
Política Pública 

municipal articulada, 

voltada para o bem 

estar físico, mental, 

afetivo, cognitivo e 

social da criança até 6 

anos de idade, da 

mulher e da família. 



Saúde 

Política para 
as Mulheres 

Assistência 
Social 

Conselhos 

Educação 

Cultura 

Planejamento 

Secretarias envolvidas 



Comitê Estratégico 

SEMAS SMS SEPLAN SMCT SMPM SME 

Coordenação 

Comitê de Articulação 

Equipes de Trabalho 

Modelo de Governança Eixos de Trabalho 

Logística de Trabalho  



AGAPI em números 

Territórios ESF ACS Famílias 
Crianças  

até 6 anos 

1º Centro 02 16 1481 196 

3º Centro 03 27 3524 1182 

Bom Sucesso 03 22 2342 535 

Canaã 02 12 1459 403 

Canafistula 03 20 2530 1081 

Carrasco 01 06 652 248 

Cohab Nova 03 24 3101 527 

Jardim das Paineiras 01 06 745 298 

Manoel Teles 02 16 2244 556 

Pau D´arco 01 11 1380 477 

TOTAL 21 160 19.458 5.503 



 Capacitar os profissionais em Clínica Ampliada na 
assistência/cuidado em DPI; 

 Orientar as famílias sobre a importância da Primeira Infância  e as  
necessidades do desenvolvimento infantil; 

 Fortalecer as práticas parentais; 

 Efetuar o trabalho intersetorial e em rede. 

Ações Prioritárias 



 Público de risco habitual.   
Como ? Qualificando e potencializando os patrimônios 
familiares e os serviços ofertados nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social. 
 
  
 Famílias grávidas e/ou com crianças de até 6 anos 
e em situação de vulnerabilidade. 
 Como ? Fortalecendo o trabalho interssetorial e em rede.  

2 Frentes de atuação 



Fórum de Fortalecimento 
da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente 



Socialização 

Imprensa local 

Padres 

Pastores 



1. Crianças com Saúde 
2. Assistência Social  
3. Educação Infantil 
4. Proteção à Criança 
5. A Criança e o Espaço 

Plano Municipal pela Primeira Infância 
Oficinas de escuta das crianças 

Eixos Prioritários  



• Formação em DPI com profissionais da saúde, educação e 
assistência social – equipe AGAPI; 

• Curso de capacitação e supervisão com a FMCSV; 
• Reedições – equipes dos territórios. 

Ações nos territórios 

RESULTADO ALCANÇADO 
 
Compartilhamento de 
Conhecimentos; 
Interação das equipes 
envolvidas; 
Fortalecimento da Rede. 



Incentivo e fortalecimento 
do trabalho intersetorial e em rede 



Consultora FMCSV,  Christiane  Nascimento 

Consultora FMCSV Risélia Pinheiro  

Consultor  FMCSV Dr. Marcos Davi 

Consultor FMCSV Dr.  Francisco Lázaro 



Oficinas de confecção de brinquedos com 
materiais recicláveis e livros de panos, 
fantoches e dedoches. 

• Foco na importância do brincar e 
ambientação das UBS 



• Processo de trabalho intersetorial e em rede; 
 

• Realização de VISITAS conjuntas com CRAS, NASF e EQUIPE AGAPI às 
famílias com crianças em situação de risco; 

 

• Elaboração do Plano de Atenção Ampliada e Integrada – PAAI para as 
famílias com crianças em situação de risco; 

 

• Reuniões mensais intersetoriais para acompanhamento do PAAI e 
monitoramento das demais atividades do programa no território. 

 
 

 

• Diagnóstico situacional/Identificação das famílias gestantes e/ou 
com crianças em risco; 



• Implantação da puericultura compartilhada; 
• Criação de grupos de famílias (pais/filhos) com foco na participação 

do pai; 
• Criação de grupos de famílias grávidas; 
• Implantação do Pré-natal do parceiro; 
• Criação de grupos de mães e seus bebês; 
• Fortalecimento do vínculo familiar; 
• Incentivo a amamentação exclusiva. 

Práticas Ampliadas 
 em pré-natal, parto, puerpério e amamentação 



Grupo de Pais Provedores de Amor 



• Integração da saúde bucal nas ações do AGAPI; 
               Realização do Sorriso AGAPI 



Curso de Atualização em Fortalecimento Familiar 
162 ACS dos territórios AGAPI 



Projeto Mães Leitoras 
  
• Confecção de Livros de Pano, Fantoches e Dedoches;  
• Disseminar informações sobre a importância da leitura 
para o bebê; 
• Fortalecimento do vínculo mãe/bebê. 



• Formação Continuada em serviço – Grupo de reeditores 
• Reedições nos Territórios; 
• Diagnóstico Situacional de cada território; 
• Identificação das famílias gestantes e/ou com crianças de até 

6 anos em risco; 
• Elaboração do Plano de Atenção Ampliada e Integrada – PAAI; 
• Processo de colaboração conjunta (intersetorialidade e 

Trabalho em Rede); 
• Oficinas de confecção de brinquedos com materiais 

recicláveis 
• Oficinas de confecção dos kits de leitura de livros de panos, 

fantoches e dedoches; 
• Ambientação das Unidades Básicas de Saúde; 
• Projeto Mães Leitoras; 
• Puericultura compartilhada; 

Sistematizando  
Ações e atividades nos territórios 



• Grupos de famílias (pais/filhos) com foco na participação 
do pai; 

• Pré-natal do parceiro; 
• Grupos de mães e seus bebês; 
• Incentivo a amamentação exclusiva; 
• Capacitação dos ACS dos territórios AGAPI; 
• Sorriso AGAPI; 
• Socialização com diferentes públicos; 
• Realização de VISITAS conjuntas com CRAS, NASF e EQUIPE 

AGAPI às famílias com crianças em situação de risco; 
• Reuniões mensais intersetoriais para acompanhamento do 

PAAI; 
• Reuniões mensais de Monitoramento das demais atividades 

do programa no território; 
• Reuniões mensais do Fórum de Proteção da Criança e do 

Adolescente. 
 

 

Sistematizando  
Ações e atividades nos territórios 

continuação 



OBRIGADA! 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Sec. Mun. de Planejamento Cicera Pinheiro 

cicerapinheiro52@gmail.com 

Coord. Primeira Infância/Programa AGAPI Gineide Castro 

mgineide@hotmail.com 
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