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As visitas domiciliares no âmbito do Programa Criança Feliz

São ações desenvolvidas pelos visitadores, e pelo supervisor quando
necessário, na residência da família participante. Consiste em uma ação
planejada e sistemática, com metodologia específica, conforme
orientações técnicas, para atenção e apoio à família, o fortalecimento de
vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil, priorizando o público
prioritário do Programa.

São objetivos da visita domiciliar do
Programa Criança Feliz

• Identificar necessidades de acesso a serviços e direitos.
• Orientar e apoiar os esforços das famílias com os cuidados para o
desenvolvimento integral da criança;
• Identificar a interação entre a criança e um familiar responsável direto
pelos cuidados e a proteção da criança, visando tornar os contatos em
oportunidades de fortalecimento ou construção de vínculos e de
estímulos do desenvolvimento das habilidades da criança e da família;
• Orientar a família sobre atividades e cuidados que fortalecem o
relacionamento entre a criança e o seu cuidador(a);
• Orientar a família sobre brincadeiras, atividades comunicativas, entre
outras que estimulam o crescimento e desenvolvimento integral da
criança;

DURAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES NO ÂMBITO
DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Sugere-se que cada visita seja realizada por um período de
aproximadamente 45 minutos para cada criança atendida no grupo familiar.
Em casos que tenham mais pessoas do público prioritário na mesma família,
deve ser acordado como ocorrerão às visitas, podendo ser sequenciadas ou
em dia e horários diferentes para os diferentes membros, esta organização
deverá levar em conta a disponibilidade da família em receber o visitador.

CUIDADOS ÉTICOS NA REALIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR
NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
 A visita domiciliar se organiza e se desenvolve a partir do diálogo no ambiente
doméstico, no cenário onde a família vive e pode revelar espontaneamente a
sua história pessoal e social, suas condições econômicas e culturais vividas no
cotidiano, por isso requer contar com a confiança e com a boa receptividade da
família.
 A confiança da família será construída, inicialmente pela postura acolhedora,
cordial e pela comunicação em linguagem clara e simples e por meio de gestos e
atitudes respeitosas por parte do (da) visitador (a).
 É importante que o (a) visitador (a) não faça promessas que não possa cumprir
nem perguntas e atendimentos que extrapolem os limites da sua atuação.
 É essencial evitar qualquer pergunta que possa traduzir ou pressupor
julgamento, culpabilização ou o não reconhecimento do esforço empreendido
pela família para com os cuidados com o desenvolvimento da criança.

CUIDADOS ÉTICOS NA REALIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR
NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
 A relação profissional baseia-se em regras e princípios éticos de convívio. O
visitador visita várias famílias, ou seja, tem a responsabilidade de atender
um grupo de famílias que podem inclusive, morar no mesmo território. É
essencial guardar sigilo, o que implica em não fazer comentários sobre as
informações de uma família com as outras famílias visitadas nem fazer
comparações entre as crianças. Essa atitude traduz-se em respeito à
privacidade e a trajetória pessoal e social de cada família.

REFERENCIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DAS VISITAS
DOMICILIARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

 Referencial teórico-metodológico cedido ao Brasil: Cuidados para o
Desenvolvimento da Criança (CDC) – UNICEF/OPAS.

 Referencial teórico-metodológico: Programa Primeira Infância Melhor
(PIM).

Caracterização e Diagnóstico territorial
no Programa Criança Feliz
• Realização de caracterização e diagnóstico territorial que será realizado a
partir do preenchimento de formulário específico para levantamento de
informações do território (Formulário )
• Esta ação é fundamental para que a equipe recém formada, consiga ter
uma leitura inicial do território antes de iniciar o levantamento das
famílias.
• O supervisor, juntamente com o grupo de visitadores, preencherá o
formulário de caracterização do território, podendo utilizar as informações
já contidas em documentos do CRAS, ou através de entrevista com os
outros profissionais do equipamento.

