
 
 

 

 

CAMPANHA - MAIO LARANJA E SEMANA DO BRINCAR 

 

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado 

em 18 de maio. A data faz memória à menina capixaba Araceli Crespo de apenas oito anos de idade. Ela 

foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta em 1973. 

Em 2000 foi oficializada a data nacional (Lei 9.970/2000). No Mato Grosso do Sul, o governo 

transformou em Lei (Nº 5.118, de 12 de janeiro de 2017), instituindo o Maio Laranja (Mês de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes). 

A SMEDE através da Educação Infantil, do Núcleo de Valorização e Qualidade de Vida da 

Comunidade Escolar e dos Espaços não formais estará promovendo ações alusivas ao Combate à Violência 

e a Semana do Mundial do Brincar, em que serão trabalhadas ações alusivas a estas datas durante todo o 

mês de maio. 

A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a 

importância do brincar na infância, tendo o dia 28 de maio como o dia “D”, data consolidada em 1998. Em 

2022, o tema da Semana do Brincar é “Confiar na força do Brincar”, tema escolhido para espalhar o brincar 

como um ato transformador e essencial e acontecerá entre os dias 21 a 29 de maio. Ao brincar, a criança 

mobiliza múltiplos sentidos, expressa suas necessidades, ressignifica espaços e se desenvolve em aspectos 

físicos, cognitivos, emocionais, sociais e culturais. Cada Criança deve ser livre para elaborar sua vivência 

lúdica e se desenvolver de forma integral, pensando nisso, a Campanha culminará com a Semana do 

Brincar, onde propomos atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores, 

promovendo a valorização do brincar como um dos pilares do desenvolvimento infantil. 

A Campanha Maio Laranja terá início em 06/05/2022 até 20/05/2022 e finalizará com a Semana do 

Brincar, prevista para o período de 23 a 27 de maio, conforme o cronograma abaixo: 

 
Cronograma das Ações da Campanha: Maio Laranja e Semana do Brincar 

 

MAIO LARANJA 

DATA UNIDADE ESCOLAR 

06/05/2022 8h - Abertura do Maio Laranja - CEI Eric Jones 

10/05/2022 8h e 14h - Capacitação de combate à violência 

Público-alvo: Gestores e Coordenadores dos CEI, auxiliares de 

desenvolvimento Infantil e cuidadores. 
Tema: Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
(Escola Zélia Barbosa Rocha) 

11/05/2022 8h30m - CEI Sebastiana B./Tininha - Contação de história e música 

8h30m - CEI Desdedeth/ SEPREV com Prevenilda - Contação de história 

15h - Palestra no Canal Pedagógico 

- Tema: Aspectos psicológicos e comportamentais do abuso sexual 

Psicóloga Leiliane Tavares 
12/05/2022 14h - Escola Jayme de Altavilla/Tininha - Contação de história e música 

17/05/2022 8h30m - Escola Pedro Suruagy/Tininha - Contação de história e música 

18/05/2022 14h - CEI Luíza Santana/Tininha - Contação de história e música 

19/05/2022 8h30m - CEI Boa Vista/Tininha - Contação de história e música 

20/05/2022 14h - CEI Zélia Barbosa/Tininha - Contação de história e música 
8h30m Reunião com gestores da educação infantil, SMTT – Maio Amarelo 



SEMANA DO BRINCAR 

23/05/2022 PLANEJAMENTO 

24/04/2022 14h - Escola Joana Santana/Tininha – Contação de história (Arapiraquinha 4) 

25/05/2022 8h30m - CEI Pontes de Miranda (Pró Brincar) 
14h - Escola Ana Rita/Tininha (Manhã) 

26/05/2022 14h - Escola Djalma Matheus – Ginásio da Benildo 

Data a definir CULMINÂNCIA (CAETI 1) 

 


