
Desenvolvimento de
capacidades nas áreas de

atuação

Oficinas e Formações em
Desenvolvimento Infantil

Desafio: organização e
abrangência das formações  

do comitê ampliado na
pandemia de COVID-19

Objetivos do Comitê
Ampliado

COMITÊ AMPLIADO DO PROGRAMA SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA
INFÂNCIA - ESTRATÉGIAS E UNIÃO DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO E FORMAÇÕES EM
TEMPOS PANDÊMICOS

O Programa se propõe a construir e compartilhar
conhecimentos sobre a Primeiríssima Infância,
acreditando que toda pessoa tem o poder de, ao
aprender, transformar-se e transformar o seu ambiente/
território, modificando crenças, percepções sobre a
Primeiríssima Infância e agindo sobre a realidade em
prol de um desenvolvimento infantil integral e
integrado. Decisões e ações das famílias e da
comunidade voltadas para o desenvolvimento infantil
integral podem transformar a realidade local.

GERUSA DE OLIVEIRA MOURA CARDOSO, ANDREIA PINTO DE SOUZA , CÁSSIA REGINA CARPI RODRIGUES DO PRADO
THAÍS SILVA NONÔ, ALEXANDRA GIROTO,  ANA PAULA GRANZOTTO, FABIANE LUCIA PINTO BOLSARI,  GABRIELA
TRIPICCHIO GONCALVES, LUCIANA MARINHO DA CUNHA , MARCELA APARECIDA BIONTI DE CARVALHO , LUCI MARA
GARCEZ MARIN,  ANA CAROLINA VILLAÇA,  STELA MARIA TAVOLIERI DE OLIVEIRA 

Prefeitura de Jundiaí 
gmcardoso@jundiai.sp.gov.br

Aprendizagem é
transformação

Quem eram os
profissionais que ja
faziam parte de comitê
ampliado? Estes,
gostariam de
permanecer?
Novos profissionais
desejariam participar?

Criamos um formulário eletrônico para
renovação de interesse na participação e
de inscrição para novos membros.
Esclarecemos a responsabilidade de
multiplicador dos conteúdos das
formações em suas equipes e seu
trabalho. Pesquisa de temas relevantes
para as formações. 

De 50 membros do Comitê ampliado,
passamos a ter 149.
Ampliação e diversidade das
categorias profissionais pela
facilidade de acesso e temas atuais e
relevantes para a prática diária.
Maior visibilidade ao Programa e suas
práticas.
Trabalho intersetorial, parcerias e
mobilização em prol da Primeiríssima
Infância.

Questionamentos Pesquisa

Inovação
Resultados

METODOLOGIA

Estratégias de comunicação: para cada formação um convite com
identidade visual marcante que pudesse ser transmitido via e-mail e
whatsApp.
Parcerias: 
- Educação Permanente em Saúde para que os profissionais pudessem
participar em horário de trabalho.
- Programa Criança Feliz: como formações do calendário das visitadoras
- Educação: Incentivo à participação das equipes
Formato
Formações e Oficinas realizadas em ambiente virtual (via Zoom)