CONHECENDO O TERRITÓRIO, A FAMÍLIA E A CRIANÇA
Nas visitas iniciais o visitador irá reforçar o objetivo e criar estratégias para
fortalecimento de vínculo com as famílias.
Realizará a caracterização e diagnóstico do território, da família e da criança.
Essa ação será realizada a partir do preenchimento de 4 (quatro) instrumentos. O
primeiro para a caracterização e diagnóstico do território e os demais para ser
realizado com as famílias.
Os formulários que compõem o diagnostico inicial são:
Caracterização do território
Caracterização da família
Caracterização da criança
Diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil

A caracterização e diagnóstico do território, da família e da
criança reunirá informações importantes a respeito da
família e possibilitará realizar a leitura dos contextos
familiares e planejar ações singularizadas juntamente com o
supervisor. Isto possibilitará ações mais adequadas ao
cotidiano das famílias, promovendo o respeito à cultura, aos
hábitos e as experiências locais.

A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

DELINEAMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES
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 Tanto o Diagnóstico Inicial do Desenvolvimento Infantil quanto as
avaliações posteriores utilizam indicadores de desenvolvimento que
tomam como referência as dimensões a serem acompanhadas: cognitiva,
motora, socioafetiva e linguagem.
 Os profissionais do Programa Criança Feliz devem estar atentos às
características das famílias e ao desenvolvimento das crianças, tendo
como fundamento de sua atuação os conteúdos do Protocolo de Visitas
disponibilizado pelo Programa.
 Um dos aspectos mais relevantes no atendimento às famílias com
crianças de 0 (zero) até 3 (três) anos é a possibilidade de acompanhar os
ganhos de desenvolvimento infantil através de instrumento específico
que oportuniza ao visitador registrar suas observações cotidianas sobre
os avanços e dificuldades experimentadas pelas crianças ao longo de seu
processo de desenvolvimento e avaliá-las, com apoio do supervisor, ao
término de cada faixa etária.

INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO INICIAL DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AVALIAÇÕES POSTERIORES

Utilizam indicadores de desenvolvimento que tem
como referência as seguintes dimensões:
1)
2)
3)
4)

Linguagem
Motora
Socioafetiva
Cognitiva

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DO NASCIMENTO AO 3º MÊS

CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO

- Os movimentos dos braços e das pernas são
pouco controlados, mas consegue controlar os
movimentos dos olhos, da cabeça (quando está
deitado) e de sucção.
- Agarra de forma involuntária o que lhe for
colocado na palma da mão por reflexo.
- O sorriso é um reflexo involuntário.
- Fixa o olhar por alguns momentos e é capaz de
seguir com o olhar virando a cabeça.
- Reage quando ouve alguns sons.
- Alterna entre diferentes estados: a dormir,
sonolento, acordado, vígil e ativo, irritado ou
a chorar e tem por vezes dificuldade em
passar de um estado para o outro.
- Segue atentamente com os olhos pessoas e
objetos que estão perto.
- Quando escuta algum barulho, vira a cabeça
para procurar de onde vem.
- Olha bem para as mãos e as coloca na boca.
- Segura um objeto colocado em sua mão.

ATIVIDADES
-

Proporcione meios para que o bebê veja,
ouça, movimente braços e pernas livremente
e coloque em você. Acaricie e conforte o bebê
suavemente. É bom o contato.
- Olhe nos olhos do bebê e fale com ele. A
amamentação é um bom momento para isso.
- Fale com voz suave e sorria durante a
amamentação.
- Mostre de perto objetos coloridos ou que
faça barulho. Deixe o bebê tentar pegar.
- Faça barulhos para o bebê tentar perceber de
onde vem o som.
- Dê um objeto para o bebê segurar e depois de
conseguir tente retirá-lo. Essa brincadeira
pode ser feita em uma mão de cada vez.

