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ASSUNTO: Agradecimentos pela participação na ação do dia 27/03/2020 

 

GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE, 

 

Estamos passando por um momento especialmente difícil em que um microorganismo, milhões de vezes 

menor que nós, está derrubando o mundo, o CORONAVÍRUS! Principalmente por sua forma de 

transmissão. 

 

Entre alguns dos grandes prejuízos, está a paralisação das aulas da nossa Rede Municipal de Ensino, 

medida importante para evitar o espalhamento rápido deste vírus. Sequer podemos abraçar ou apertar a 

mão de outra pessoa, mas VOCÊ está fazendo muito mais que isso. Você está levando o que mais as 

pessoas precisam neste momento, para protegermos a saúde durante esta pandemia: alimentos e material 

de higiene, além de pedagógico, para nossos estudantes e seus familiares.  

 

Esta doença, ainda pouco conhecida, nos levou primeiro ao entendimento da gravidade, depois vieram 

às providências de formas de higienização e proteção individuais e agora a evitar aglomerações de 

pessoas, mas chegamos aos primeiros efeitos colaterais: alimentação e empregos estão ameaçados, por 

isso a nossa ação é fundamental. É possível que cada diretriz que passamos tenha alguma mudança com 

relação à anterior, pois encontramos novas informações à medida em que o mundo vai conhecendo 

melhor a doença e nos pautando com os ajustes.  

 

Só vamos vencer este desafio com a contribuição de todos e a sua é importantíssima. Numa rede de alta 

capilaridade nas comunidades, com 315 unidades escolares e mais de 90 mil estudantes e seus 

familiares. Muita gente agradece no momento que pega seus kits de cesta básica e materiais adicionais e 

nós passamos esses agradecimentos para você. 

 

Por tudo isso, agradecemos imensamente a você e às equipes que apoiam esta ação que leva vida a 

milhares de pessoas, com os agradecimentos do prefeito Geraldo Julio por mais de um milhão de quilos 

de amor que estamos levando para as pessoas. 

 

Caso precise falar com a Secretária de Educação, pode entrar em contato pela central de informações no 

0800 200 6565 (por telefone) ou 0800@educ.rec.br (por e-mail). Conte conosco e estamos juntos para 

enfrentar os desafios da educação em tempos do CORONAVÍRUS.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

BERNARDO D’ALMEIDA 

Secretário de Educação      


