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APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO

O método CDC foi desenvolvido pela Dra. Jane E. Lucas, 

psicóloga social e consultora da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e de outras organizações internacionais. Ela traba-

lha há mais de dez anos na concepção e implementação da 

intervenção dos cuidadores no desenvolvimento da criança.

Este método orienta na condução das visitas domiciliares 

do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, que 

tem por objetivos a atenção e o apoio às famílias, a promo-

ção do desenvolvimento infantil e o fortalecimento de víncu-

los na primeira infância, pois valoriza o protagonismo e a 

autonomia da família na proteção e no cuidado com a crian-

ça. Para isso, utiliza-se de acolhida, de observações, de per-

guntas orientadoras e de escuta qualificada sobre a prática 

de cuidados que as famílias já desenvolvem.

Na integração com o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), as visitas domiciliares do PCF potencializam a pers-

pectiva preventiva e a proteção proativa no âmbito da prote-

ção social. Além disso, integram o componente das visitas 

domiciliares, ações complementares, que dizem respeito à 

viabilização da participação das famílias em outras ações do 

SUAS, da saúde, da educação, entre outras políticas, de acor-

Diante da atual situação em que todos nós já sabemos 

que, para prevenção e diminuição do contágio pela CO-

VID-19, devemos ficar em casa pelo maior tempo possível, 

precisamos, com esta consciência, tomar os devidos cuida-

dos e só sair de casa em extrema necessidade.

Assim, conscientes, pensamos na criança que, vivendo o 

distanciamento social, com todo esse tempo livre dentro de 

suas casas, acabam ficando inquietas e, por vezes, irritadas, 

pois necessitam gastar as energias de quem está em pleno 

desenvolvimento!

O Programa Criança Feliz (PCF) objetiva o desenvolvi-

mento infantil e o fortalecimento de vínculos, trabalha o mé-

todo específico Cuidados para o Desenvolvimento da Crian-

ça (CDC), que utiliza estratégias acessíveis à realidade de 

cada família, observando e promovendo a interação entre 

cuidador e criança.

Por isso, pretendemos aqui explanar e orientar sobre a 

importância da continuidade do CDC nas residências do pú-

blico beneficiário, pois a sua prática proporciona inúmeros 

ganhos à vida da criança e da família. E faz os momentos com 

as crianças mais bem aproveitados em tempos de pandemia 

ou não.



do com suas necessidades. Reconhece-se, com isso, que a 

visita domiciliar possibilita a identificação de demandas 

familiares para as diversas políticas públicas. 

A proposta do CDC é, em visita domiciliar de forma sis-

temática e planejada, estimular o cuidador a estabelecer 

vínculo, comunicar-se e brincar com sua a criança, utilizan-

do-se daquilo que o cuidador possui em sua realidade de 

vida. O visitador orienta e encoraja o cuidador responsável 

pela criança para que desenvolva as atividades e amplie a 

capacidade de interagir e de lidar com as necessidades 

dela, mantendo uma escuta qualificada e um olhar sensí-

vel às demandas da família para que o supervisor possa 

realizar os devidos encaminhamentos e/ou acompanha-

mentos para a rede intra e intersetorial, respeitando sem-

pre o contexto sociofamiliar, visando à garantia de direitos 

das famílias beneficiárias. Assim, fortalece vínculos e a ca-

pacidade protetiva das famílias.

A aplicação do CDC pode e deve ir além dos horários 

preestabelecidos nas visitas domiciliares do Programa 

Criança Feliz, visto que esse método se faz oportuno em 

quaisquer contextos e se mantém enquanto houver uma 

criança, um cuidador e uma oportunidade de brincar.

Cada família pode desenvolver ativida-

des para que suas crianças brinquem, se-

jam estimuladas e se divirtam com seus 

cuidadores, proporcionando momentos 

leves e descontraídos, fortalecendo vín-

culos e também amenizando a tensão e a 

ansiedade causadas pelo cenário atual.

Lembremos que a simplicidade do co-

tidiano das famílias pode possuir um 

grande potencial.

O que 
podemos 
fazer, 
então?