INDICADORES DO NASCIMENTO ATÉ COMPLETAR 28 DIAS

Indicadores do Nascimento até completar 3 meses

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DO 3º AO 6º MÊS
CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
-

-

-

Reconhece as pessoas do seu convívio.
Sorri para pessoas mais íntimas.
Pode estranhar pessoas desconhecidas.
Pode agarrar objetos se estiverem ao seu
alcance.
Com ajuda, poderá mudar de posição e se
manter sentado sozinho por alguns
instantes.
Pode dar risadas, balbucia e expressa
entusiasmo frente a brinquedos e objetos.
Durante as brincadeiras é possível
observar que procura os sons lateralmente
e mostra interesse por objetivos que
fazem barulho.

ATIVIDADES
-

-

-

Fale e quando o bebê olhar para você ,
cubra o seu rosto escondendo-se atrás de
uma fralda ou pano. Em seguida retire a
fralda e vera que ele procurara por você.
Deixe cair um objeto perto do bebê e
perguntar a ele onde esta o brinquedo.
Após, ponha o brinquedo ao alcance de
suas mãos e quando ele for agarra-lo,
coloque a fralda ou pano por cima
deixando uma parte de fora. Diga a ele que
procure pelo brinquedo. Se o bebê não
retirar a fralda de cima, tire você. Repita a
brincadeira varias vezes;
Mova um chocalho na frente dele e depois
faça com que ele mesmo o agarre e agite;
Para ensinar o bebê a mudar de posição,
coloque a seu lado um brinquedo e o
estimule para que pegue-o .

Indicadores dos 3 meses até completar 6 meses

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DO 6º AO 9º MÊS
ATIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
-

-

-

-

-

Já consegue se arrastar e/ou engatinhar.
Se movimenta ficando sentado e em pé
segurando-se na grade do berço e nos
móveis.
Pode dar passos com ajuda.
Brinca com objetos de diferentes formas,
tamanhos e cores,
Durante todo o primeiro ano está adquirindo
habilidades para emitir e compreender os
sons.
Atende quando chamado pelo nome.
Reconhece, também pelo nome, as pessoas
com as quais tem mais contato.
Demonstra alegria quando as pessoas
repetem os sons que ele faz e, ao escutar,
tenta imitar.
Compreende as expressões “não” e “tchau”.
Imita sons simples: “au au”, “dá”, “miau”.

-

-

-

-

-

Convide o bebê a bater um objeto no
outro. Utilize brinquedo de madeira,
plástico, borracha ou papelão.
Brinque de esconder objetos com seu
filho. Cubra os objetos com uma fralda ou
pano e pergunte a ele onde está. Caso não
encontre, retire para que ele pegue o
objeto. Caso não encontre, retire para que
ele pegue o objeto.
Comece a ensinar outros movimentos a
seu filho, como brincadeiras e gestos, o
“parabéns pra você” batendo palmas ou
dar “tchau”.
Repita sons que fizer e espere que ele
responda. Quando responder, sorria para
que ele também sorria.
Chame a criança e as pessoas próximas
pelo nome para que ele possa aprender.

Indicadores dos 6 meses até completar 9 meses

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DE 9 MESES A 12 MESES
CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
-

-

-

-

Pegar, atirar, colocar e retirar objetos de
caixas ou potes.
Pode cumprir ordens simples como:
“Vem aqui”, “Pega o brinquedo”, “Me
dá” e “Tchau”, quando acompanhadas
de gestos.
A criança pode expressa alegria e tristeza
e reconhecer emoções de outras
pessoas.
É capaz de dar pequenos passos com
auxilio de adultos ou apoiando-se em
moveis. Por volta dos 12 meses já pode
caminhar sozinha.
A criança aponta quando perguntada
onde estão as pessoas ou os objetos.
Tampa e destampa caixas redondas para
pegar brinquedos.
Reconhece sua própria imagem no
espelho e a de quem está com ela.

