
JORNADA DE 

OFERTAS BÁSICAS 

EIXOS DE 

IMPACTO 
DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EDUCAÇÃO E ESTÍMULOS  PROTEÇÃO SOCIAL 

CRIANÇAS, GESTANTES E FAMÍLIAS COM 

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVER-SE  AO MÁXIMO  

Atenção  

específica a todas 

as gestantes e 

planejamento 

familiar e 

reprodutivo para  

as famílias. 

 

 

Parto seguro e 

promoção das primeiras 

conexões parentais. 

Desenvolvimento 

infantil e parental 

e incentivo ao 

aleitamento. 

Desenvolvimento 

pleno da 

criança e da rede 

de apoio da criança 

e da família.  

- Serviço Pré-Natal/Rede de Proteção à Mãe Paulistana 

- Orientação para planejamento familiar e reprodutivo,  incluindo genitor 

- Orientação e assistência para a interrupção da gravidez, nos casos 

previstos em lei 

- Acesso à educação e permanência do vínculo dos responsáveis 

com a escola 

 

- Orientações sobre a importância do aleitamento materno 

 

- Identificação da demanda por vaga em CEI/creche, antes mesmo 

do nascimento  

- Inscrição  ou atualização de cadastro de famílias em 

situação de vulnerabilidade no CadÚnico  

- Atendimento e acompanhamento social 

pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

- Atendimento psicossocial e jurídico pelo Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) para famílias em situação de violação de direitos 

 - Acompanhamento social pelo Serviço de Assistência 

Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio (SASF) 

para famílias com crianças nos primeiros anos de vida, 

vinculadas ao serviço 

 

- Atenção ao Parto/Rede de 

Proteção à Mãe Paulistana 

 

- Atenção nos 

Primeiros Dias / Rede 

de Proteção à Mãe 

Paulistana 

- Acesso à educação e permanência  

do vínculo dos responsáveis  com a escola 

- Atenção à saúde 

integral da criança 

 

- Atenção à saúde da 

mulher 

 

- Apoio à  parentalidade 

positiva 

 

- Inscrição ou atualização de cadastro 

de famílias em situação de  

vulnerabilidade no CadÚnico 

 

- Atendimento e acompanhamento  

social pelo Centro de Referência de  

Assistência Social (CRAS) 

 

- Atendimento psicossocial e jurídico 

pelo Centrode Referência Especializado

 de Assistência Social (CREAS) para  
famílias em situação de violação de 

direitos 
 

 - Acompanhamento social pelo 

Serviço de Assistência Social à Família 

e Proteção Social Básica no Domicílio  
(SASF) para famílias com crianças nos 

primeiros anos de vida, vinculadas ao 

serviço 

- Acesso e permanência na Educação Infantil 

 

- Alimentação Escolar Saudável e Adequada 

 

- Acesso à educação e permanência do 

vínculo dos responsáveis  

com a escola. 
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- Inscrição ou atualização 

de cadastro de famílias  

em situação de 

vulnerabilidade 

no CadÚnico 

 

- Atendimento e  

acompanhamento  

social pelo Centro 

de Referência de  

assistência social  

(CRAS) 

 

- Atendimento 

psicossocial e jurí- 

dico pelo Centro de 

Referência Especiali-

zado de Assistência 

Social (CREAS) para 

famílias em situação de 

violação de direitos 
- Acompanhamento social 

pelo Serviço de Assistência 

Social à Família e Proteção  
Social Básica no Domicílio  
(SASF) para famílias com 

crianças nos primeiros anos 

de vida, vinculadas ao 

serviço 

- Orientações sobre a importância do 

aleitamento materno 

 

- Orientação para 

planejamento familiar e 

reprodutivo,  incluindo 

genitor 

 


