
 

 

 

 

Recife, 17 de maio de 2016.  

Oficio Circular nº 131/2016– GAB/SE  

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Convidamos toda a comunidade escolar para participar da Segunda Semana do Bebê 
do Recife – Todos juntos pela primeira infância, que será realizada no período de 23 a 28 
de maio de 2016, e solicitamos o empenho de todos para a participação e contribuição na 
vivência e articulação de ações a serem realizadas durante a semana. 

A Semana do Bebê é uma estratégia de ação social apoiada pelo UNICEF, cuja 
finalidade é incentivar a realização, durante uma semana de uma grande mobilização em favor 
da primeira infância, referentes ao cuidado, promoção, prevenção e assistência à criança, no 
âmbito da saúde, educação, desenvolvimento social e direitos humanos, resgatando no 
processo técnico assistencial, o afeto, os elos familiares e sociais, como propulsores e 
estimuladores do desenvolvimento infantil. 

A Segunda Semana do Bebê do Recife traz a importância da atenção à Primeira Infância, 
os seis primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral de meninas e 
meninos. A atenção integral nessa faixa etária tem impacto decisivo nos processos de 
aprendizagem e de construção de relações sociais, fatores que influenciarão a vida afetiva, 
profissional e social. É fundamental o envolvimento efetivo de toda a comunidade escolar, bem 
como da Coordenação e Gestão das unidades educacionais. 

Na programação da II Semana do Bebê haverá atividades a serem realizadas, de forma 
articulada, a partir de ações coletivas do Berçário ao Grupo V em cada unidade 
educacional, tais como: 

 Ciclo de Palestras (oficinas ou palestras para as mães em parceria com o PSE e/ou 
PSFs sobre amamentação e desenvolvimento infantil); 

 Café com Leite Literário (leitura de livros / poesia / cordéis); 

 Atividades lúdicas relacionadas à Linguagem da Arte (jogos com instrumentos 
musicais, modelagem com massinha de modelar comestível, mergulho ou tapete 
sensorial, pintura com materiais diversos, brincadeiras com músicas e de faz de conta). 

Como parte da programação, será realizado o I Seminário Educação Infantil em 
debate, no dia 30 de maio, das 8h às 12h, na EFAER Professor Paulo Freire. Para a 
ocasião, contamos com a presença de um representante de cada unidade educacional de 
educação infantil. Em anexo, segue a programação do referido Seminário para conhecimento. 

Informamos que a Semana do Bebê será coincidente à Semana Mundial do Brincar, que 
vai acontecer de 22 a 28 de maio em todo o país, propondo como tema das atividades em 
2016: “O brincar que encanta o lugar”. A idéia é que o valor do brincar seja cultivado em todos 
os momentos através de brincadeiras que envolvem música, arte, teatro, dança, circo, leitura, 
contação de histórias e manifestações culturais tradicionais e outras ações. 



Diante do exposto, agradecemos a parceria a ser realizada durante a II Semana do Bebê 
e apresentamos nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, 

  

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 

Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


