
Formar uma 

geração sem 

medo de 

enfrentar a vida, 

com valores 

definidos... uma 

geração de paz 

FQA 
Família que Acolhe 

RORAIMA 



Diagnóstico 2012 

300 mil habitantes 

40 mil estavam no Cadastro Social Único 

66% da população viviam em situação de pobreza 

23 mil eram beneficiários do Bolsa Família 

51% da população tinha até 24 anos 

 
19% da população tinha até 9 anos  

Das 7.114 grávidas de Boa Vista em 2012 

1.471 grávidas tinham menos de 19 anos 

 

Tínhamos: 



Política pública integral  
de atendimento à Primeira Infância 

            

              

        Lei Municipal 

1.545 
Dezembro - 2013 

              

        Coordenada 

pela Prefeitura 

de Boa Vista 

              

        Público 
0 a 6 anos 

FQA 

O FQA nasce da premissa de que os três primeiros anos de vida,  

incluindo a gestação,  são para sempre, estabelecendo as bases  

para o desenvolvimento intelectual, físico e psicossocial da criança. 

FQA 
Família que Acolhe 



            

Política Pública 

Integrada 

COMITÊ 

 

GESTOR 
            FQA 

entre as  

secretarias 

municipais 

FQA 
Família que Acolhe 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover o acesso a serviços de 

saúde, educação e desenvolvimento 

social 

Contribuir para a formação integral 

de uma nova geração 

Fortalecer os laços familiares de         

afeto e estabilidade  

Orientar sobre os direitos 

fundamentais previstos na 

Constituição e no Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

Garantir a 

promoção do 

desenvolvimento 

integral  

da criança, 

desde a gestação 

até os 6 anos 

OBJETIVO GERAL 

            FQA 

Objetivos 
            FQA 

Objetivos 

FQA 
Família que Acolhe 



Estou grávida 
 e agora? 

Universidade 
 do Bebê 

Diário de  
Maria 

Assistência  
no parto 

Pré-Natal 

            FQA 

Funcionamento 



O bebê nasceu 
Universidade 

 do Bebê 

Leitura desde 
o berço 

Casas Mãe e 
creches 
2-3 anos 

Visitas  
domiciliares 

Pro-infância 
4 a 6 anos 

            FQA 

Funcionamento 



- Pré-natal, puerpério, amamentação 

 

- Puericultura: práticas ampliadas 

 

- Práticas ampliadas em parto e 

nascimento 

 

- Formação em grupos de famílias 

grávidas e com crianças de 0 a 6 

anos. 

 

- Formação de gestores e 

educadores em creches e espaços 

lúdicos 

 

Capacitação pelo IPA – 

Instituto Primeiros Anos 

Sempre com uma visão ampliada 

e de intersetorialidade para o 

Desenvolvimento da 1ª Infância 

            FQA 

Projeto de Formação em DPI – parceria com FMCSV 

FQA 
Família que Acolhe 



Nov/ 2015  

Iniciado novo ciclo de Formação no Desenvolvimento da Primeira 

Infância 

 Criação de Centro de Pais e 

Filhos 

 em cada centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS de Boa 

Vista 

Capacitação - DPI 

Formar uma rede de mobilização pela primeira infância envolvendo: 

Mães, pais, tios, avós, jornalistas, promotores, comerciantes, para que se 

tornem multiplicadores dessa bandeira.  

Para solidificar essa rede, serão utilizadas diversas estratégias e 

metodologias: 

 



CADERNO DA FAMÍLIA 



Equatorial 

229 
 beneficiárias 



C
as

as
 M

ãe
 e

 C
re

ch
e

s 
Desenvolvimento da primeira infância em Boa Vista 
 
 



Qualificação 

profissional 
Formação de gestores e educadores      

(NPDI - Capacitação em creches) 

Professora Maria Helena Pelizon em capacitação  

com cerca de 40 profissionais multiplicadores 

            FQA 

FQA 
Família que Acolhe 

Qualidade 



Atividades 

pedagógicas Parceria – Instituto Alfa e Beto 

LEITURA DESDE O BERÇO 
 

Estímulo à leitura através do empréstimo semanal de livros.   

A cada 15 dias, momento da leitura nas Casas Mãe com a participação dos pais. 

            FQA Conteúdo 



            

              

        

DESAFIO

S 

              

        

1 – Integrar as equipes de forma a 

agilizar as intervenções necessárias 

em rede 

1 – Capacitação para o entendimento do 

programa e das ações 

SUPERAÇÃ

O 

2 – Alto índice de infrequência 

escolar 

2 – Conseguimos motivar as 

famílias para acreditarem na 

educação infantil municipal, 

investindo em recursos humanos, na 

infraestrutura e numa merenda de 

qualidade.  



            

              

        

1 – Pesquisa em andamento pela Universidade de 

Nova Iorque aponta que os pais estão lendo mais e 

melhor e que as crianças tiveram ganho significativo no 

vocabulário e no desenvolvimento cognitivo 

2 – A frequência escolar no município  está acima de 

90% 

  

AVANÇOS 
que já 

podemos 
apontar 

3 – Houve aumento significativo no pré-natal 

      2013 – 20.065 consultas 

      2015 – 30.145  

4 – Houve redução dos índices de mortalidade 

infantil 

      2013 – 13 % - Taxa de mortalidade 

      2015 – 11,6 %  
5 – Houve aumento de 32% na vacinação 

            FQA 

FQA 
Família que Acolhe 

Fonte: Coordenação de Atenção Básica 

6 – Houve aumento no registro de nascimentos 

       2013 – 2.200 

       2015 – 3.500  



            

              

        ALCANCE  
do 

FQA 

            FQA 

Fortalecer os vínculos 

afetivos nas famílias, para 

que as crianças cresçam 

com mais equilíbrio para 

enfrentar a vida. 

FQA 
Família que Acolhe 



Peças que divulgamos em nossa rede de atendimento 



Filme FQA 



TV WEB – Leitura desde o Berço 



TV WEB – Pré-Natal 