Vamos ver 
algumas 
sugestões!

UTILIZANDO COLHER

Só é preciso colheres de tama-

nhos diferentes para uma atividade 

de associação.

Uma caixa e alguns cortes (feitos 

pelo adulto) levam a uma atividade 

de encaixe, que exigirá bastante aten-

ção e concentração! Utilize cabos dife-

rentes, isso enriquece a atividade!

Uma bolinha de papel na colher, e 

podemos estimular o equilíbrio numa 

corrida muito divertida! A colher tam-

bém pode ser levada na mão. O im-

portante mesmo é a diversão!

A colher pode se tornar o persona-

gem que quiser, basta ter criatividade!

Pode também travar uma 

emocionante batalha, brincando 

com o cuidador ou com os irmãos!

Um belo som pode ser produzido 

quando a colher se torna uma baque-

ta. É só escolher que música cantar!



UTILIZANDO PAPEL

Basta um pedaço de papel retan-

gular, algumas dobraduras e o avião-

zinho está pronto para levantar vôo!

Basta desenhar a forma de al-

guns objetos de casa em uma folha e 

agora é acertar onde cada objeto se 

encaixa.

A criança ainda pode fazer dese-

nhos livres no papel, com lápis, cane-

ta, giz de cera ou qualquer outro obje-

to de riscar. Vale o que tiver em casa.
Se tiver garrafas PET e uma boli-

nha de papel, o boliche fica perfeito!

Delimite um espaço, faça a boli-

nha e pronto! Agora é só soprar até 

chegar ao ponto determinado!

Quando houver cola, pode fazer 

colagens com bolinhas de 

papel higiênico ou qual-

quer outro tipo de papel.

Uma bolinha de papel, copos e 

muita disposição levam a acertar o 

alvo!



UTILIZANDO PANELAS 
E OUTROS UTENSÍLIOS

Panelas, potes, depósitos têm di-

versos sons e formatos, que propor-

cionam diferentes experiências

Se tem pedacinhos de cano so-

brando, eles servirão para empilhar!

Uma caixa de papelão pode ser-

vir como uma caminha.

Um escorredor e alguns pregado-

res também proporcionam expe-

riências diferentes.

Duas panelas, uma bola de papel 

e é só jogar pra lá e pra cá!

Encontre a tampa de cada depó-

sito.

A tampa da panela funciona como 

um peão!



AMBIENTE DE BRINCAR

Crianças precisam de um cuida-

dor atento! Então, qualquer ambien-

te seguro da casa é lugar para pro-

porcionar o seu desenvolvimento.

A cortina de casa pode ser um óti-

mo esconderijo. Aparecer e sumir em 

meio ao tecido pode proporcionar 

muitas gargalhadas entre a criança e o 

cuidador, além de ser uma atividade 

instigante, sem hora para acabar!

O contato com a natureza ao re-

dor de casa proporciona um espaço 

de descoberta, cheio de diferentes 

sensações, basta que o lugar esteja 

limpinho e seguro.

Na área da casa, riscando o chão, 

no quintal com um delicioso banho 

de bacia, olhando as folhas que 

caem no chão. Toda casa tem poten-

cial para a brincadeira acontecer.



Nesta brincadeira, pode-se dar vários comandos a 

criança, que irá realizá-los com muita empolgação! 

Basta ser criativo nos comandos e pedir a criança algo 

que ela possa fazer. Se tiver irmãos(as) mais velhos(as), 

a brincadeira fica mais divertida e a colaboração en-

tre eles ajuda no cumprimento dos comandos.

A partir da Constituição Federal 

(1988) e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990), a 

criança passa a ser considerada su-

jeito de direito, superando o estigma 

de objeto de intervenção das políti-

cas públicas. Assim, o brincar se 

constitui um direito garantido legal-

mente, tanto no artigo 227o da 

CF/88, quanto nos artigos 4o e 16o 

do ECA/90.

