
Resultados Sistêmicos 

SAÚDE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 



Resultado Sistêmico 10 

1 (um) dos resultados que meu 

município precisa alcançar. 



Resultado Sistêmico 10 

O que meu município pode 

fazer para priorizar, a 

primeira infância na agenda 

de políticas públicas? 

Ação de validação. 



Resultado Sistêmico 10.1 

 1. Realização de pelo menos uma Semana do Bebê entre 2018 e 2020 com no mínimo 5 tipos de atividades relacionadas a 

temas como: saúde, educação, assistência social e cultura durante a programação da Semana  do Bebê, junto a bebês e 

suas famílias, gestantes, companheiros das gestantes, técnicos municipais, lideranças comunitárias e adolescentes 

(exemplos de atividades: palestras, seminários, cursos, oficinas, atividades culturais,  momentos de ninar “noite de ninar”, 

passeatas, bebê prefeito, atividades inovadoras). 

 2. Semana do Bebê institucionalizada por meio de Lei, decreto ou resolução do CMDCA .   

Documentos Comprobatórios – 10.1 
 

 1.1 A programação completa da Semana do Bebê demonstrando as atividades realizadas; 

Prazo para inclusão dos documentos: 31/03/2020 

 

 2.1 Lei ou Projeto de Lei, decreto ou resolução do CMDCA oficializando a Semana do Bebê. 

 

 1.2 Registro fotográfico, e/ou de vídeos e em mídias sociais sobre as atividades realizadas; 

  

Critério de Comprovação - 10.1 



Resultado Sistêmico 10.1 

 2. Semana do Bebê institucionalizada por meio de Lei, decreto ou 

resolução do CMDCA .   

Dicas extras 

Marco Legal da Primeira Infância: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm 

  Passo a passo para a organização do evento:                    
Disponível no Guia de Políticas Públicas 

• Realização de oficinas nos serviços de saúde, educação e 

assistência social, direcionados às suas equipes e usuários; 

• Promoção de debates e eventos científicos e comunitários; 

Encontros entre adolescentes e jovens com temas relacionados 

aos direitos sexuais e reprodutivos;  

• Palestras e apresentações de projetos;  

• Apresentações e concursos culturais;  

• Caminhadas comunitárias; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm


Resultado Sistêmico 10.2 

 1. Realização de no mínimo 1 (uma) capacitação entre 2018 e 

2020 para as equipes de saúde (atenção básica), assistência 

social (CRAS e CREAS) e educação (infantil) no tema 

fortalecimento das competências familiares na primeira infância. 

Critério de Comprovação - 10.2 

Documentos Comprobatórios – 10.1 

 Declaração do CMDCA confirmando a participação de, no mínimo, 20% dos 

profissionais da saúde (atenção básica), assistência social (CRAS/CREAS) e 

educação (infantil) em 1 (uma) capacitação sobre competências familiares 

organizada pelo município ou outro parceiro, OU ter, pelo menos, 03 

profissionais do município (saúde, assistência social e educação – 1 (um) por 

área) no curso oferecido pelo IPREDE sobre Competências Familiares. O 

IPREDE fornecerá a lista dos profissionais por área de cada município. 



Resultado Sistêmico 10.2 

10.2 

Competências familiares são os conhecimentos, saberes e habilidades 

somadas à afetividade, atitudes e práticas das famílias que promovem a 

sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção e a participação das crianças. 

Marco Legal da Primeira Infância: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm 

  

Concepção de convivência e fortalecimento de vínculos: 

Materiais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal  

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf 

https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/concepcao_fortalecimento_vinculos.pdf
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/


Resultado Sistêmico 10.2 

10.2 

 Compreender a importância da família e comunidade no desenvolvimento da criança;  

 Reconhecer as diferentes e diversas necessidades da criança em cada fase do seu desenvolvimento;  

 Identificar experiências e oportunidades para garantir o desenvolvimento das crianças na primeira infância;  

  Garantir espaços para que as famílias sejam auxiliadas a refletir sobre quais as situações de risco, perigo e 

incertezas que precisam ser prevenidas, impedidas de acontecer para que as crianças se desenvolvam de 

forma segura.  

 Considerar o tripé criança, família, território, condições sociais, culturais, econômicas e de qualidade de vida 

das crianças e suas famílias. 

 Fortalecer vínculos da família, suas potencialidades e o conhecimento do território, prevenindo a ocorrência 

de situações de risco como negligência, abandono, violência, etc. 

  Garantir a escuta das crianças, atendendo ao seu direito de participar do que lhes diz respeito, como afirma a 

Convenção dos Direitos da Criança. 



Resultado Sistêmico 10.2 

As iniciativas relacionadas a isso podem ser de 

responsabilidade das áreas da saúde, educação ou 

assistência social, que devem trabalhar de forma 

ARTICULADA E INTERSETORIAL. 



CURSO IPREDE - PRIMEIRA INFÂNCIA E COMPETÊNCIAS 
FAMILIARES, RS 10.2. 

Na plataforma serão ofertados 2 (dois) cursos: 

 

• 1 (um) de 10 (dez) horas (Onde o certificado do curso, poderá ser utilizado pelo município 

participante do Selo UNICEF, como documento comprobatório da Ação de Validação 

10.2). 

 Prazo para finalização do curso: ESTA SEMANA!! 
 

 

• 1 (um) de 40 horas (Onde abordará todos os temas tratados no primeiro curso, porém, 

com mais aprofundamento e detalhamento). 

 Prazo para finalização do curso: FEV/2020!! 



 Primeira infância e competências familiares. 

 A criança, a família e a comunidade. 

 Educação Infantil. 

 Higiene pessoal e ambiental. 

 Pré-natal, parto, puerpério e primeiro mês de vida. 

 Aleitamento materno. 

 Alimentação e nutrição. 

 Desenvolvimento Infantil. 

 Atenção às crianças com deficiência e/ou atraso no desenvolvimento. 

 Cuidados com a saúde da criança. 

 Vacinação. 

 Prevenção de acidentes. 

 Prevenção de violência contra a criança. 

 Atenção às crianças em situações especiais (secas, deslizamentos, migrações, queimadas, etc). 

 

TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS 
NOS CURSOS. 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



PLATAFORMA 



ESCLARECIMENTOS. 

• INFORMAÇÕES ADICIONAIS; 

 

  Quantos participantes é permitido por município?  

  De 3 a 9 participantes, contanto que enviem a planilha em Excel com os dados, para o IPREDE! (Planilha que o Diego 
encaminhou).  

 

  Como obtenho o certificado, para utilizar como DOC. COMPROBATÓRIO NO RS 10.2? 

  Concluindo todas as unidades do curso de 10h, e finalizando um teste ao final de cada módulo e um teste final, com 70% de acerto. 
As alternativas serão de V ou F.  Bem simples e pratico!! 

 

  Quantos minutos levarei em cada módulo? 

  Aproximadamente 1h em cada módulo. 

 

 Já fiz outro curso sobre competências familiares, no entanto, posso fazer esse também? 

 COM CERTEZA, É UMA CHANCE DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS!!! 

 

 

 

 



PLANILHA E E-MAIL DO IPREDE. 

E-MAIL, PARA ENCAMINHAMENTO DA PLANILHA, CASO O MUNICIPIO NÃO TENHA RECEBIDO - 

cursoprimeirainfancia@iprede.org.br 

 


