓPEZ-BOO, 2010
³ HUTZ, 1997

A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA





O QUE A POPULAÇÃO SABE SOBRE A PRIMEIRA 
INFÂNCIA?

Pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Ibope (2012)



O QUE A POPULAÇÃO SABE SOBRE A PRIMEIRA 
INFÂNCIA?

O que é importante para o desenvolvimento 
de crianças de 0-3 anos?

Pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Ibope (2012)



• O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de crianças com até 6 anos. 
• 1 a cada 3 é beneficiária do Bolsa Família¹ 

• As crianças são as mais afetadas pelo círculo vicioso da pobreza e pela 
desigualdade de oportunidades²

• Apesar de avanços no atendimento da Primeira Infância, ainda temos cenários 
alarmantes no país

• A promoção de políticas públicas para desenvolvimento infantil pode ser  uma 
poderosa ferramenta para diminuir as diferenças sociais e econômicas

¹BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. 
² PAES DE BARROS. Determinantes do Desenvolvimento na Primeira infância no Brasil, 2010.



A importância da articulação de 
políticas públicas para a promoção da 

primeira infância• As experiências mostram que as ações articuladas e intersetoriais promovem de forma mais 
efetiva o desenvolvimento integral da criança

• Potencializar os esforços e unir os atores que já desenvolvem ações naquele território



Interface Programas Mãe Coruja e 
Criança Feliz

•Atenção e promoção da Primeira Infância;
•Público alvo: gestantes, crianças da primeira infância e suas famílias 

•Criança Feliz – recorte de vulnerabilidade (Bolsa Família, BPC e crianças afastadas do 
convívio familiar);

•Desenvolver ações intersetoriais e articuladoras no território;
• Visitas nos domicílios e busca ativa das gestantes, crianças e famílias de risco;
•Apoiar a gestante na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; 
• Estímulo ao fortalecendo dos vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de 
cuidado, proteção e educação de crianças na infância; 
• Articular o acesso da gestante, das crianças e das suas famílias a políticas e serviços públicos; 
•Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na 
primeira infância e suas famílias.



100 MUNICÍPIOS TEM 
IMPLANTADO MÃE CORUJA E 

CRIANÇA FELIZ



Participação no Comitê 
Municipal do Programa Criança 

Feliz

Trindade – IX GERES



Planejamento 
articulado de ações

Ferreiros – XII GERES



Reuniões entre os 
profissionais do Criança 

Feliz e do Programa Mãe 
Coruja

Ouricuri – IX GERES



Planejamento de 
busca ativa e de visitas 

domiciliares

Araçoiaba – I GERES



Tupanatinga – VI GERES (2019) – desenvolvimento infantil e a importância do vínculo familiar

Ação educativas



Ação Educativa

Buíque (VI GERES, 2019) – estímulo ao aleitamento materno 
para mães acompanhadas no Mãe Coruja e seus 
companheiros



Sertânia (VI GERES) – 
conscientização da população e 
inclusão das crianças com 
Transtorno do Espectro Austista

Ação Educativa



Obrigada!
Ana Sofia Costa
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