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Ofício Circular nº.  080/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC     Recife, 25 de janeiro de 2020. 

 

 

Aos Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
 

Senhoras e Senhores: 

GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE. 

 

Como forma de dirimir quaisquer dúvidas acerca do fornecimento do kit limpeza para os 

estudantes da rede municipal de Recife, fornecido devido à emergência declarada no município 

do Recife pelo decreto de nº 33.512 de 12 de março de 2020, em virtude do novo Coronavírus 

(COVID-19), informamos que os kits serão fornecidos para todos os alunos da rede municipal 

de ensino como estratégia para minimizar a disseminação do COVID-19 e proteger a saúde dos 

nossos alunos. Seguem as informações acerca das medidas: 

 

 Os kits (água sanitária, detergente, desinfetante, sabão em barra e sacola plástica) 

serão entregues nas unidades considerando o número de alunos matriculados em ordem 

decrescente, com previsão de conclusão de entrega para quinta-feira 26.03.2020; 

 

 Considerando o volume de materiais que será entregue e as recomendações dos órgãos 

de saúde e da prefeitura do Recife proibindo aglomerações, não será possível montar os 

kits antes da entrega nas unidades, ficando assim a cargo dos auxiliares de serviços 

gerais a montagem dos mesmos, em cada unidade educacional. A SEDUC irá enviar 

profissionais com experiência na montagem dos kits, para ajudar as unidades com 

maior número de alunos matriculados, diminuindo o tempo de montagem.  

 

Entraremos em contato com as unidades para acompanhar o andamento da ação e esclarecer 

quaisquer dúvidas. Caso seja necessário estaremos a disposição também através dos telefones: 

3355-9183, 3355-9117 ou 3355-9133. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

VITOR PAVESI 

Diretor Executivo de Administração e Finanças 

Secretaria de Educação 


