
Confira a programação completa: 
SEGUNDA-FEIRA: CENTRO DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE 

08h00 – 12h30 Painel de Abertura da 
Primeira Semana do Bebê doRecife 
Painel de Abertura: “Do nascimento à vida: não basta 
sobreviver, tem de desenvolver!” 

08h00 – 08h30 Chegada e credenciamento 

08h30 – 09h15 Formação da mesa de autoridades e abertura oficial 

09h15 – 10h00 Palestra: "Humanização do parto e nascimento" 
Dra. Daphne Hattner 

10h00 – 10h45 Palestra:  “Pesquisa para estimar a prevalência de 
nascimentos pré-termo no Brasil e explorar possíveis 
causas" 
Dra. Alicia Matijasevich 

10h45 – 11h00 Intervalo 

11h00 – 11h45 Palestra: ”Desenvolvimento da Primeira Infância" 

11h45 – 12h30 Discussão e encerramento 

  
  
SEGUNDA-FEIRA 

08h00 – 17h00 Creche 
Mãezinha doCoque -
 Distrito Sanitário I 

Oficina brincando e aprendendo no 
desenvolver da vida 
As equipes  das USF`s, PSE e NASF 
realizarão avaliação dodesenvolvimento 

09h00 – 13h00 Atividades lúdicas e educativas 
Equipes das diversas Secretarias e instituições parceiras 
desenvolverão atividades lúdicas e educativas com crianças de 
creches, escolas e abrigos da Prefeitura. Teremos a presença de 
arte educadores, contação de histórias, orientações de 
primeiros socorros, higiene bucal, amamentação e 
alimentação saudável, dentre outras atrações. 



das crianças 

14h00 – 17h00 USF’s, PACS e 
Creches do Distrito 
Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e 
Palestras com distribuição de 
materiais educativos 
As equipes das unidades desenvolverão 
rodas de conversas com grupos de mães 
e cuidadores sobre alimentação saudável 
na Primeira Infância 

08h00 – 17h00 Escolas  do PSE 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e 
Palestras 
As escolas desenvolverão atividades com 
as crianças. Temas propostos: 
Alimentação Saudável, Desenvolvimento 
Integral e Saúde Bucal 
Campanha para arrecadação de 
vidros para doação de leite materno 
(Gincana) 
As escolas  realizarão campanha de 
doação de vidros 

08h00 – 17h00 Programa  Academia 
da Cidade 
Distrito Sanitário II 

Campanha para arrecadação de 
vidros para doação de leite materno 
Os profissionais do PAC divulgarão a 
campanha de doação de vidros 
Atividades com mães e avós 
Os profissionais do PAC vão estimular 
mães e cuidadores a  participar das 
atividades 

08h00 – 17h00 Maternidade Bandeira 
Filho 

Palestras sobre aleitamento Materno, 
triagem neonatal, cuidados com bebês 
Os profissionais de Serviço Social, 
Enfermagem e  a  Equipe do Banco de 
Leite Humano, falarão para mulheres, 
acompanhantes e responsáveis pelas 
crianças 

08h00 – 12h00 USF’s do Distrito 
Sanitário V 
(Mangueira II, 
Mustardinha e Chico 
Mendes) 

Rodas de conversas e consultas 
compartilhadas 
As equipes das USF`s e do NASF 
desenvolverão rodas de conversas com 
grupos de mães e cuidadores sobre 



estimulação oportuna e 
desenvolvimento infantil 

08h00 – 17h00 USF Chico Mendes -  
Distrito Sanitário V 

Palestra 
A equipe da USF e do NASF  realizará 
palestra sobre doação de Leite Humano 
e arrecadação de vidros 

15h00 – 16h00 Barro - Distrito 
Sanitário V 

Ninar nos Terreiros 
Profissionais dos DS desenvolverão 
rodas de conversa sobre os cuidados 
com a saúde dobebê e da criança, 
fortalecendo os vínculos afetivos com 
cuidadores. Haverá também música e 
contação de histórias africanas para o 
público dos terreiros 

08h00 – 12h00 Creche Aritana -
Coqueiral Imbiribeira 
- Distrito Sanitário VI 

Teatro de Mamulengo 
As equipes do PSE, Vigilância 
Ambiental e Educação popular 
realizarão um teatro de mamulengo 
abordando o tema prevenção de 
acidentes na infância. 

