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Senhores  

GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

  

A Semana Municipal da Alimentação Saudável foi instituída desde 2013, através da Lei Municipal nº 

17.886, sendo uma estratégia para divulgação de informações para incentivar hábitos alimentares 

saudáveis e promoção de ações educativas para a comunidade escolar. 

 

Diante do contexto de distanciamento social, causado pela pandemia/COVID-19, informamos que a 7ª 

Semana Municipal da Alimentação Saudável ocorrerá de forma virtual no período de 15 a 

19/06/2020, trazendo como tema “Alimentação saudável nos tempos da Pandemia”.  

 

Com o objetivo de contarmos com a participação dos gestores, coordenadores e professores que atuam 

na Rede Municipal de Ensino e outros que tenham interesse, estamos convidando para os Webnários 

(rodas de conversa), que acontecerão nos dias 18 e 19/06/2020, ocasião em que poderemos debater 

sobre temas atuais sobre alimentação saudável. O link para o acesso é https://meet.google.com/mhm-

yuuh-mxw. Todos os eventos virtuais que ocorrerão durante este período estão descritos no documento 

em anexo, onde constam informações sobre horários, temáticas, profissionais envolvidos e acesso para 

participação. Durante a semana serão divulgadas algumas ações com o tema da Semana Alimentação 

Saudável no Portal da Educação: vídeo orientativo quanto aos cuidados com os alimentos durante a 

pandemia, oficinas de culinária saudável e com preparações juninas, assim como, contação de histórias 

para as crianças. 

 

Agradecemos, desde já, na certeza de que poderemos contar com a sua participação e contribuições às 

temáticas relativas à Alimentação Saudável, bem como a promoção de ações educativas nos temas 

abordados no decorrer do ano letivo nas unidades escolares da Rede Municipal do Recife. 

 

Quaisquer dúvidas e outras informações, devem ser enviadas por email à GEAL 

(gerenciadealimentacao@recife.pe.gov.br) ou entrar em contato através do WhatsApp pelo número: 

(81) 99428-1706. 

 

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

  

Atenciosamente,  

 

 

 

VITOR PAVESI 

Diretor Executivo de Administração e Finanças 

Secretaria de Educação 
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