
PESQUISA COM EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Governo Federal lançou em 2016 o Programa Criança Feliz (PCF), com a cooperação
de estados e municípios. O público-alvo é composto por gestantes, crianças de até três anos
benefciirias do Programa Bolsa Família e crianças de até seis anos partcipantes do Benefcio
de Prestação Contnuada (BPC). Insttuído pelo  Decreto nº 8.869/2016, o PCF tem o objetvo de:

 Promover o desenvolvimento infantl integral;
 Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança;
 Cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade;
 Fortalecer o vínculo afetvo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na

educação das crianças;
 Estmular o desenvolvimento de atvidades lúdicas;
 Facilitar o acesso das famílias atendidas às polítcas e serviços públicos de que
 Necessitem.

O PCF  tem  como  foco  visitações  domiciliares  semanais  às  famílias  partcipantes.  As
equipes  de visitadores  devem fazer o  acompanhamento dessas  famílias,  dando orientações
importantes  para  fortalecer  os  vínculos  familiares  e  comunitirios  e  estmular  o
desenvolvimento infantl com informação e atvidades lúdicas. 

Levando em consideração o interesse do Ministério da Cidadania (MC) em compreender
o impacto do PCF, foi frmada parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pari para a
construção da linha de base para a realização de uma avaliação de impacto (TE D nº 7/2018) em
cinco municípios do estado do Pari, a saber: Altamira, Bragança, Breu Branco, São Miguel do
Guami e Tailândia.

Para que os impactos do programa possam ser efetvamente mensurados a partr desta
linha de base, a metodologia da pesquisa prevê a realização de coletas de dados junto aos
partcipantes  da  pesquisa  (grupo  tratamento  e  grupo controle)  durante  3  anos  a  partr  da
conclusão da linha de base. 

Os  resultados  esperados  são  os  decorrentes  da  execução  dos  planos  de  trabalho
estabelecidos em comum acordo entre os partcipes conforme oportunidade e conveniência,
para o atngimento do objeto desta parceria. Com os resultados obtdos ao longo do tempo,
espera-se identfcar  gargalos,  ajustar  o desenho de maneira tempestva e aprimorar o PCF
contnuamente. Essa avaliação também ajudari a entender, no longo prazo, os efeitos regionais
do programa e do impacto em diferentes aspectos, desde o desenvolvimento socioemocional
da  criança  até  a  renda  da  família,  assim  como  indicadores  de  saúde,  pobreza  e
empregabilidade.

O segundo plano de trabalho foi acordado através do TE D nº 03/SAGI/MC de 20 de maio
de 2019 com vigência de 22 de maio a 31 de dezembro de 2019 e esti sendo executado pelo
Insttuto de Saúde Coletva com apoio de pesquisadores selecionados via edital destnado aos
discentes da Ufopa.
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