PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Ofício Circular n.º 012/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, 24 de janeiro de 2019.
Senhores
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DO RECIFE
De acordo com a especificidade da Educação Infantil, no período de adaptação das crianças nas
unidades educacionais, consideramos pertinente que os grupos infantis (BERÇÁRIO ao Grupo
III), iniciem suas atividades em dias diferenciados. Sendo assim, para facilitar a adaptação das
crianças, sugerimos a organização do atendimento, de forma que os Grupos IV e V iniciarão
desde o primeiro dia letivo, e na sequência os grupos menores, conforme quadro abaixo:
DATA
05/02/2019 – Terça-feira
06/02/2019 – Quarta-feira
07/02/2019 – Quinta-feira
08/02/2019 – Sexta-feira

ATENDIMENTO
BERÇÁRIO – GRUPOS IV e V
BERÇÁRIO – GRUPOS I, IV e V
BERÇÁRIO – GRUPOS I, II, IV e V
BERÇÁRIO – GRUPOS I, II, III, IV e V (Todos os grupos)

Acrescentamos ainda, algumas orientações para o período de adaptação das crianças:
 Os ADIs (efetivos e estagiários), independente do seu grupo de atuação, deverão estar
inseridos diariamente nesse processo;
 Para as Creches que só atendem os Grupos II e III: iniciar no dia 05/02/2019 com o
Grupo II e no dia 06/02/2019 acrescenta-se o Grupo III;
 As crianças devem receber atenção individual quando começarem a frequentar a
unidade educacional (principalmente as que estão vindo à unidade pela primeira vez);
 As mães, pais e/ou responsáveis devem receber atenção especial para ganhar a
confiança e familiarizar-se com toda a equipe da unidade educacional;
 As crianças de Berçário e Grupo I têm direito à presença de um de seus familiares na
unidade educacional durante o período de adaptação, por um período mais longo do dia;
 A reação dos bebês e de seus familiares ao período de adaptação deve ser observada
com atenção;
 A rotina e horários devem ser flexibilizados para as crianças com dificuldades na
adaptação;
 Crianças que demonstrarem insegurança, muito choro, apatia ou estiverem assustadas
merecem atenção e carinho especial da equipe de educadores da unidade educacional.
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.
Atenciosamente.
ROGÉRIO DE MELO MORAIS
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica
Secretaria de Educação
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