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RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL   

 

Contratante: Universidade Federal de 
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 Interveniente: PROAD 

 

Contratada: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE 

 

Título do Projeto: Avaliação do Impacto do Programa Criança Feliz 

 

Período de Execução:  Abril/2019 à Novembro/2019. 

 
1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Objetivo: 
 

O objetivo do projeto é avaliar o impacto do Programa Criança Feliz (PCF) 

sobre a estimulação intelectual no ambiente doméstico e sobre o desenvolvimento 

cognitivo e psicomotor de crianças brasileiras menores de três anos.  

O PCF foi lançado em outubro de 2016, com implantação gradativa nos anos de 

2017 e 2018 até atingir 3,5 milhões crianças menores de três anos, cujas famílias 

sejam beneficiarias do Programa Bolsa Família (PBF) e do Beneficio de 

Prestação Continuada (BPC).  

Entre uma série de ações a serem desenvolvidas pelo PCF, inclui-se a realização 

de visitas semanais para estas crianças, visando a estimulação intelectual. 

Especificamente, o programa visa orientar e apoiar as gestantes e famílias desde 

a preparação para o nascimento da criança, colaborando no exercício da 

parentalidade, fortalecendo o papel das famílias em relação ao cuidado, proteção 

e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade e favorecendo o 

fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários; promover ações voltadas ao 

desenvolvimento integral na primeira infância, estimulando o desenvolvimento de 

atividades lúdicas envolvendo outros membros da família; e promover, 

acompanhar e monitorar o desenvolvimento infantil, inclusive mediando o acesso 

da família a outros serviços públicos que possam impactar positivamente no 

desenvolvimento das crianças. 

 Objetivos Específicos:  
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Os impactos e benefícios esperados do Programa incluem:  

• Fortalecimento dos vínculos familiares  

• Prevenção de situações de negligência e violência contra a criança  

• Redução da subnutrição crônica  

• Melhora do desenvolvimento psicomotor, cognitivo e da capacidade de 

interação da criança, conforme indicadores apropriados para cada faixa 

etária. 

  
 
 

Resultados Esperados: 

 
  A necessidade premente de avaliar com metodologias rigorosas o impacto de 
programas de larga escala. 
A necessidade de planejar precocemente a avaliação do programa, permitindo a 
coleta de dados de linha de base antes do início da implantação 
do mesmo. 
A necessidade de avaliação externa por um grupo independente da equipe de 
gestores do programa. 
A possibilidade de realizar a alocação aleatória de crianças ou municípios para 
receberem o programa em diferentes períodos de tempo. 
A interação entre gestores e avaliadores para aprimorar a qualidade da avaliação 
e a retroalimentação de resultados. 
A integração entre o monitoramento do programa realizado pelos gestores e 
avaliação externa. 

 
2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 

• Complementação de amostra da linha de base; 

• Acompanhamento dos participantes da pesquisa de avaliação de impacto 

do PCF nos períodos entre a coleta da linha de base da avaliação de 

impacto do PCF e a primeira coleta de informações (T); 

• Realização de coleta de dados da etapa T1 da pesquisa de avaliação de 

impacto do Programa Criança Feliz(PCF) nos municípios participantes do 

Estado de Goiás. 

 

 
3. PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO PERÍODO 

• A etapas foram concluídas em tempo e sem intercorrências 
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4. PARCERIA INSTITUCIONAL 

Para o desenvolvimento da pesquisa contamos com os seguintes 
parceiros: 

• UFG 

• RTVE 

• IPTSP 

• MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO 
DA INFORMAÇÃO - SAGI 
 

 
 

5. IMPACTOS GERADOS 

Todas as atividades estão sendo realizadas, dentro do prazo. 

 
6. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS 

• Até o momento as atividades propostas estão sendo executadas, com 
sucesso. 

 
7. EQUIPE 

 

O projeto conta com a seguinte equipe: 
 
 - Coordenação Geral: Profa Dra Marta Rovery de Souza 
 - Assistente de Coordenação: Ms. Érika Carvalho de Aquino/ Raissa Carvalho 
de Aquino 
  
 - Supervisores:  

• Layne Ilze da Silva 

• Samuel Amorim Oliveira 
 

 - Administrador de Dados:  

• Marcos José Rodrigues de Souza 
 

- Assistentes de Pesquisa:  

• Leila Pires Simeão Silva 

• Luciana Dias dos Santos 
 
- Entrevistadores: 

• Ana Flávia de Souza Mendes 

• Márcia Rodrigues Rosa dos Santos 

• Mayara Pereira da Silva 

• Thamires Fernandes Vieira 
 

 

Data: 25/11/2019 
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