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Ofício Circular n.º 104/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC    Recife, 22 de maio de 2020. 

 

Senhores 

GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Semana do Bebê 

 

A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo Fundo das Nações 

Unidas pela Infância – UNICEF, com a finalidade de incentivar a realização, durante uma 

semana, de uma grande integração em favor da primeira infância.  

 

Neste sentido, várias secretarias (Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos) evidenciam ações de cuidado, promoção, prevenção e assistência à criança, 

resgatando o afeto, fortalecendo os vínculos familiares e sociais, como propulsores do 

desenvolvimento infantil. 

 

Diante do contexto de distanciamento social, causado pela pandemia/COVID-19, informamos 

que a 6ª Semana do Bebê do Recife ocorrerá de forma virtual no período de 25 a 31/05/2020, 

trazendo como tema “Família, criança e felicidade: cuidados conectados, desenvolvimento 

pleno”. 

  

Com o objetivo de contarmos com a participação dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil e outros que tenham interesse, estamos convidando para os Webnários (lives), que 

acontecerão nos dias 25, 27 e 29/05/2020, ocasião em que poderemos debater sobre a função 

social e pedagógica da Educação Infantil, na perspectiva do fortalecimento das políticas 

públicas voltadas à Primeira Infância. O link para o acesso é https://meet.google.com/nnw-

zsbx-gvx  

 

As informações sobre horários, temáticas, profissionais envolvidos e acesso para participação 

constam no documento anexo.  

 

Agradecemos, desde já, na certeza de que poderemos contar com a sua participação e 

contribuições às temáticas relativas à Primeira Infância, bem como de seus desdobramentos no 

trabalho pedagógico de qualidade que é realizado pelos profissionais que atuam na Educação 

Infantil de nosso município. 

 

Oportunamente, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

Atenciosamente. 

 

 

ÁQUILA MELO 
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