O Marco Legal da Primeira Infân-

cia (Lei 13.257/2016) vem propiciar 

os subsídios adicionais para o esta-

belecimento de um arcabouço legis-

lativo de garantia dos direitos das 

gestantes e das crianças na primeira 

infância, além de garantir que sejam 

destinados recursos financeiros ne-

cessários à efetivação do acesso a 

estes direitos. Além disso, eles de-

vem ser desfrutados por toda crian-

ça, independentemente do lugar 

onde ela vive, de seu patrimônio cul-

tural, ou de sua condição social.

Nessa direção, o Programa Pri-

meira Infância no SUAS/Criança Fe-

liz, regulamentado pelo Decreto 

8.069/2016 e alterado pelo Decreto 

9.579/2018, é uma estratégia do go-

Brincando 
sem 
brinquedos Porque é um direito

E por que 
brincar?

ESTÁTUA! (quanto tempo você consegue ficar parado?)

QUABRA-CEGA (precisa apenas de um pedaço de tecido para vendar os olhos, 
a brincadeira segue com a busca cega do cuidador a criança. Certamente mui-
tas risadas apareceram. E dá pra envolver toda a família.

ASSOCIAR CORES COM OBJETOS DA CASA (Quem me traz 
aqui alguma coisa com que seja azul? 1...2...3... e já!)

FAZ IGUAL! (imite um jesto para que a criança repita, depois é 
a vez da criança, até que alguém faça errado.



O brincar é o modo que a criança 

dispõe para se comunicar e se rela-

cionar com as pessoas e com o mun-

do. Desde ex-

pressões faciais 

e vocalizações 

até o uso de 

brinquedos ela-

borados, essas 

são ferramen-

tas eficazes no 

contato e apro-

ximação com qualquer criança.

Vários estudos comprovam o 

quanto o ato de brincar, que permeia 

toda a infância e se mantém durante 

toda a nossa vida, é fundamental 

para a construção da criança e para 

o desenvolvimento de suas várias 

habilidades. Essa fundamentação é 

encontrada facilmente em sites de 

pesquisas científicas, além de ser 

um assunto tratado e veiculado em 

diversos meios de comunicação por 

diferentes profissionais, ratificando 

que, ao brincar, além da diversão 

ocorrem também aprendizado e de-

senvolvimento neurológico.

Existem muitas formas de brin-

car: o livre brincar, brincadeira dire-

tiva, jogos específicos, brincadeira 

para idades específicas, brincadeira 

para fazer com adultos, entre ou-

tras. Em todas elas, há uma infinida-

de de possibilidades para o desen-

volvimento da criança.

A criança é altamente capaz de 

aprender, absolver e explorar. Quan-

do em sua primeira infância, espe-

cialmente de 0 a 3 anos de idade, as 

atividades cerebrais, que estão “a 

todo vapor”, fazem das crianças pe-

quenos cientistas, preparados para 

as experiências que o mundo ao seu 

redor pode oferecer.

verno federal de caráter interseto-

rial, que busca o desenvolvimento 

das crianças na primeira infância, 

considerando sua família e seu con-

texto de vida, fortalecendo a trajetó-

ria brasileira de enfrentamento à 

pobreza, com redução de vulnerabi-

lidades e desigualdades, e potencia-

lizando a integração do acesso à ren-

da com a inclusão em serviços e 

programas.

Direito da criança: dever da fa-

mília, da sociedade e do Estado.

Se brincar é um direito da 

criança, a oferta das oportunida-

des para brincar se torna um de-

ver dos adultos, na medida em 

que as crianças dependem deles 

para ter esse direito assegurado.

Pais, educadores, legisladores e 
gestores públicos precisam ser 

informados, sensibilizados e 
mobilizados para cumprirem o 

seu dever de proporcionar não só 
espaços internos ou virtuais, mas 

também espaços externos e na 
natureza, para que as crianças 

exerçam esse direito. As oportu-
nidades para brincar levam a um 
aumento de repertório nas várias 

competências humanas, permi-
tindo, sobretudo, a melhoria no 
processo ensino aprendizagem. 

