
 
Programação 2021 

TEMÁTICAS ABORDADAS: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL / 
AMAMENTAÇÃO/ PRIMEIROS CUIDADOS / VACINAÇÃO 

 

10/10 – Domingo 
Divulgação e mobilização da comunidade para participarem da Semana 
do Bebê 2021 
08h / 19h - Benção dos bebês pelo Pe. Tomé na Santa Missa transmitida 
pelo Canal da PASCOM nas redes sociais da Paróquia de Cruz 
19h - Divulgação da programação e orientações sobre cuidados com a 
primeira infância na Missa de Abertura pela Equipe Técnica 
  

11/10 – Segunda-Feira 
EEIF Constância de Sousa Muniz - Abertura da semana do bebê com 
Roda de Conversa sobre alimentação saudável/ exploração de rótulos. 
EEF Lasdilau de Paulo Magalhães - Caravana da alegria em alusão ao dia 
da criança com entregas de kits e brinquedos 

8h às 17h - Atendimento oftalmológico para 120 crianças e adolescentes 
na Vila Preá com respectiva doação de óculos pela Entidade sem fins 
lucrativos do SAS (Soluções de Acesso a Saúde Especializada) 
Manhã e Tarde – Desenvolvendo relações interpessoais através das 
visitas domiciliares com as equipes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
Manhã e Tarde – Visitas domiciliares: crescendo com o lúdico. Locais: 
Sede, Caiçara e Preá – Programa Criança Feliz 

Intensificação de atualização cadastral junto às famílias ou crianças de 0 
a 6 anos do Programa Bolsa Família e famílias do cartão Mais Infância 
Ceará 
  

12/10 – Terça-Feira 
8h às 17h - Atendimento oftalmológico para 120 crianças e adolescentes 
na Vila Preá com respectiva doação de óculos pela Entidade sem fins 
lucrativos do SAS (Soluções de Acesso a Saúde Especializada) 
 

13/10 – Quarta-Feira 
8h às 12h - Atendimento oftalmológico para 60 crianças e adolescentes 
na Vila Preá com respectiva doação de óculos pela Entidade sem fins 
lucrativos do SAS (Soluções de Acesso a Saúde Especializada) 
9h - CEI Rosa Lourenço Chaves (Vila Preá) - Palestra: Como a 

alimentação contribui para a imunidade nas crianças. Local: SALA DE 

LEITURA- CEIRLC 

16h – Ciclo de Lives do NUCA de Cruz – Tema: Semana do Bebê com 

Rafaela Cristina (Mobilizadora Juvenil) e Monalisa Andrade (Adolescente 

do NUCA ) entrevistando Andreza Moura (Nutricionista) 

Tarde - UBS Preá – Roda de conversa com a temática: Aleitamento 
materno 
Tarde - UBS Aroeira – Roda de conversa com a temática: Primeira 
infância em tempos de COVID-19 
Tarde - UBS Cajueirinho - Roda de conversa com a temática:  Cronologia 
da erupção dos dentes decíduos e Trauma dentário 
Reunião com a SPS e Banco Mundial e Fundação Maria Cecília Sousa 
Vidigal para implantação do Programa AFINIDATA. Cruz é destaque 
estadual no Programa Criança Feliz 
EEIF Constância de Sousa Muniz - Concurso de Desenhos - Tema: 
Alimentação Saudável 
EEF Lasdilau de Paulo Magalhães (Caiçara) - Brincadeiras e vídeos sobre 
alimentação saudável finalizando com um piquenique de frutas e 
alimentos saudáveis 



Creche Esperança de um Novo Dia (Cajueirinho I) – Roda de conversa 
com as mães de bebês sobre alimentação saudável  
CEI Alaíde Ramos de Vasconcelos – MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO  
* Contação de histórias; *Brincadeiras; *Cinema com pipoca; * Banho de 
mangueira 
 

14/10 – Quinta-Feira 
10h30min - Programa de Rádio - Bate papo: Compromisso pela 1ª 
Infância com a participação das profissionais da Assistência Social, Saúde 
e Educação 
CEI Alaide Ramos de Vasconcelos - *Palestra com a nutricionista 

Andreza Moura. Tema: Alimentação Saudável; *Piquenique Coletivo no 

pátio da escola 

EEIF Constância de Sousa Muniz - Contação de História “Comida boa” 

EEF Lasdilau de Paulo Magalhães (Caiçara) - Encerramento com o farol 

da alimentação e lembrancinhas sobre alimentação saudável 

Creche Esperança de um Novo Dia (Cajueirinho I) – Visita a casa de 

Bebê da escola para orientações a família; Acolhida na escola com 

músicas e piquenique de frutas 

Manhã - UBS Tucuns –  Roda de conversa com a temática: A importância 

do acompanhamento da criança de 0 a 2 anos 

Tarde - UBS Poço Doce - Roda de conversa com a temática: Alimentação 

saudável  e a importância  da Puericultura 

Tarde - UBS Sede I, II e III na Praça da Brinquedoteca - Momento do 

Brincar – Contação de histórias e brincadeiras para crianças de 0 a 2 

anos 

Tarde – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Juntamente com 

o Programa Criança Feliz na Brinquedoteca para debater sobre a importância 

do Brincar 

15/10 – Sexta-Feira 
Assinatura do Decreto Municipal OUTUBRO DA 1ª INFÂNCIA EM CRUZ 
idealizado pelo Comitê Municipal da Primeira Infância de Cruz 

Manhã - UBS de Belém - Roda de conversa com a temática: Aleitamento 
materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida 
Manhã - UBS Pitombeiras - Roda de conversa com a temática:   

Introdução alimentar após a amamentação 

Tarde - UBS de Correguinho - Roda de conversa com a temática: 

Cuidados na primeira infância, Prevenção de acidente doméstico e 

Introdução alimentar 

Tarde- UBS Caiçara - Roda de conversa com a temática:  Vacinação da 

gestante e da  criança de 0 a 6 anos  e teste da linguinha 

 

16/10 – Sábado 
10h30min - Programa de Rádio - Bate papo: Compromisso pela 1ª 
Infância com a participação das profissionais da Assistência Social, Saúde 
e Educação (Reprise) 
 

*Entrega da Chave da Cidade e Kit ao Bebê Prefeito (Primeiro bebê 
nascido durante a Semana no Hospital Municipal de Cruz); 

 

Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes para 
atualização do cartão de vacinas durante todo o mês de outubro. 

 

 