08h00 – 12h00 Cheches 
escolas doRecife 

Atividades de desenvolvimento infantil 
As equipes das creches escolas 
desenvolverão jogos de percepção 
auditiva com instrumentos musicais 

08h00 – 12h00 Upinha Hélio 
Mendonça - Distrito 
Sanitário VII 

Shantala - Massagem Indiana embebês
Profissionais do NASF e do DS VII 
desenvolverão a atividades com mães 
e bebês na espera da consulta 

08h00 – 12h00 USB Ivo Rabelo 
(PACS UR 01 e Dois 
Rios) do Mãe Coruja - 
Distrito Sanitário VIII 

Palestra sobre Aleitamento Materno e 
instituição da Gincana para doação de 
vidros 
Profissionais da USF farão a palestra e 
instituirão a gincana 

  
TERÇA-FEIRA 

14h00 – 17h00 Creche Ame as 
Crianças 
Distrito Sanitário II 

Shantala / Reike 
Contação de Histórias 
Oficina de brinquedos com sucatas 



As equipes das unidades desenvolverão 
as atividades com grupos de mães e 
cuidadores 

08h00 – 17h00 USF’s e PAC’s 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e 
Palestras 
As unidades desenvolverão atividades 
nos seguintes temas: Saúde Bucal, 
desenvolvimento Integral, cuidados com 
higiene e 
Campanha para arrecadação de 
vidros para doação de leite materno 
As equipes das unidades divulgarão a 
campanha de doação de vidros 

08h00 – 17h00 Escolas do PSE 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e 
Palestras 
As escolas desenvolverão atividades 
com as crianças. Temas propostos: 
Alimentação Saudável, 
Desenvolvimento Integral e Saúde Bucal
Campanha para arrecadação de 
vidros para doação de leite materno 
As escolas divulgarão a campanha de 
doação de vidros 

08h00 – 17h00 Programa  Academia 
da Cidade 
Distrito Sanitário II 

Campanha para arrecadação de 
vidros para doação de leite materno 
Os profissionais do PAC divulgarão a 
campanha de doação de vidros 
Atividades com mães e avós 
Os profissionais do PAC vão estimular 
mães e cuidadores a  participar das 
atividades 

  
08h00 – 17h00 CAPS Professor  

Zaldo Rocha -  
Distrito Sanitário II 

Circuito de brincadeiras 
Profissionais do CAPS realizarão 
atividades lúdicas com as crianças 
acompanhadas na Unidade e suas 
famílias 

15h00 – 16h00 Ilê Axé Oiá Gigan 
Av. Professor José dos 

Ninar nos Terreiros 
Profissionais dos DS desenvolverão 



Anjos, Arruda 
 - Distrito Sanitário II 

rodas de conversa sobre os cuidados 
com a saúde do bebê e da criança, 
fortalecendo os vínculos afetivos com 
cuidadores. Haverá também música e 
contação de histórias africanas para o 
público dos terreiros 

08h00 – 12h00 USF Mangueira II -
 Distrito Sanitário V 

Palestras sobre cuidados com obebê 
Profissionais da USF falarão sobre 
cuidados com bebê, incluindo 
importância da 
realização do teste dopezinho,  para 
mulheres, acompanhantes e responsáveis 
pelas crianças 

14h00 – 17h00 Creche de Chico 
Mendes -  Distrito 
Sanitário V 

Circuito de atividades lúdicas 
As equipes da USF e NASF 
desenvolverão circuito de atividades 
lúdicas para avaliar o desenvolvimento 
infantil 

08h00 – 12h00 UST José Carneiro 
Leão – PACS Pina I e 
II-  Distrito Sanitário 
VI 

Atividade educacional em sala de 
espera 
Profissionais da USF falarão sobre 
cuidados com bebê, incluindo a 
higiene do bebê, o banho de sol, 
Testes do olhinho, orelhinha e pezinho 

08h00 – 12h00 Cheches 
escolas doRecife 

Atividades de desenvolvimento 
infantil 
As equipes das creches escolas farão 
uma brincadeira deliciosa com massinha 
de modelar comestível (sagu...) 