Crianças que brincam têm, em 
geral, mais autonomia e partici-

pação nas atividades na escola e 
na comunidade. Assim, contri-

buir para que o brincar seja, 
cada vez mais, valorizado em 

nossa sociedade é considerado 
uma real experiência de 

democracia. “ (Mar-
tins, 2016, p. 159).

Brincar é fundamental 
para o desenvolvimento 

integral da criança.

Porque desenvolve



Segundo Sant’Ana, “desde o nasci-

mento o cérebro do bebê está ávido 

por estímulos que serão determinan-

tes para a sua organização interna e 

formação de capacidades motoras e 

cognitivas. O período em que se verifi-

cam maiores mudanças no desenvol-

vimento cerebral, é na infância, quan-

do a criança passa a ter novas 

experiências”.

“Boas experiências iniciais 
promovem o bom

desenvolvimento do cérebro 
da criança. Quanto mais 

o cérebro trabalha, maior sua 
capacidade de trabalhar. 

Quando a criança brinca, seu 
cérebro trabalha muito.”

KIT DPI: Uma caixa de tesouro 
de atividades - UNICEF

Quando o 
adulto brinca 
com a criança

Os humanos são os seres mais de-

pendentes em seu nascimento, sua 

sobrevivência depende do outro. 

Somos seres totalmente relacionais, 

necessitados do outro para interagir 

e aprender o funcionamento do am-

biente onde vivemos. Deste modo, a 

aprendizagem se dá desde a gesta-

ção, os primeiros chutes, o som da 

voz da mãe, o primeiro contato do cui-

dador com o bebê, o primeiro olhar, o 

toque, o sorriso, que seguem durante 

todo seu desenvolvimento. A criança 

vai aprendendo por meio do afeto, da 

imitação e da repetição das vivências 

que seu contexto familiar oferece.

Você sabia que a brincadeira faz 

parte da vida da criança desde a ges-

tação? O período gestacional e a 

chegada da criança impactam dos 

relacionamentos familiares até o 

contexto comunitário e social, pois, 

por vezes, os projetos de vida pes-

soal e familiar são modificados já no 

período da gestação.

Se o brincar se apresenta como 

um manejo fundamental nesse pe-

ríodo de adaptação e construção de 

vínculo afetivo não só da mãe com o 

bebê, mas de todos os membros que 

compõem esse contexto familiar, o 

lúdico pode e deve fazer parte do co-



tidiano da família. Por exemplo, por 

meio da música, do toque, do con-

versar com o bebê desde o início da 

gestação. A cada trimestre, a mãe, 

assim como a família, vivencia novas 

descobertas, o bebê se desenvolve, 

ganhando novas habilidades, e a 

construção de vínculos afetivos fun-

damentais ao longo do desenvolvi-

mento infantil vai sendo fortalecida.

Pensando na realidade das ges-

tantes do Programa Criança Feliz e 

na afirmação de Gerhardt (2017) em 

que “o feto já está se preparando 

para a sua vida futura e se adaptan-

do às informações que recebe quan-

to às condições que terá pela fren-

te”, cabe-nos enxergar as condições 

físicas, emocionais e sociais de 

quem está a gestar e considerar que, 

enquanto público do SUAS, sendo 

assistidas as suas necessidades e ga-

rantias de direitos, esta gestante po-

derá estabelecer vínculos mais tran-

quilamente, podendo dedicar-se 

com mais calma a seu bebê.

O adulto/cuidador tem o papel de 

conduzir esse processo de desco-

bertas e aprendizagens tanto para o 

desenvolvimento integral da criança 

como de suas relações afetivas e so-

ciais, pois ele é o responsável por 

prover as necessidades básicas da 

criança, mas tem a oportunidade de 

ir além delas quando participa desta 

fantástica fase que é a primeira in-

fância por meio do brincar.

Deste modo, se a criança brinca o 

tempo todo e em qualquer lugar, 

você já experimentou dar espaço 

para a criança participar da rotina 

familiar? Ou utilizar atividades diá-

rias e seus utensílios domésticos 

para brincar e desenvolver sua crian-

ça? Ao se apropriar da brincadeira e 

usá-la como linguagem para se rela-

cionar com a criança, a família deve 

valorizar a simplicidade de seus re-

cursos, de seu contexto familiar e 

nunca subestimar o poder do afeto 

no desenvolvimento da criança.