ATIVIDADES
-

-

-

-

-

Retribua os sorrisos da criança. Atenda
quando ela chamar para que se sinta
seguro e feliz.
Dê ordens simples como: “me dá a
mão”, “vem aqui”, “traz o brinquedo” e
faça perguntas como: “onde esta o
papai?”, “onde está o cachorro?”.
Quando você repetir os sons que ela
produz, comece a combinar com
palavras como: “mamãe”, “papai”,
“vovó”.
Estimule a criança a manter um diálogo.
Cante musicas com diferentes ritmos,
incentivando a criança a dançar,
movimentar o corpo e seguir no balanço
da música.
Quando a criança pedir algo, apontando
com o dedo, pronuncie o nome do
objeto

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DE 9 MESES A 12 MESES
A criança está quase caminhando. Ajude-a:
 Estimule a criança a caminhar sozinha, segurando em suas duas mãos e depois
apenas em uma. É provável que caia ou perca o equilíbrio. Ajude-a a levantar-se
para que continue tentando caminhar. Lembre-se da importância de transmitir
confiança e segurança. Não faça das quedas e tropeços um grande problema;
 Quando ela estiver em pé, apoiado em algum móvel, ofereça algum brinquedo para
que ela se solte e caminhe, com muito cuidado!!!

Indicadores dos 9 meses até completar 12 meses

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DE 12 MESES A 24 MESES (1 ano a 2 anos)
CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
-

-

-

Algumas crianças com um ano já
caminham .
Utiliza a colher, o copinho e quer comer
e beber sozinha.
Quer conhecer e pegar tudo que a
rodeia e está ao seu alcance.
Já associa as formas, cores e tamanhos
dos objetos.
Gosta de arrastar as coisas, chutar e
atirar a bola.
Ajuda na troca das roupas, fraldas e até
no banho.
Imita os adultos em atividades como: dar
de comer a uma boneca, pentear o
cabelo e rotinas diárias como varrer ou
lavar.
Utiliza pelo menos 2 palavras para
expressar uma ideia.

ATIVIDADES
-

-

-

-

Procure falar de forma mais clara e correta
possível. Se ele pedir algo por gestos, faça
com que diga o que quer.
Dê a ela pequenas tarefas como buscar o
sapato ou pegar a bola e atirá-la.
Oriente a criança para que recolha seus
brinquedos quando terminar a brincadeira.
Pergunte a criança qual é o seu nome.
Mesmo que ela não responda, pouco a
pouco o fará.
Peça que mostre onde está seu nariz, boca
ou outra parte do corpo.
Mostre a criança livros de historia, fotos,
revistas e fale sobre personagens, objetos
ou animais que aparecem.
Peça que imite os sons dos objetos ou
animais.
Brinque de “pega-pega” para que ela
caminhe mais rápido e você não a alcance.

Indicadores dos 12 meses até completar 18 meses

Indicadores dos 18 meses até completar 24 meses

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ATIVIDADES
DE 2 ANOS A 3 ANOS
CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
-

-

-

-

-

A criança já corre com segurança e pula
com os dois pés juntos e/ou fica num pé
só.
Seus movimentos, principalmente os das
mãos, estão se aperfeiçoando.
Deseja fazer o que os adultos fazem,
brincando de ser a “mamãe”, o “papai”,
o “motorista”, entre outros.
Gosta de realizar as coisas sozinha.
Interessa-se por tudo. É inquieta e
curiosa.
Seu vocabulário aumenta e já se
expressa através de frases com 4 ou mais
palavras.
Compreende o significado das diferentes
palavras e interessa-se por pequenas
historias que você conta.
Relaciona-se bem com um maior
numero de pessoas e começa a gostar da
companhia de outras crianças.

