ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SERVIÇO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Público Alvo: gestantes e crianças de 0 a 36 meses, inseridas no Cadastro Único e de
37 a 72 meses beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Requisitos, documentos e informações para acessar o serviço: requisição de
serviços de assistência social ou de políticas públicas setoriais, busca ativa nas redes
socioassistenciais, e nas políticas de saúde, educação, cultura, direitos humanos e
direitos das crianças e dos adolescentes, entre outras.
Serviços Ofertados: realização de visitas; Apoiar e acompanhar o desenvolvimento
integral de crianças na primeira infância; Apoiar a gestante e a família na preparação para
o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade,
fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado,
proteção e educação das crianças atendidas; Incentivar e qualificar a oferta de serviços e
benefícios socioassistenciais, nos diversos níveis de complexidade, potencializando a
capacidade de atenção e apoio para famílias com crianças na primeira infância; Fortalecer
a intersetorialidade nos territórios, por meio da articulação e integração das políticas
públicas setoriais, considerando a referência do CRAS nos territórios, de modo a tomar
possível o acesso planejado das famílias às diferentes ofertas existentes no território;
Mobilizar e capacitar de maneira permanente e compartilhada os diversos profissionais
que atuam com o público em questão, o que incluiu a articulação entre os diversos entres
federados, a disseminação de informações, orientações e organização e participação em
eventos conjuntos para essa integração.
Local e horário de funcionamento: Programa Criança Feliz, situado a Rua Pedro
Epichin, nº 260, Bairro Colatina Velha, Colatina-ES (próximo ao batalhão da Polícia
Militar). E-mail: pcfccolatina@gmail.com / dmalaguttisemas@gmail.com – Instagram:
@criancafeliz_colatina – Telefone (27) 3177-7085 / 99688-5504. Divisão Territorial:
Vicente Soella, Amarílio Caiado Fraga, Ayrton Senna, São Miguel, São Marcos, Santo
Antônio, São Pedro, Honório Fraga, Colúmbia, São Brás, Operário, Bela Vista e Colatina
Velha.
Canais de Atendimento: o serviço pode ser acessado de forma espontânea, através do
comparecimento a sede do Programa.

