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Contexto das Práticas Ampliadas em São Paulo

• Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV): 
“desenvolver a criança para desenvolver a 
sociedade”, 

• 2009: programa Primeiríssima Infância, em seis 
municípios paulistas: Botucatu, São Carlos, 
Penápolis, Itupeva, Votuporanga e São José do Rio 
Pardo.

• Intersetorialidade: Secretarias Municipais de 
Saúde, Educação e Assistência Social - a criança é 
responsabilidade de todos
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Contexto das Práticas Ampliadas em São Paulo

• 2012: programa Primeiríssima Infância em nove municípios da regional de Jundiaí

2012: Convênio FMCSV e SES de SP

41 municípios do Estado pertencentes a cinco 
Colegiados de Gestão Regional de Saúde, sendo elas: 
Jundiaí, São Carlos, Votuporanga, Apiaí e Litoral Norte. 

2019: Instituto Primeiros Anos. 59 Municípios

SES: articulador da Atenção Básica para cada uma das 
regiões para apoiar o SPPI, 

FMCSV: transferir experiências do programa com outros 
municípios, reuniões mensais da gestão do SPPI e 
apoiar os eixos de avaliação, mobilização da sociedade 
e governança. 

Municípios: composição de um comitê gestor regional e 
a designação de um articulador local. 



Eixos do SPPI

Governança Formação
Mobilização 

Social
Avaliação



Formação: Práticas Ampliadas em Puericultura

Formações: 

1)Pré-natal, Puerpério e Amamentação: Práticas 
Ampliadas; 2) Trabalho com Grupos: Famílias 
Grávidas e com Crianças de até 3 anos; 3) Espaços 
Lúdicos; 4) Educação Infantil: 0 a 3 anos; 5) 
Humanização do Parto e Nascimento; e 6) 
Formação em Puericultura: Práticas Ampliadas

Instrumentalizar profissionais das redes municipais 
de Saúde, Educação, Assistência e Desenvolvimento 
Social, e representantes da sociedade civil, para 
incorporarem em seu cotidiano práticas que 
ampliem o diálogo com as famílias atendidas 
valorizando o patrimônio familiar e o cuidado 
amoroso e responsivo



Operacionalização da Formação e Supervisão

40 a 60 participantes: saúde, educação, 

assistência e desenvolvimento social, cultura, 

esporte, do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, ONGs ligadas à 

infância ou representantes da sociedade civil 

que tenham atuação estratégica nos diferentes 

municípios. 

16 horas, em dois dias consecutivos. Ao final 

da Formação o grupo de participantes elabora 

Planos de Ação e de Reedição da Formação

Supervisão: três encontros de oito horas em 

três meses subsequentes, para suporte e 

acompanhamento do processo de 

implementação das mesmas. 



Operacionalização da Formação e Supervisão

Ambiente de reflexão, troca de conhecimentos e vivências sobre as infâncias dos participantes, 

experiências marcantes e resgate da situação de Direitos das Crianças que marcaram épocas 

anteriores no Brasil. 

Dinâmicas de aquecimento, de facilitação do trabalho grupal e de avaliação, que busca trazer à 

tona a singularidade de cada participante e visa à participação ativa em todo o processo.



Resultados Inovadores

Fortalecimento dos cuidados parentais e nova perspectiva pessoal e 
institucional 

Ampliação do olhar e o diálogo para além dos parâmetros exclusivamente 
biológicos, ‘ressaltando o papel do afeto na rotina de cuidados e valorizando 
os esforços das famílias, tornando-as protagonistas do processo

Acesso a instrumentos que favoreçam a operacionalização dos aspectos da 
promoção da saúde com potência para ampliar o diálogo para além do 
diálogo prescritivo sobre queixas ou problemas



Resultados Inovadores

Reconhecimento por parte dos profissionais, de ações promotoras 
do desenvolvimento infantil integral nos setores de educação e 
assistência e desenvolvimento social além do setor saúde

Elemento de articulação intersetorial: Caderneta da Criança

Realização de grupos de famílias nas creches e nos CRAS



Resultados Inovadores

Assegurar o aleitamento materno depois do ingresso da 
criança na creche e flexibilizar a entrada de mães e pais para 
aumentar o diálogo sobre o cuidado cotidiano

Preparo emocional das crianças, inclusive nas creches,  
antes de Campanhas de Vacinação, por meio de 
dramatizações lúdicas

Fortalecer os cuidados às crianças institucionalizadas ou em 
situação de risco



Desafios

Superar a visão 
reduzida de 
cuidados na 

infância 

visão ampliada 
de cuidado 
amoroso e 
responsivo

necessidades da 
criança e no 

contexto de cada 
família 



Desafios

Atuação intersetorial e interdisciplinar

Valorizar a parentalidade como objeto de trabalho

Uso da Caderneta da Criança

Sensibilizar, informar e instrumentalizar o público em geral
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