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Ofício Circular n.º 113/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC            Recife,   19  de agosto de 2021. 
 
 
Senhoras e Senhores,   
 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 
 
  
Assunto: Programa Ciclo de Cuidado - O combate à pobreza menstrual  
 

 

Cumprimentando-os (as) cordialmente, convidamos a  todos(as) a participarem virtualmente da 

formação do Programa Ciclo de Cuidado, que tem como foco o combate à pobreza menstrual entre 

estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

 

# Sobre o Programa: 

O Programa Ciclo de Cuidado tem como objetivo principal combater a pobreza menstrual das 

estudantes de escolas municipais do Recife, identificada como falta de acesso ou à falta de poder 

aquisitivo para compra de produtos de higiene e outros recursos necessários ao período menstrual. 

Além disso, a iniciativa visa também reduzir as ausências das estudantes em dias letivos durante 

todo o período menstrual e, consequentemente, evitar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento 

escolar. Portanto, os absorventes, itens essenciais, passam a ser produtos aliados à criação de 

melhores condições para que as estudantes desenvolvam suas atividades na escola com saúde e 

segurança. 

 

# Formação 

Conforme divulgado no lançamento, além da distribuição dos absorventes nas escolas durante o 

ano, o Programa Ciclo de Cuidado trabalhará grandes eixos de formação com foco em Educação 

Menstrual para os profissionais da educação, abordando questões sociais, biológicas, emocionais e 

ambientais. Com isso, os profissionais das escolas poderão dar mais apoio para as estudantes.  

 

# Data, hora e local da Formação 

Dia: 20/08/2021 

Hora: 15h - Atenção para a mudança de horário! 
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A formação será transmitida no canal da Secretaria de Educação no youtube - 

https://www.youtube.com/user/estudantescampuspart 

 

# Palestrantes 

● Tabata Amaral: Deputada Federal, cientista política, astrofísica, e ativista pela educação brasileira. 

●  Viviana Santiago:  Professora, Colunista, Ativista e Feminista  

● Caroline Costa Moraes dos Santos: Economista, pesquisadora, cientista de dados e autora 

do relatório “Pobreza Menstrual no Brasil – Desigualdades e Violações de direitos” 

Os gestores e vice-gestores das Unidades Educacionais dos Anos Finais estão convidados a  

acompanhar a formação de forma presencial, que será realizada no auditório da EFER - Escola de 

Formação dos Educadores do Recife, obedecendo os protocolos de segurança dos Governo do 

Estado no enfrentamento à pandemia. Os demais profissionais da educação (anos iniciais, finais, 

EJA, Educação Infantil – professores, Coordenadores Pedagógicos, AEEs, etc) estão convidados a 

acompanhar a formação remotamente no canal da Secretaria de Educação no youtube - 

https://www.youtube.com/user/estudantescampuspart .  

 

Contamos com a indispensável presença de todos(as).   

 
Atenciosamente, 

 
 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 
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