


Relato da experiência de Pernambuco, através do Centro de 
Desenvolvimento e Cidadania (CDC).

O CDC é uma organização social, sem fins lucrativo, composta por 
sociedade de pessoa e equipes multidisciplinares, com 20 anos de 
atuação no estado de Pernambuco, com segmentos sociais, 
populares e institucionais. 



Tem foco no apoio e no desenvolvimento de ações 
que valorizem as pessoas nas suas diversas formas de 
organização social, sobretudo, na integração das 
áreas da Assistência Social, envolvendo mulheres, 
idosos, crianças, adolescentes, Jovens e indivíduos 
sob medidas protetivas. 



• O Programa Primeira Infância no 
SUAS-PCF é um Programa do 
Governo Federal, instituído por 
meio do decreto nº 8.869/2016.

• Ação metodológica  especifica.

• É um Programa da PSB, 
referenciado ao CRAS.

• Fortalecimento de vínculos 
familiares e apoio às famílias 
quanto ao Desenvolvimento 
infantil.
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Oficina  de Alinhamento e integração
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 Os desafios da oferta de  apoio técnico diante da 
pandemia e a descoberta de novas estratégias de atuação.



O Processo de construção e 
reconstrução das estratégias  de 
execução e de planejamento;

•Equipe contratada – No 
período da pandemia;

•O uso das plataformas  Digitais;

•Utilização de grupos virtuais e 
na comunicação via e-mail.



2020/2021

Execução do Programa  através do CDC;

06 encontros do Comitê Intersetorial de Politica Públicas para Primeira 
infância (CIPPI) ;

10.505 documentos enviados, particularizado ou coletivo;

05 encontros  destinado a gestores, aos trabalhadores dos Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS) e equipe do Programa,  com 420  
participantes;



2020/2021

Construção de um Plano de ação, complementar as formações 
ofertadas pelo MC/Departamento de Atenção à Primeira 
Infância (DAPI);

Participação no processo formativo do MC/DAPI;

Realização de formações; 



2020/2021

70 apoios técnicos particularizados e regionalizados;

05 webinários ( regionalizados) com 652 participantes.



Algumas lições apreendidas:

O planejamento é indispensável;
A  flexibilidade diante o processo de  situações fora do nosso 
controle;
Adaptação  a uma nova realidade;
Aprender com nossos erros;
Mobilização via redes sociais;
Crise gera novas oportunidades - Maior aproximação com 
municípios.

Apoio técnico particularizado e regionalizado: 42 +28



“Os primeiros anos de vida são 
importantes porque o que ocorre na 
primeira infância faz diferença por 
toda a vida.” 

(Jack P. Shonkoff, MD Julius B. Richmond FAMRI)



Primeira Infância no SUAS/PCF
F: (81)3183.0782/ 0729/0733

E-mail: primeirainfanciasuaspe@cdc.org.br   

COORDENADORA:
Bernardeth Gondim
MULTIPLICADORES :

Ivânia Silva - Maria Adélia 
David Imperiano - Delma Silva
José Hamilton - Renata Rabelo
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