ATIVIDADES
-

-

-

-

-

-

Deixe ela brincar bastante. Brinque junto
sempre que possível.
Deixe que brinque com outras crianças. Assim
aprendera a se relacionar e compartilhar os
brinquedos
A criança gosta de correr, saltar, jogar bola,
etc., crie novas possibilidades levando o ao
parque, ao campo ou ate mesmo em casa.
Ofereça papel folha grande e giz de cera com
espessura grossa para que rabisque.
Coloque dentro de uma caixa ou saco alguns
brinquedos ou objetos. Peça que tire um por e
pergunte a ela “O que é?”, ”Como é?” , “Para
que serve?”.
Dê vida aos acontecimentos da historia que
estiver contando. A criança tem facilidade de
imaginar. Por exemplo, um cabo de vassoura
sendo um cavalo.
Ensine a criança a assoprar e formar bolinhas
de sabão. Essa brincadeira
possibilita
movimentos com a língua e a boca, que
ajudarão no desenvolvimento da linguagem e
da fala.

Indicadores dos 2 anos até completar 3 anos

Os Momentos da Visita Domiciliar

•

A visita domiciliar pode ser organizada em
momentos didaticamente inter-relacionados.
Guiar-se por esses momentos além de
favorecer a uma atenção profissional contribui
para manter o atendimento centrado nas
necessidades da criança.
• Assim a estrutura básica de cada visita pode
agregar os seguintes momentos 3 (três)
momentos.
– 1º Momento: Inicial
– 2º Momento: Desenvolvimento
– 3º Momento: Final

1° Momento: Inicial
• O visitador será recebido na casa da família e, de forma afetuosa e acolhedora,
realizará a escuta dos relatos da semana feitos pela mãe/pai ou cuidador,
observará as demandas da família e seu acesso à rede de serviços.
• Nesse primeiro momento também deve ser feita a retomada da atividade
realizada na semana anterior. Ocorre uma conversa com a família sobre os
ganhos da criança, dificuldades e como foi o estímulo durante a semana.
• Logo após a retomada, o visitador orienta sobre a atividade do dia. De forma
clara e precisa, é feita a explicação para a família dos objetivos do planejamento,
o qual foi feito conforme a idade e área de desenvolvimento que a criança será
estimulada.
• O visitador precisa explicar com clareza a forma que a mãe/pai/família deverá
confeccionar o brinquedo que será utilizado na atividade, se este for o caso,
priorizando a utilização de sucatas, objetos do cotidiano e elementos da natureza.

2° Momento: Desenvolvimento
• Com a orientação dada e o brinquedo confeccionado (caso necessário) pela
mãe-pai-cuidador o (a) visitador (a) deve salientar a importância do
protagonismo da família no desenvolvimento das atividades e reforçar a prática
do brincar como propulsão do aprendizado da criança. Então, nesse momento
é crucial que o visitador seja observador da atividade desenvolvida
diretamente pela mãe-pai-cuidador.
• O posicionamento do visitador no ambiente da atividade é fundamental.
Recomendamos que ele assista a atividade em segundo plano, ou seja, não
desviando a atenção da criança e da mãe/pai/cuidador, salientando a
importância do olhar entre mãe e filho e da postura acolhedora da
mãe/pai/cuidador que deve valorizar o momento.
• O visitador deve observar a interação da família durante as brincadeiras e dar
sugestões quando necessário e sempre se colocar a disposição para esclarecer
qualquer dúvida durante este momento. Mas sempre valorizando o
protagonismo da mãe-pai, salientando seu papel de educador principal e a
valorização desse momento de troca entre mãe-pai e criança.

