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Ofício Circular n.º 096/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC         Recife, 06 de maio de 2020. 

Senhoras e Senhores 

GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO RECIFE 

Diante da continuidade do cenário atual em que se encontra toda a população recifense em 

decorrência da crise na saúde, a Prefeitura do Recife mobilizou os seus setores, mais uma vez, 

a fim de garantir a integridade, saúde e bem-estar das famílias as quais possuem filhos e/ou 

dependentes matriculados na Rede Municipal de Ensino.  

Neste sentido, a Secretaria de Educação dará seguimento à distribuição de recursos 

pedagógicos, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, que serão entregues aos estudantes e 

seus familiares nas unidades educacionais no próximo dia 08 de maio.  

Para que o processo de entrega dos itens às famílias dos estudantes ocorra de forma rápida, 

tranquila e segura, é necessária a organização prévia do espaço com todo o material que será 

disponibilizado, conforme as indicações a seguir.  

 

Anos Iniciais Materiais a serem entregues 

1º, 2º e 3º anos Caderno de Atividades – Ciclo Alfabetização 

4º e 5º anos Caderno de Atividades – Anos Iniciais (apenas para as 

Unidades das RPAs 1 e 5. As demais RPAs já haviam 

recebido esse material na entrega de Abril) 

 

Anos Finais Materiais a serem entregues 

6º ao 9º anos Aprova Recife (as escolas deverão distribuir o material que 

tiver recebido) 

9º anos Simulados Ondatec (cada estudante receberá 2 simulados, 

podendo ser Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais ou 

Matemática) 

Travessia Kit de Atividades Pedagógicas 

  

EJA Materiais a serem entregues 

Módulo 1, 2, 3 e modulada EJA Fase 1 

Módulo 4 e 5  EJA Fase 2 

 

Enfatizamos a necessidade do cumprimento do protocolo de contenção do Covid-19 quando na 

entrega do Kit de alimentação, kit de limpeza e material pedagógico. São eles:  

 

● Garantir a distância de um metro entre o responsável pela entrega e o início da fila e 

entre as pessoas que nela estiverem. Recomenda-se a marcação prévia no chão, 

indicando a distância mínima entre os presentes;  
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● Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (máscaras e luvas), entregues nas 

Unidades Educacionais, como importante medida preventiva. 

● Não tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;  

● Sempre que necessário, reforce as medidas básicas de higiene com os colaboradores, 

como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão;  

● Manter objetos e superfícies de uso comum higienizados.  

● Evitar aglomerações. Os pais ou responsáveis devem ser orientados a receber os kits e 

retornarem às suas residências.  

 

Agradecemos, desde já, a colaboração de todos. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 