 O Programa Criança Feliz inclui 

em seu público prioritário crianças 

de até 72 meses e suas famílias be-

neficiárias do Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC), visando não 

só ao fortalecimento de vínculos, 

mas também ao desenvolvimento 

infantil por meio de um cuidado inte-

gral, e isso inclui o direito ao brincar.

Na primeira infância, a 
criança humana precisa 
começar a usar as expres-
sões faciais de sua mãe e seu 
pai como guias imediatos 
para o comportamento em 
seu ambiente particular, É 
seguro engatinhar além da 
porta? Será que o papai 
gosta dessa visita? Isso é 
reconhecido como ‘referên-
cia social’, como uma 
criança utilizando a comuni-
cação visual a uma distância 
para verificar o que fazer e o 
que não fazer, o que sentir e 
o que não sentir, usando as 
expressões faciais do pai ou 
da mãe como sua fonte de 
inspiração.” (Feinman, 1992 
apud GERHARDT, 2017,p. 58)



O desenvolvimento de cada 

criança é bastante singular, seu de-

sempenho e suas habilidades terão 

características específicas, basea-

das em condições neurológicas e so-

cioculturais. Isso se aplica para 

crianças com deficiências ou não, 

portanto, é necessário que o olhar 

do cuidador esteja voltado para 

quem a criança é. Quais são seus in-

teresses? O que chama sua atenção? 

Quais sensações é possível perceber 

na expressão da criança?

Sim! O brincar é para todas as 

crianças e você, cuidador, pode 

adaptar a brincadeira à idade e à 

fase do desenvolvimento em que a 

criança se encontra, sendo ela bene-

ficiária do BPC ou não. As crianças 

com qualquer deficiência podem e 

devem brincar. Você já tentou resga-

tar as brincadeiras que fazia lá na 

gestação ou nos primeiros meses de 

vida do bebê? Use sua criatividade, 

brinque com sua criança, estabeleça 

uma observação atenta ao que ela 

gosta, utilize o lúdico para fortalecer 

essa relação afetiva.

Este olhar nem sempre é um fácil 

exercício para o cuidador em meio a 

tantos pormenores do dia a dia, uma 

vez que a criança, com deficiência, 

exige uma dedicação e/ou depen-

dência muito maior, advindas do ní-

vel de evolução de seu desenvolvi-

mento. A figura do visitador, no 

Programa Criança Feliz, vem trazer 

mais visibilidade também para es-

sas questões. 

Sabendo que, por vezes, os afa-

zeres domésticos, os cuidados com 

os filhos e o trabalho tomam muito 

do tempo dos adultos, não estamos 

aqui atribuindo o tempo que o cui-

dador irá interagir com sua criança, 

mas propondo a dedicação a um 

tempo de qualidade e a oferta de um 

espaço para que a criança use sua 

capacidade criativa e tenha um me-

lhor desempenho afetivo-emocio-

nal e social.

Lembre-se de que aprender brin-

cando é para todas as idades! Já que 

brincar é coisa séria, as famílias que 

brincam com suas crianças cons-

troem um vínculo positivo e harmo-

nioso que será levado pela criança em 

sua memória afetiva por toda a vida.



Não se esqueça de elogiar o es-

forço da criança na realização das 

atividades. Sabe por quê? Porque o 

elogio irá encorajá-la para a execu-

ção de qualquer atividade, além de 

fortalecer o vínculo afetivo com o 

cuidador e de favorecer novas 

aprendizagens.

Quando elogiamos o esforço da 

criança, estamos dizendo a ela que é 

capaz e que acreditamos em seu po-

tencial. Isso irá fazer parte da cons-

trução de sua autoestima, aumen-

tando as chances de tornar-se uma 

pessoa autoconfiante no futuro.

Fazer elogios específicos, para 

que seja compreendido o motivo 

deste retorno tão bom, faz com que 

a criança preste mais atenção e sinta 

vontade de repetir aquilo que fez e 

cativou seu cuidador, que deve ser 

sua base segura.