08h00 – 12h00 Creche Brasília 
Teimosa - Distrito 
Sanitário VI 

Ações de Saúde (dias 19, 20 e 21/05) e 
Teatro de Mamulengo 
As equipes das USFs, do DS, Vigilância 
Ambiental e Educação popular 
realizarão diversas ações com as 
crianças: Avaliação nutricional e 
antropométrica, Saúde Bucal e haverá 
um teatro de mamulengo abordando o 
tema prevenção de acidentes na infância.



08h00 – 12h00 Creche Municipal 
Nossa Senhora de 
Fátima, Creche Monte 
Oliveira e Creche 
Municipal Flor da 
Comunidade - Distrito 
Sanitário VII 

Ações de Saúde 
As equipes das USF`s 
Alto doReservatório e da Brasileira e 
Morro da Conceição realizarão 
diversas ações com as crianças 
matriculadas na creche: Avaliação 
nutricional e antropométrica, 
abordagem lúdica sobre Alimentação 
Saudável, vacinação, Saúde Bucal, 
Verificação de P.A, vermifugação 

08h00 – 12h00 Upinha Hélio 
Mendonça - Distrito 
Sanitário VII 

Shantala - Massagem Indiana 
embebês 
Profissionais do NASF e do DS VII 
desenvolverão a atividades com mães 
e bebês na espera da consulta 

  
Quarta-feira 

08h00 – 10h00 Creche 
Mãezinhado Coque -
 Distrito Sanitário I 

Oficina de brinquedos 
As equipes das USF`s, PSE e NASF 
realizarão oficina de brinquedos com 
material reciclado 

10h00 – 12h00 Creche Vovô Artur -
Distrito Sanitário I 

Oficina de brinquedos 
As equipes das USF`s, PSE e NASF 
realizarão oficina de brinquedos com 
material reciclado 

14h00 – 17h00 Espaço Mãe Coruja 
Santo Amaro – Polic. 
Waldemar de 
Oliveira  Dist. 
Sanitário I 

Shantala e Ofurô para bebês 
A equipe do Mãe Coruja junto com 
profissionais das unidades de referência 
desenvolverão as atividades com grupos de 
mães e bebês 

14h00 – 17h00 Creche Tia Emília 
Distrito Sanitário II 

Shantala / Reike, Contação de Histórias 
Oficina de brinquedos com sucatas 
As equipes das unidades desenvolverão as 
atividades com grupos de mães e 
cuidadores 



08h00 – 17h00 USF’s e PACS 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e Palestras 
As unidades desenvolverão atividades nos 
seguintes temas: Saúde Bucal, 
desenvolvimento Integral, cuidados com 
higiene e 
Campanha para arrecadação de vidros 
para doação de leite materno 
As equipes das unidades divulgarão a 
campanha de doação de vidros 

08h00 – 17h00 Escolas do PSE 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e Palestras 
As escolas desenvolverão atividades com 
as crianças. Temas propostos: Alimentação 
Saudável, Desenvolvimento Integral e 
Saúde Bucal 
Campanha para arrecadação de vidros 
As escolas divulgarão a campanha de 
doação de vidros para doação de leite 
materno 

08h00 – 17h00 Programa  Academia 
da Cidade 
Distrito Sanitário II 

Campanha para arrecadação de vidros 
para doação de leite materno 
Os profissionais do PAC divulgarão a 
campanha de doação de vidros 
Atividades com mães e avós 
Os profissionais do PAC vão estimular 
mães e cuidadores a  participarem das 
atividades 

14h00 – 17h00 Espaço Mãe Coruja 
Torrões – CS Profº 
Joaquim Cavalcanti 
Distrito Sanitário IV 

Palestra dialogada e customização de 
almofadas 
Profissionais do Mãe Coruja e unidades 
de referência desenvolverão palestra 
orientando as gestantes sobre os 
cuidados com o bebê na 1ª semana e 
farão customização do travesseiro de 
amamentação 



07h30 – 08h30 Creche do Bongi -  
Distrito Sanitário V 

Roda de conversa 
As equipes da USF e NASF realizarão 
roda de conversa sobre aleitamento 
materno e doação de leite humano com 
mães da creche 

08h30 – 12h00 Creche do Bongi -  
Distrito Sanitário V 

Circuito de atividades lúdicas e de saúde 
bucal 
As equipes da USF e NASF 
desenvolverão circuito de atividades 
lúdicas para avaliar o desenvolvimento 
infantil  e ação de saúde bucal com as 
crianças da creche 