3° Momento: Final
• No término da atividade, o visitador avaliará junto com a família os
resultados, observando os ganhos e suas necessidades para que possam
ser estimuladas, reforçando o papel fundamental de educador que a
família assume na prática cotidiana de estímulo da criança.
• O visitador orientará sobre a continuidade das ações educativas,
incentivando a família a dar sugestões sobre outras atividades que possam
ser realizadas em casa durante a semana.
• Nesse momento também o visitador deve orientar a família para avaliar
os ganhos evidenciados pela criança durante as atividades em casa,
fortalecer o protagonismo da família junto à rede de serviços assim como
sensibilizá-los da importância da regularidade e da espera para o próximo
encontro. Logo que sai da visita, o visitador deve registrar em seu
planejamento as observações da atividade realizada.

Subsídios metodológicos do CDC na Visita Domiciliar no
âmbito do Programa Criança Feliz
• Nas visitas domiciliares também nos utilizaremos para qualificação das
ações desenvolvidas, o referencial teórico metodológico cedido ao Brasil
pelo UNICEF/OPAS “Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC)”.
• Nessa linha, valoriza as interações familiares com a criança, identifica e
recomenda brincadeiras e atividades comunicativas que estimulam os
vínculos e o desenvolvimento infantil. As brincadeiras e atividades
comunicativas são adequadas ao processo de desenvolvimento e às
singularidades da criança. Assim, se alteram e se tornam gradativamente
mais complexas, considerando a idade e a ampliação de aquisições.
• Por fim, ainda a partir do Método de Cuidados para o Desenvolvimento da
Criança (CDC) apresentamos a estrutura de referência para as visitas
domiciliares, que consiste em um conjunto de atitudes e posturas por
parte do visitador, na seguinte ordem.

•
•

•

Observe, pergunte e escute: conheça a criança e sua família e identifique
interações e práticas de cuidado com o desenvolvimento da criança.
Observe: o contexto da família e da visita, como o cuidador(a) interagem com
a criança, como brinca, demonstra estar atento à criança, como acalma a
criança, como conforta, como conversa, como demonstra afeto, como olha,
como distrai, como dar limite a criança, como interpreta seus sinais, como
cuida, etc). A observação também é importante para identificar necessidades
e potencialidades a partir da escuta da família
Pergunte e escute: as perguntas norteadoras são importantes para obter
informações a respeito do contexto, do cuidador(a) e da criança e para
abordar um novo tema ou aspectos de uma temática/conteúdo. A escuta
atenta e acolhedora das respostas ajudarão na identificação, no
desenvolvimento e na recomendação de atividades que favoreçam os
cuidados com o desenvolvimento da criança.
– Exemplos: como você brinca com a criança? Como você conversa com a
criança?

• Elogie e Oriente Oportunize atividades, orientações e informações utilizando
linguagem de fácil entendimento pelo cuidador (a) e fazendo elogios direto,
específico e imediatamente a atitude ou a atividade realizada.
– Exemplo: elogie quando o cuidador(a) estiver brincando com a criança.
• Oriente: as orientações devem lidar primeiramente com as necessidades das
crianças. É essencial a identificação de atividades comunicativas e brincadeiras
apropriadas à criança, considerando a sua idade, o seu ritmo, o ambiente,
deficiência e necessidades de estímulos e cuidado.
• Encoraje o cuidador (a) a continuar a realizar as atividades com a criança.
Considere a possibilidade de que algumas famílias não sabem que adultos que
brincam com suas crianças estão ajudando-as a aprender; que não sabem que
tipo de brincadeira é mais apropriada para a criança nas diversas faixas etárias,
assim como podem não saber que se deve conversar com a criança, mesmo antes
de ela falar.

• Verifique a compreensão: auxilie a família a compreender a importância
da atividade para o desenvolvimento da criança. Cada família tem seu
universo de linguagem, sua cultura, seu saber e experiência. As
brincadeiras, as atividades comunicativas ou mesmo outros temas
abordados na visita domiciliar são permeadas por aspectos culturais,
regionais e vivenciais das famílias. É importante verificar se o cuidador(a)
compreendeu a atividade recomendada, o que já sabem sobre ela, o que
lembra de bom e o que aprendeu com a brincadeira.
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