• Ah! Não se esqueça de que o toque, o olhar e o sorriso 

também são formas de dar atenção durante a intera-

ção. São respostas positivas que reforçam a qualida-

de da atenção e valida o momento com a criança.

• Olhe nos olhos da criança, repita seus gestos, toque-a 

com carinho, abrace-a e a acolha da forma que me-

lhor convier para que a interação aconteça com afeto.

• Seja sensível e responsivo ao que a criança apresen-

ta, perceba, com atenção, o que ela quer expressar e 

responda adequadamente.

Para que tudo isso dê certo, é importante que se tenha qualidade no 

tempo dedicado à criança durante os momentos de atividades, 

isto é, disponibilidade e disposição para interagir, orientar, 

corrigir, elogiar e, sobretudo, tornar a experiência e os mo-

mentos cada vez mais divertidos, únicos e que farão par-

te de uma memória afetiva entre cuidador e a criança.

A importância 
do elogio 
no cuidar 
e brincar

Durante as atividades ao invés de dizer:
- Parabéns,______     , você é especial. Lindo! Substitua por:

- Isso,_______, você está indo muito bem encaixando esta 

pecinha, é dessa maneira que faz. Parabéns!

Ou:

- Muito bem, você conseguiu encaixar o copo no outro!

- Você gostou de fazer este som? Que lindo som que você fez!



Todas essas conexões formam 

uma relação de apego saudável pro-

porcionando, na vida da criança, a 

constituição de padrões de relacio-

namento que irão influenciar as rela-

ções com as pessoas e com o 

mundo futuramente.

O foco da visita domiciliar, assim 

como as demais ofertas do SUAS, é a 

família, pois a integralidade da pro-

teção à criança perpassa pelo aten-

dimento das demandas das pessoas 

que estão diretamente ligadas à re-

lação da criança com o meio, facili-

tando o processo de seu desenvolvi-

mento.

O principal cuidador é aquele que 

passa a maior parte do tempo com a 

criança, ou seja, aquele que desen-

volve as funções de cuidado e prote-

ção com ela. Considerando o princí-

pio da matricialidade sociofamiliar 

como pilar do SUAS, o conceito de 

família independente dos arranjos 

existentes e configurações, que va-

Segundo Anton (2018), vivenciar 

relações de apego saudáveis que, a 

um só tempo, ligam, protegem e li-

bertam confere a certeza de que, no 

mundo, existem pessoas confiáveis 

e que é perfeitamente viável amar e 

ser amado. Sendo assim, mostra 

mais uma vez o quanto este cuida-

dor é importante na construção da 

sua criança.

Você sabia que um abraço 
acolhedor e duradouro tem um 
efeito calmante, além de nos dar 
uma sensação de bem-estar e 
segurança? Sim, é verdade... há 
liberação do hormônio ocitocina no 
abraço o que pode trazer vários 
benefícios para nós e nosso corpo... 
O toque carinhoso ajuda na 
diminuição dos níveis de hormônios 
do estresse e aumenta a sensação 
de bem-estar. Por isso que um 
abraço carinhoso ou um beijinho 
“cura” a dor de um machucado, não 
é?” (VILLACHAN- LYRA e col. 2017)

Cuidando
do cuidador

riam conforme o contexto histórico 

e cultural. Assim, o cuidador pode 

ser alguém ligado por laços consan-

guíneos, como pai, mãe, avó; como 

também por laços afetivos e/ou de 

solidariedade – um vizinho, um ami-

go da família.



O ambiente residencial continua 

sendo uma ferramenta em potencial 

para estimular a criança, lembrando 

que o cuidador, aquele que interage 

com ela, ainda é o maior ator de toda 

questão. Seu olhar, sua fala, seu to-

que, tudo o que ele apresenta é rece-

bido e absolvido pela criança como 

forma de ver e lidar com o mundo e 

de se desenvolver. De acordo com 

Villachan- Lyra e col. (2017), o cari-

nho, o toque e o contato físico fun-

cionam como modeladores cere-

brais, que tornam a criança mais 

hábil e com o sistema de proteção 

orgânico (sistema imunológico) 

mais forte.