08h00 – 12h00 USB -  Distrito 
Sanitário VI 

Atividade educacional em sala de espera 
e roda de conversa no grupo de gestantes
Profissionais da USF falarão sobre 
cuidados com bebê, imunização da 
criança na sala de espera, e cuidados 
com o bebê para o grupo de gestantes 

08h00 – 12h00 Cheches 
escolas doRecife 

Atividades de desenvolvimento infantil 
As equipes das creches escolas  
proporcionarão às crianças um 
mergulho sensorial utilizando bolinhas, 
algodão, palha, papel, areia, etc. 

08h00 – 12h00 Creche Municipal 
Celeste Vidal - 
Distrito Sanitário VII 

Ações de Saúde 
A equipe da USF Sítio dos Macacos 
realizará diversas ações com as crianças 
matriculadas na creche: Avaliação 
nutricional e antropométrica, 
abordagem lúdica sobre Alimentação 
Saúdável, vacinação, Saúde Bucal, 
Verificação de P.A, vermifugação, dentre 
outras 

  
QUINTA-FEIRA 



14h00 – 17h00 Creche Vila 
Imperial 
Distrito Sanitário II 

Shantala / Reike 
Contação de Histórias 
Oficina de brinquedos com sucatas 
As equipes das unidades desenvolverão as 
atividades com grupos de mães e 
cuidadores 

08h00 – 17h00 USF’s e PAC’s 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e Palestras
As unidades desenvolverão atividades nos 
seguintes temas: Saúde Bucal, cuidados 
com higiene e desenvolvimento Integral 
Campanha para arrecadação de vidros 
para doação de leite materno 
As equipes das unidades divulgarão a 
campanha de doação de vidros 

08h00 – 17h00 Escolas do PSE 
Distrito Sanitário II 

Rodas de conversas, Oficinas e Palestras
As escolas desenvolverão atividades com 
as crianças. Temas propostos: Alimentação 
Saudável, Desenvolvimento e Saúde Bucal
Campanha para arrecadação de vidros 
para doação de leite materno 
As escolas divulgarão a campanha de 
doação de vidros 

08h00 – 17h00 Programa  Academia 
da Cidade 
Distrito Sanitário II 

Campanha para arrecadação de vidros 
para doação de leite materno 
Os profissionais do PAC divulgarão a 
campanha de doação de vidros 
Atividades com mães e avós 
Os profissionais do PAC vão estimular 
mães e cuidadores a  participar das 
atividades 

08h00 – 12h00 USF Apipucos -
Distrito Sanitário 
VII 

Oficina do SISVAN 
Profissionais da Área Técnica de 
Alimentação e Nutrição (ATAN) realizarão 
treinamento no Sistema de Informação de 
Vigilância Alimentar e Nutricional para 
profissionais da USF Apipucos 

  
14h00 – 17h00 Espaço Mãe Coruja Palestra dialogada 



Água Fria – Igreja 
Internacional da 
Graça de Deus, na Av. 
Beberibe nº 1716 
Distrito Sanitário II 

Profissionais do Mãe Coruja e unidades 
de referência desenvolverão palestra 
orientando as gestantes sobre os cuidados 
com o bebê na 1ªsemana 

15h00 – 16h00 Terreiro na Rua 
Fagundes Varela, 64, 
Madalena -Distrito 
Sanitário IV 

Ninar nos Terreiros 
Profissionais dos DS desenvolverão rodas 
de conversa sobre os cuidados com a 
saúde do bebê e da criança, fortalecendo 
os vínculos afetivos com cuidadores. 
Haverá também música e contação de 
histórias africanas para o público dos 
terreiros 

08h00 – 12h00 USB -  Distrito 
Sanitário VI 

Atividade educacional em sala de espera
Profissionais da USF falarão sobre 
“Registro civil, toda criança tem direito” 

09h00 – 12h00 Espaço Mãe Coruja 
Macaxeira – USF 
Macaxeira -Buriti 
Distrito Sanitário VII 

Palestra dialogada 
Profissionais do Mãe Coruja e unidades 
de referência desenvolverão palestra 
orientando as gestantes sobre os cuidados 
com o bebê: Saúde Bucal, amamentação e 
cuidados gerais 

08h00 – 12h00 Cheches 
escolas doRecife 

Atividades de desenvolvimento infantil 
As equipes das creches escolas  farão 
atividades de pintura com tintas atóxicas 
(vários instrumentos: pincel, bucha, 
escova...) 

