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Ministério da Cidadania – MC 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Social – SEDS 

Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância – SNAPI 



O Programa Criança Feliz

Conceito – Programa nacional para promover o desenvolvimento infantil integral e
integrado na Primeira Infância, fundamento na Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira
Infância), com intuito de concretizar as ações propostas por essa lei para a construção de
uma política pública de Primeira Infância.

Valores – Rompimento do ciclo da pobreza; Fortalecimento da convivência familiar e
social; desenvolvimento infantil integral; interação lúdica entre cuidadores e crianças,
parentalidade positiva; prevenção a vulnerabilidade socioeconômica desde a gestação.

Conexões – Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Direitos Humanos e
outros.



Panorama Nacional do Programa Criança Feliz 

5.570 municípios no País 

2.907 municípios com 
adesão ativa ao Programa 



Total de Visitados

Famílias visitadas

Total de indivíduos 
visitados

Crianças visitadas

Gestantes visitadas

• 1.244.984

• 1.470.352

• 1.178.511

• 291.841



Evolução do Quantitativo de Visitas Domiciliares pelo PCF

Secretaria Nacional de Promoção 
do Desenvolvimento Humano

Departamento de Atenção 
à Primeira Infância



Atuação do PCF frente a pandemia



Cenário de Atuação 2020

• A Educação Permanente e a qualificação do PCF; 

• Desenvolvimento das ações a partir do novo sistema de gestão e informação (e-PCF);

• Atuação do PCF no território frente a pandemia do coronavírus (COVID-19);

• Ano eleitoral e a consequente rotatividade de profissionais; 

• Alta e crescente visibilidade e reconhecimento nacional e internacional;



A Educação Permanente e a Qualificação do PCF



Trilha Formativa Geral do PCF



Sistema e-PCF



Funcionalidades Sistema e-PCF



Novas Portarias Publicadas

1. Portaria nº 366, de 22 de abril de 2020 
Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do 
Programa Criança Feliz /Primeira Infância no SUAS;

2. Portaria nº 7, de 22 de abril de 2020 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o registro de visitas do Programa Criança Feliz, no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social.

3. Portaria Conjunta n° 01, de 27 de abril de 2020.
Aprova recomendações gerais aos gestores, supervisores e visitadores dos estados, municípios e 
Distrito Federal quanto à execução do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.

4. Portaria nº 16, de 14 de dezembro de 2020 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o registro de visitas do Programa Criança Feliz, no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social, e dá outras providências.



PCF frente ao COVID
• Parceria com organismos internacionais: Bernard van Leer, PNUD para o desenvolvimento de conteúdos (mensagens de texto, 

cards, áudios e vídeos) a serem utilizados no atendimento às famílias. 



PCF frente ao COVID
• Parceria com organismos internacionais: Bernard van Leer, PNUD para 

o desenvolvimento de conteúdos (mensagens de textos, cards, áudios 
e vídeos) a serem utilizados no atendimento às famílias. 



OBRIGADA!
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