Assim, viabilizar acessos que 

possam atender às demandas do 

cuidador e reduzir tensões e estres-

se decorrentes de suas próprias con-

dições de vida são elementos impor-

tantes para apoiar a construção de 

vínculos afetivos e de um ambiente 

acolhedor e responsivo às necessi-

dades da criança.

Sabendo que manter o equilíbrio 

mental e a tranquilidade em meio às 

dificuldades e incertezas do dia a dia 

é um grande desafio, que se torna 

ainda maior quando se tem a tarefa 

de garantir o cuidado e a proteção 

que uma criança necessita, o bem-

-estar do cuidador é condição es-

sencial para que sua capacidade 

protetiva seja potencializada e para 

que ele se reconheça enquanto pro-

tagonista no desenvolvimento da 

criança.

DICA:  Determine, para cada dia da 

semana, atividades diferentes. 

Construa um cronograma junto com 

as crianças, porque elas se sentirão 

parte desse processo e, assim, terão 

maior facilidade em segui-lo. Os 

ajustes poderão ser feitos semanal-

mente, ou à medida que houver ne-

cessidade. Negociar e flexibilizar 

também fazem parte do processo. 

Abaixo, segue um exemplo:AO CUIDADOR:
Listamos algumas ações que po-

dem vir a contribuir para o seu 

bem-estar nesse momento:

• Faça coisas que você gosta, es-

colha todos os dias algo que lhe 

traga bem-estar (ouvir uma mú-

sica, cantar, dançar, ver tv, ler, 

orar);

• Tenha uma rotina e estabeleça 

horários (de dormir, acordar, 

alimentar-se, fazer higiene, 

realizar atividades), pois isso fa-

cilitará a organização do dia e 

trará menos desgastes.

Domingo: livre

Segunda: desehos

Terça: ao ar livre

Quarta: construir briquedos

Quinta: -

Sexta: -

Sábado: -



• Se a construção da rotina não é 

possível na sua realidade familiar, 

insira a criança em suas atividades 

diárias de forma lúdica; é uma óti-

ma maneira de brincar com a 

criança na correria do dia e de for-

talecer vínculos. Exemplos: segu-

rar os pregadores ao estender rou-

pa, guardar os depósitos, brincar 

com as panelas enquanto você co-

zinha;

• No caso da gestante, cuide da sua 

saúde fazendo o pré-natal, conec-

te-se com o seu bebê e faça ativi-

dades que fortaleçam a sua au-

toestima e beneficiem o seu 

autocuidado;

• Quando possível, envolva os de-

mais membros da família nas ativi-

dades, isso faz com que se diminua 

a sobrecarga de atividades, além 

de proporcionar maior união da fa-

mília;

• Busque informações confiáveis: 

elas são úteis para nos manter 

atentos às orientações e aos cui-

dados que devemos ter, mas aten-

ção com o excesso de informa-

ções, elas podem causar pânico e, 

nesse momento, só agravar a si-

tuação; e

• Falar/conversar com quem gosta-

mos é sempre uma ótima alterna-

tiva para diminuir o estresse do dia 

a dia e quem sabe pensar juntos 

novas possibilidades de resolver 

dificuldades. Se for o caso, procu-

re um profissional qualificado 

para lhe ajudar.

Enfim, mesmo sendo capaz de de-

senvolver a todo tempo novas estra-

tégias de sobrevivência, conciliando 

vida doméstica, cuidados familiares 

e atividades laborais com enorme 

criatividade, ter uma boa rede de 

apoio é fundamental. O apoio da fa-

mília extensa - avós, tios, vizinhos -, 

o apoio dos serviços do SUAS, como 

os grupos do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e as 

orientações dos visitadores do PCF, 

podem ser um grande suporte na 

busca pelo equilíbrio do bem-estar 

do cuidador e consequentemente 

de sua família.



lias que vivem situações adversas, 

que não têm alimento para dar às 

crianças, terão condições de incenti-

vá-las com um elogio; bem como as 

crianças, que vivem situações de 

violência ou passam fome, terão dis-

posição e interesse para brincar e se 

desenvolver.

