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Ofício Circular n.º 010/2020– GESTOREMREDE/SEDUC      Recife, 22 de janeiro de 2020. 

 

 

Senhores 

GESTORES DAS CRECHES, CMEIs, CRECHES-ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL.  

 

Considerando as especificidades das faixas etárias dos Grupos Infantis da Educação Infantil 

(Berçário ao Grupo V), orientamos que no início do ano letivo 2020, o atendimento às 

crianças durante a semana de 04 a 07/02/2020 seja gradativo, conforme organização abaixo: 

DATA ATENDIMENTO 

04/02 – Terça-feira Berçário, Grupos IV e V 

05/02 – Quarta-feira Berçário, Grupo I, Grupos IV e V 

06 /02– Quinta-feira Berçário, Grupo I, Grupo II, Grupos IV e V 

07 /02 - Sexta-feira Berçário, Grupos I e II, Grupo III, Grupos IV e V (Todos os grupos)  

 
Em observância à planilha acima, salientamos que as turmas dos Grupos IV e V (Pré-Escola) 

iniciarão as atividades no dia 04/02/2020 e que as creches que só atendem os Grupos II e III 

devem iniciar no dia 04/02/2020 com o Grupo II e no dia 05/02/2019 com o Grupo III. 

 

Ressaltamos que, no início do ano letivo, é comum que as crianças estejam em período de 

adaptação e, nesta perspectiva, seguem algumas orientações a serem observadas:  

- Da organização do atendimento às crianças – Os ADIs, independente do seu Grupo Infantil de 

atuação, deverão estar inseridos diariamente nesse processo, apoiando no acolhimento de todas 

as crianças;  

- As famílias necessitam receber atenção especial de todos os profissionais da Unidade 

Educacional para obterem a confiança de toda a equipe e entenderem a proposta pedagógica de 

cada espaço educacional; 
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- Para as crianças de Berçário e Grupo I será importante a presença de um de seus familiares na 

Unidade Educacional, por um período mais longo do dia, por se tratar de um período 

adaptativo. Se houver necessidade por parte das crianças de outros Grupos Infantis, o mesmo 

procedimento poderá ser adotado; 

- A reação dos bebês e de seus familiares ao período de adaptação deve ser observada com 

atenção; 

- A rotina e os horários precisam ser flexibilizados para as crianças com dificuldades na 

adaptação; 

- Todas as crianças (com prioridade àquelas que demonstrarem insegurança, muito choro, 

apatia ou estiverem assustadas) merecem atenção e carinho especial da equipe de educadores 

da Unidade Educacional. 

Em caso de dúvidas, ligar para a Divisão de Educação Infantil (Telefones: 3355-5956/5967 - 

falar com Célia Santos ou Janaína Sousa). 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

ÁQUILA MELO   

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

 