A confirmar USB Ivo Rabelo 
(PACS UR 01 e Dois 
Rios) do Mãe Coruja -
 Distrito SanitárioVIII 

Ações de Saúde, palestra e cineminha 
Profissionais da USB e Mãe Coruja 
realizarão diversas ações com as crianças 
de 0 a 6 anos: pesagem e medição, 
atualização dos cartões vacinais, palestra 
sobre higiene bucal, escovação e 
cineminha. 
Final da Gincana 
Recebimento dos vidros arrecadados na 
gincana e distribuição dos prêmios 

  
SEXTA-FEIRA 



08h00 – 17h00 Creche Vovô Artur -
Distrito Sanitário I 

Oficina brincando e aprendendo no 
desenvolver da vida 
As equipes das USF`s, PSE e NASF 
realizarão avaliação dodesenvolvimento 
das crianças 

14h00 – 17h00 Creche Vila Imperial 
Distrito Sanitário II 

Shantala / Reike, Contação de Histórias 
Oficina de brinquedos com sucatas 
As equipes das unidades desenvolverão as 
atividades com grupos de mães e 
cuidadores 

14h00 – 17h00 Praça doHipódromo 
Distrito Sanitário II 

Mamaço com as nutrizes e seusbebês 
Coleta de vidros arrecadados, atividades 
lúdicas, teatro sobre aleitamento 
materno 
Os profissionais das Unidades e doPAC 
realizarão atividades lúdico/recreativas  
com as crianças, será apresentando um 
teatrinho sobre aleitamento materno e o 
evento culmina com o momento de 
amamentação conjunto (Mamaço) 

08h00 – 12h00 Cheches 
escolas doRecife 

Atividades de desenvolvimento infantil 
As equipes das creches escolas  
desenvolverão atividades lúdicas 
“dofundo do mar” com lençol, barquinhos 
de papel e musicalização 

15h00 – 16h00 Associação de 
Moradores do Morro 
da Conceição -
Distrito Sanitário 
III 

Ninar nos Terreiros 
Profissionais dos DS desenvolverão rodas 
de conversa sobre os cuidados com a 
saúde do bebê e da criança, fortalecendo os 
vínculos afetivos com cuidadores. Haverá 
também música e contação de histórias 
africanas para o público dos terreiros 



08h00 – 12h00 Auditório da 
Policlínica Lessa de 
Andrade - Distrito 
Sanitário IV 

Roda de diálogo “Prevenção e proteção 
contra a violência na Primeira infância” 
As equipes do Centro de Referência de 
Atendimento às Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Violência – CERCA, e da 
SDSDH, realizarão roda de diálogo 
sobre o tema violência, para 
profissionais da rede de atenção e 
proteção à criança 

A confirmar USF Intra Pulso 
(Jáder de Andrade) - 
Distrito Sanitário VI 

Palestras “Importância da Atividade 
Física no Período da Amamentação” e 
"Alimentação complementar para 
crianças: aspectos nutricionais e 
fonoaudiológicos". 
Os professores de educação 
físicado Programa Academia da Cidade 
e profissionais do NASF 6.1B realizarão 
as palestras para gestantes e usuários 

08h00 – 12h00 USF Rio da Prata - 
Distrito Sanitário 
VIII 

Teatro de Mamulengo 
As equipes da Vigilância Ambiental e de 
Educação Popular realizarão teatro de 
mamulengo com o tema “Prevenção de 
Acidentes na Infância” para usuários 

08h00 – 17h00 USF Rio da Prata - 
Distrito Sanitário 
VIII 

Ações de Saúde 
Profissionais da USF realizarão diversas 
ações de saúde com as crianças da 
comunidade: Pesagem e medição, com 
avaliação doCrescimento e 
Desenvolvimento, Imunização, Nutrição, 
Linguagem, Dentição, dentre outras 
Depoimento sobre a experiência 
prazeirosa da doação de leite materno 
A nutriz Cássia Ottoboni fará o 
depoimento 

 