Essas são realidades que os pro-

fissionais – visitadores e superviso-

res - encontrarão nas casas das famí-

lias; por isso, é de suma importância 

o conhecimento da rede de políticas 

sociais disponíveis no território para 

orientar e encaminhar, com transpa-

rência, as demandas que extrapo-

lam o escopo das visitas domicilia-

res.

Contudo, cada família em seu 

contexto familiar dispõe de poten-

Considerações 
finais

A construção deste material evi-

denciou a aplicabilidade e a atem-

poralidade do método Cuidados 

para o Desenvolvimento da Criança 

(CDC), tendo como exemplo atual a 

pandemia do novo coronavírus. No 

entanto, vale ressaltar que a efetivi-

dade do método CDC só é possível 

por meio da permanente articula-

ção entre os dois pilares que funda-

mentam o PCF – a visita domiciliar e 

a intersetorialidade -, visando ao 

atendimento de forma integral às 

demandas das famílias beneficiá-

rias.

É importante destacar que essas 

famílias estão em situação de vulne-

rabilidade social e, por vezes, não 

possuem acesso aos mínimos recur-

sos necessários à sua sobrevivência, 

como alimentação, saúde, moradia, 

educação; o que gera exclusão e de-

sigualdade social. Dificilmente famí-

cialidades para desenvolver sua 

criança, sendo ela a grande protago-

nista na realização das visitas domi-

ciliares feitas pelo PCF, já que sua 

residência e seus vínculos afetivos 

continuam sendo a maior ferramen-

ta para o estímulo da criança. 

O CRAS é o equipamento consi-

derado a porta de entrada para a 

rede da proteção social. Na dinâmi-

ca das visitas domiciliares do PCF, 

desenvolve um papel articulador e 

mobilizador, tendo em vista a simila-

ridade do público atendido nos mais 

diversos serviços e benefícios que 

executa, o que favorece a materiali-

zação da intersetorialidade.

Nessa direção, a intersetorialida-

de pode potencializar a proteção de 

crianças e famílias e contribuir para 

a redução da ocorrência de vulnera-

bilidades e riscos sociais a que estão 

expostos.



Assim, o poder público, em todas 

as suas esferas, União, Estado e Mu-

nicípio, deve assegurar que os direi-

tos dos usuários sejam atendidos, 

fazendo destes um caminho possí-

vel para o fortalecimento da primei-

ra infância. Dessa maneira, precisa 

dar continuidade aos objetivos do 

PCF e das ações propostas pelo mé-

todo CDC, fazendo com que a equipe 

tenha um olhar sensível para o terri-

tório e pense em estratégias que 

possibilitem a comunicação, a orien-

tação e a proteção das famílias be-

neficiárias em todo momento.

Fortalecer e apoiar as famílias 

mais vulneráveis é o caminho para 

garantir o acesso a uma assistência 

qualificada, promovendo ao cuidador 

condições de cuidar, estimular, intera-

gir e fortalecer a autonomia da criança 

nos primeiros anos de vida, que será 

determinante para os desafios por 

toda a sua vida. Lembrando que, 

quando o cuidador é cuidado, ele enri-

quece seu cuidado com a criança! 

Dessa forma, o brincar impulsio-

nará o vínculo afetivo e o desenvolvi-

mento integral da criança como ob-

jetiva o PCF, além de todas as outras 

possibilidades que ele viabiliza. Na 

concepção, na gestação, até o final 

da primeira infância, o brincar é o 

ensaio da vida em diversas circuns-

tâncias. Estimular a relação, o cuida-

do e a proteção é sinônimo de inves-

timento no futuro da própria criança 

e da sociedade.

“Se a gente quiser modificar 
alguma coisa, é pelas crianças 
que devemos começar. Devemos 
respeitar e educar nossas 
crianças para que o futuro das 
nações e do planeta seja digno”
Ayrton Senna
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