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Como realizar a Semana do Bebê anualmente 
 

 
  
A Semana do Bebê, realizada desde 2000 no município de Canela (RS), foi 
sistematizada com o apoio do UNICEF em 2010 e divulgada e disseminada 
amplamente para outras regiões do País, especialmente por meio do Selo UNICEF. O 
seu objetivo é tornar a primeira infância prioridade na agenda dos municípios 
brasileiros, os quais devem assegurar às crianças o direito à proteção, à saúde e à 
educação de qualidade, garantindo, assim, a sobrevivência e o seu pleno 
desenvolvimento. E a iniciativa também demonstra que, assumir o compromisso de 
melhorar as condições de vida de crianças, adolescentes e suas famílias, 
implementando e aprimorando programas e políticas de atenção à infância e à 
adolescência, não é tarefa apenas do Estado, mas de toda a sociedade. 
 
Cada município define a data e as atividades que ocorrerão durante a Semana do 
Bebê. Para realizar com sucesso essa estratégia, são propostas quatro etapas 
descritas abaixo.  
 
1. PLANEJAMENTO 
 
 PRIMEIRO PASSO: DEFINIR A COMISSÃO ORGANIZADORA 
Sugestão de composição: secretários municipais de Saúde, Educação e Assistência 
Social e equipes; representante do Conselho da Criança e do Adolescente, dos 
adolescentes, de famílias com crianças pequenas, de organizações da sociedade civil, 
das igrejas, clubes de serviços e outras. A comissão também é responsável pela 
construção da agenda e escolha do tema que será abordado na Semana. 
 
Sugestão de alguns temas-chave que podem ser desenvolvidos: aleitamento materno 
e alimentação complementar saudável; educação infantil de qualidade; os 1000 dias 
que valem uma vida; desenvolvimento infantil atípico e o desafio da inclusão; direitos 
da infância e o papel de governos e sociedade; a primeira infância na cena: fazendo 
valer a prioridade absoluta nas políticas públicas; proteção integral só com trabalho 
intersetorial; e humanização do parto e do nascimento. 
 
 SEGUNDO PASSO: LEVANTAR OS INDICADORES DO MUNICÍPIO 
Buscar os principais indicadores educacionais, sociais e de saúde do município 
relacionados à primeira infância e que serão divulgados e discutidos durante a 
Semana do Bebê. O poder público deverá validar um Plano de Ação, estabelecendo 
metas a ser alcançadas para o ano seguinte e cujos resultados serão apresentados na 
próxima Semana do Bebê do ano subsequente.  
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 TERCEIRO PASSO: PARCERIAS 
As parcerias para apoio e colaboração também são uma marca da Semana do Bebê. 
Algumas delas são caracterizadas por aporte de trabalho técnico nas mais diversas 
especialidades. Outras estão relacionadas à divulgação da iniciativa pelo comércio 
local, rádios comunitárias e mídia em geral ou a apoio financeiro. Os parceiros são 
mobilizados de acordo com a realidade de cada município: legislativo, empresas, 
ONGs, estabelecimentos de ensino, igrejas, entidades de classe, meios de 
comunicação, comercio, indústrias, associações de bairro, artistas locais, grupos de 
jovens, associações de pais, entre outros. 
 
 QUARTO PASSO: LEVANTAR CUSTOS 
Realizar levantamento das despesas com a realização do evento e possíveis fontes de 
recursos financeiros para sua execução. 
 
 QUINTO PASSO: DEFINIR ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
Organizar as demandas de identidade visual e de divulgação da Semana do Bebê: 
enviar convites, confirmar presenças, receber a imprensa e demais ações de 
comunicação. Há uma identidade visual proposta pelo UNICEF que pode ser solicitada. 
  
 SEXTO PASSO: DEFINIR A PROGRAMAÇÃO 
Defini-la incluindo atividades de formação de profissionais e gestores que garantam o 
investimento na qualidade das políticas públicas para a primeira infância, que 
promovam o vínculo mãe-bebê e cuidador-bebê; que estimulem o desenvolvimento 
das capacidades motora, cognitiva, social e afetiva da criança e a garantia integral dos 
seus direitos. A programação deve contemplar o envolvimento da comunidade nas 
áreas urbana e rural de forma lúdica e participativa. A intersetorialidade e a 
mobilização social são as principais marcas da Semana do Bebê e devem estar 
efetivamente expressas na programação. 
 
 SÉTIMO PASSO: TORNAR POLÍTICA PÚBLICA 
Buscar, com as autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, a oficialização por 
meio de lei que torne a Semana do Bebê sustentável e parte do calendário oficial de 
eventos do município, constituindo-se em espaço de transformação nas práticas e 
políticas dos municípios, sempre em prol de todas e de cada uma das crianças e de 
suas famílias. 
  
