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PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN

O que é? Programa misto de visitas domiciliares, encontros 

coletivos e comunitários para apoiar e orientar as famílias no 

cuidado e na educação de suas crianças.

Objetivo:  fortalecer os vínculos e as competências familiares 

para proporcionar oportunidades para o desenvolvimento 

infantil por meio de brincadeiras e da interação com os adultos.

Público-Alvo: famílias com crianças menores de 4 anos de idade 

residentes na zona rural em áreas com elevada vulnerabilidade 

social onde não existem Centros de Educação Infantil – CEI.



ATIVIDADES

• Visitas Domiciliares : propor brincadeiras e atividades para os 

pais realizarem com as crianças (quinzenal);

• Grupo de Brincadeiras e Convivência: favorecer a convivência 

e a interação com outras crianças em estágios de 

desenvolvimento próximos (quinzenal);

• Encontros de Orientações para os Pais e Cuidadores: 
fortalecer o vínculo com o bebê (mensal);

• Encontros Familiares Comunitários: abordar questões 

relativas à educação, ao desenvolvimento infantil e ao 

cuidado de saúde com as crianças (mensal).



CARACTERÍSTICAS

1. Coordenação sob a responsabilidade da área da Educação;

2. A família como núcleo central das ações dirigidas à criança;

3. A participação efetiva da comunidade, com atividades que 

reúnem as famílias em espaços próprios da comunidade;

4. A intersetorialidade e a cooperação entre o estado e os 

municípios;

5. A construção de Redes de Apoio Comunitário para a 

socialização de experiências.



FORMAÇÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA

Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADI): professores da 

Educação Infantil moradores do município/comunidade 

atendida.

Supervisores: profissionais de nível superior das Secretarias 

Municipais da Educação que atuam no MAIS PAIC, na área de 

Educação Infantil. 

Formação do ADI e do Supervisor (80 horas): 

• Formação inicial: presencial com duração de 48 horas;

• Educação permanente: duração de 32 horas, em períodos 

mensais de 8 horas, durante 4 meses.



REFERENCIAIS TEÓRICOS METODOLÓGICOS

O conteúdo do PADIN foi desenvolvido pelas professoras: 

• Ana Cecília Silveira Sucupira: Especialista em Saúde Pública 

(USP), Mestre em Medicina Preventiva (USP) e Doutora em 

Pediatria (USP); e 

• Fátima Maria Sabóia Leitão: Professora Doutora em Educação 

Brasileira pela Universidade Federal do Ceará.

O Programa leva em consideração experiências nacionais e 

internacionais, como o Chile Cresce Contigo, o International

Child Developmental Program (ICDP), O Educa tu Hijo de Cuba, 

o Primeira Infância Melhor – PIM do Rio Grande do Sul – e o 

Cresça com Seu Filho, desenvolvido em Fortaleza.



Referenciais Teóricos Metodológicos



SELEÇÃO DAS ÁREAS ATENDIDAS

No primeiro ano, o PADIN atendeu os 36 municípios com os 

maiores percentuais de pessoas em extrema pobreza, de acordo 

com os dados do Censo Demográfico de 2010. 

Destes, 22 municípios foram selecionados para participar de uma 

avaliação experimental do impacto do PADIN sobre o 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças.

A seleção das áreas levou em conta:

(a) número de famílias com crianças de até 35 meses de idade; 

(b) fração das famílias em pobreza extrema; e 

(c) fração dos domicílios com chefe de família alfabetizado.
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