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Ofício Circular nº 082/2022 –GESTOREMREDE/SEDUC         Recife,  27 de abril  de 2022. 
 
Senhores e Senhoras 

GESTORES/AS, VICES, COORDENADORES/AS PEDAGÓGICOS/AS E PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
Assunto: VIII Semana do Bebê do Recife/2022 – Preenchimento do formulário de ações 
 
A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo Fundo das Nações Unidas pela 
Infância – UNICEF, cuja finalidade é incentivar a realização de ações em favor da primeira infância, 
referentes ao cuidado, promoção, prevenção e assistência à criança. 

Diante disso, a Prefeitura do Recife vem realizando um conjunto de ações integradas, que envolvem as 
áreas da saúde, educação, desenvolvimento social e direitos humanos, na perspectiva do desenvolvimento 
infantil, tendo como elementos propulsores o cuidado, o afeto e o estreitamento das relações familiares e 
sociais.  

Neste sentido, informamos que de 30 de maio a 05 de junho de 2022 ocorrerá a VIII Semana do Bebê do 
Recife (Anexo I), com atividades presenciais e virtuais. 

Visando evidenciar o trabalho das unidades educacionais no referido período, solicitamos que seja 
preenchido até o dia 06/05/2022, o formulário disponibilizado no link 
https://forms.gle/8pmajkCAoRkCUwSv6. As orientações referentes ao preenchimento do formulário 
encontram-se no Anexo II. A programação oficial será divulgada posteriormente no site da Semana do 
Bebê e nas redes sociais da Prefeitura do Recife.   

Seguem algumas sugestões de vivências propostas pela equipe da Gerência de Alfabetização e Letramento, 
Educação Infantil e Anos Iniciais / DEI, que poderão contribuir para o planejamento da Unidade Educacional 
(Anexo III). 

Certos do envolvimento de todos/as, desde já agradecemos a participação e empenho coletivo para a 
realização das ações e contribuições às vivências programadas para esta edição da Semana do Bebê do 
Recife.  

Para esclarecimentos referentes ao planejamento das ações pedagógicas, contactar a Gerência de 
Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais, através da Divisão de Educação Infantil 
(telefones: 3355-5956/5957) e para orientações relativas ao preenchimento do formulário, falar com a 
equipe técnica da Secretaria Executiva da Primeira Infância (SEPIN) pelo endereço eletrônico 
sepin.primeirainfancia@gmail.com ou pelo telefone 3355-9131. 
 
Por oportuno, solicitamos ampla divulgação das informações constantes neste Gestor em Rede e 
renovamos expressões de elevada estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 

 
 

JULIANA GUEDES 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 

 
LUCIANA LIMA 

Secretária Executiva da Primeira Infância 
Secretaria de Educação 

 

https://forms.gle/8pmajkCAoRkCUwSv6
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Semana do Bebê
2022



A Semana do Bebê 
é uma das principais estratégias 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) para assegurar 
atenção adequada a crianças.

Promover mobilização social para incentivar ações 
em favor da primeira infância (fase compreendida 
entre 0 e 6 anos, de idade), tornando o direito à 
sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma 
prioridade na agenda de políticas públicas.

Objetivo 



Lei Nº 18.252/2016

Há sete anos, a Prefeitura do Recife realiza a Semana do Bebê 
e dedica-se a desenvolver uma semana especial de atividades 
para chamar a atenção sobre o desenvolvimento integral e 
integrado com a primeira infância.

Institui a Semana do Bebê e de proteção à Primeira Infância 
do Recife e dá ou outras providências. 



Integralidade

UNICEF

Intersetorialidade

Ações no
território

Criatividade

Manifestações
Culturais



2015
Do nascimento à vida:
Não basta sobreviver, tem que desenvolver

2016 A melhoria da qualidade de vida da criança 
na Primeira Infância de 0 a 6 anos - é o foco das ações

2020 Família, criança e felicidade: 
cuidados conectados e desenvolvimento pleno.

2018 Gerando afeto, fortalecendo vínculos

2019 Alimentar o presente é cuidar do futuro

2021 Recife: uma cidade que abraça 
desde a primeira infância

2017 1.000 dias que marcam uma vida







De 30/05 a 05/06

Semana do Bebê
2022



Próximos passos

O Formulário de ações será encaminhada para o 
preenchimento por todas as Secretarias.

Enviar o formulário preenchido com as 
atividades propostas até dia 
06 de maio (sexta-feira)

A programação estará disponibilizada no site
da Semana do Bebê Recife.





 

SECRETARIA EXECUTIVA DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Secretaria de Educação – Prefeitura do Recife 

 

 

Instruções para o Formulário da Semana do Bebê 2022 

 

 Preencher os dados nome, e-mail e telefone; 

 

 Informar a SECRETARIA OU ÓRGÃO que realizará a Atividade e, se for necessário, 

selecionar outra Secretaria ou Órgão para parceria na realização;  

 

 Informar o TEMA da atividade e descrever o que será realizado; 

 Definir o público-alvo da atividade; 

 Informar DATA, HORÁRIO E LOCAL para atividades no formato PRESENCIAL; 

 Informar DATA, HORÁRIO, FORMATO E PLATAFORMA, se for atividade no formato 

VIRTUAL.  

 

 Atenção ao prazo de entrega do VÍDEO, que deve ser encaminhado até o dia 

18/05/2022 para o e-mail semanadobeberecife@gmail.com. 

 

 Inserir as OBSERVAÇÕES sobre a Atividade que sejam pertinentes; 

 

 Lembramos que as informações inseridas na Agenda da Semana do Bebê devem ser 

detalhadas para melhor divulgação e entendimento do público. 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: 

Telefone (81) 3355.9131 

E-mail sepin.primeirainfancia@gmail.com  



 Segue o Formato de divulgação da Agenda da Semana do Bebê: 

 

  

 

 

  

 

 



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
Secretaria de Educação  

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA – SEGP 
GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

ANEXO III 
 

Av. Cais do Apolo, 925 -4º andar – CEP: 50.030-230 – Recife/PE – Fone: (081) 3355-9119/3355-9124 
E-mail: gestaopedagogicaadm@educ.rec.br   

 

VIII SEMANA DO BEBÊ DO RECIFE  2022 

 

SUGESTÕES DE AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 
 Ciclo de Palestras (oficinas ou palestras para mães em parceria com o PSE e/ou PSFs sobre 

amamentação e desenvolvimento infantil); 

 

 Café com Leite Literário – Vovó conta histórias, leitura de livros, poesias, cordéis; 

 

 Atividades lúdicas relacionadas à linguagem da Arte (teatro de fantoches e dedoches); 

 

 Musicalização para mães e bebês – Bandinha do chocalho, Bandinha de panelas, Coral para 

ninar com as mães e/ou outros familiares; 

 

 Massagem Shantala para bebês; 

 

 Vivências de jogos populares; 

 

 Passeio sensorial; 

 

 Brinquedos, jogos e brincadeiras: utilização de jogos e brinquedos existentes na unidade 

educacional, realização de brincadeiras com caixas de papelão e bolinha de sabão, quebra-
cabeça sonoro, entre outros; 

 

 Realização de cineminha; 

 

 Cuidando de quem cuida – Brincadeiras com as mães e/ou outros familiares. 
 

 

 

Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais 

 