2. MOBILIZAÇÃO 
 
 PRIMEIRO PASSO: ENVOLVER A COMUNIDADE 
Mobilizar todas as pessoas do município, inclusive das áreas rurais, para participar da 
Semana do Bebê, com foco especial nas famílias com gestantes, mães, pais e bebês, 
informando e sensibilizando para a importância da primeira infância e do acesso a 
políticas públicas de qualidade. 
 
 SEGUNDO PASSO: FAZER A DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
A divulgação e o registro das atividades da Semana devem ser realizados a partir das 
parcerias e dos meios de comunicação disponíveis no município. É importante 
mobilizar voluntários para visitar os bairros, divulgar o evento, buscar parceiros para 
distribuição de material que pode ser confeccionado nas comunidades e nas escolas, 
com o apoio das crianças, jovens e famílias. 
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3. EVENTO 
 
 SUGESTÃO DE ATIVIDADES A SER REALIZADAS: 

 Realizar cerimônia de abertura com atividades que podem ser simples, mas 
mobilizadoras e atrativas para a comunidade. 

 Visitar e entregar o título do “Bebê Prefeito” à primeira criança que nascer no 
município após a abertura da Semana. Sugerimos critérios adotados por muitos 
municípios para o bebê receber o título: a mãe deve ter mais de 20 anos, ter 
feito pelo menos sete consultas no pré-natal e ter tido o bebê, 
preferencialmente, por parto normal e estar amamentando. A criança também 
precisa ser registrada ainda na maternidade. A visita à mãe e ao bebê deverá 
ocorrer ainda no estabelecimento de saúde (se houver), com a entrega 
simbólica da chave da cidade ao recém-nascido. O bebê ganha “Padrinho ou 
Madrinha da Cidadania” que simboliza o compromisso do Poder Público com a 
garantia dos direitos de todas e de cada uma das crianças do município. 

 Promover oficinas nas unidades de saúde dirigidas para funcionários e usuários, 
mostrando como os cuidadores devem estimular os bebês. Os encontros podem 
ser realizados também nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e 
nas unidades de educação infantil, com palestras ou exibição de filmes e 
discussão posterior entre os participantes sobre o tema. Exemplo: discutir o 
filme O começo da vida – http://ocomecodavida.com.br/filme-completo/; ou o 
filme Crianças invisíveis - https://www.youtube.com/watch?v=L2XULM86xD0. 

 Realizar oficinas nas creches e pré-escolas para os professores, funcionários e 
comunidade escolar (pais, mães e crianças), acerca de temas que promovam a 
qualidade da educação infantil. 

 Programar eventos científicos e comunitários, com a participação de 
profissionais locais ou convidados. O município pode buscar parcerias com 
universidades e outras instituições de ensino. 

 Realizar debates sobre assuntos ligados à gestante, à mãe, ao bebê e a 
importância da participação do pai. Exemplo: discutir a campanha Quem 
espera, espera! http://www.quemesperaespera.org.br. 

 Organizar encontros entre adolescentes e jovens com temas relacionados aos 
direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs), HIV/aids e gravidez na adolescência. 

 Incentivar a produção e exibição de apresentações culturais, por estudantes, 
artistas locais ou convidados. 

 Incentivar palestras ou outras atividades a ser promovidas pelos parceiros.  
 Promover a apresentação de projetos desenvolvidos pelas várias áreas do 

município. 
 Promover um evento cultural e lúdico que reúna crianças, bebês e suas 

famílias. 
 Promover concursos de fotos, redações, música, poemas, desenhos, pinturas, 

esculturas, incentivar a decoração de vitrines de estabelecimentos comerciais, 
entre outros. 

 Mobilizar a comunidade para uma passeata pela cidade, com as famílias 
levando seus bebês nos carrinhos. 

 Realizar evento de encerramento, com entrega de certificados aos vencedores 
dos concursos, culto ecumênico, etc. 
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4. AVALIAÇÃO 
 
Sugerimos que seja elaborado um relatório no final da Semana do Bebê a ser 
apresentado em reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
adolescente, e que contenha os seguintes componentes e informações: 
 

• Breve histórico do processo de planejamento, incluindo o nome das instituições 
componentes da comissão organizadora; 

• Indicadores levantados pelo município e as principais ações e metas que 
deverão ser alcançadas até o ano seguinte; 

• Parcerias estabelecidas; 
• Orçamento da Semana do Bebê; 
• Principais estratégias de comunicação utilizadas; 
• Programação; 
• Ações que foram realizadas para promover a sustentabilidade da Semana do 

Bebê, inclusive a lei municipal que incorpora a Semana à agenda municipal 
anualmente; 

• Como foi feita a mobilização e quais foram os atores que participaram do 
processo; 

• Relato e registro do evento (inclusive com documentação fotográfica); 
• Total de pessoas que participaram, se possível da área rural e urbana, 

mulheres, crianças e adolescentes, profissionais da saúde, educação e 
assistência social, entre outros; 

• Inovações implementadas pelo município (se houver); e 
• Análise sobre os avanços e desafios enfrentados em todo o processo. 


