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Ofício Circular n.º 139/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC              Recife, 22 de setembro de 2021. 
 
Senhores  
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 
Considerando o atual cenário econômico brasileiro e o retorno gradual das atividades sociais e econômicas, 
durante a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura do Recife anuncia a retomada do Programa Chegando 
Junto na Secretaria de Educação, através das Frentes de Trabalho Miguel Arraes de Alencar. 
O Programa Chegando Junto traz diversos benefícios à com unidade escolar. Além da renda que os pais de 
estudantes obtêm através do recebimento de diárias, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), realizando 
prestação de serviços, os mesmos contribuem com a manutenção, zelo e fortalecimento das Unidades de 
Ensino. 
Para participação no Programa Chegando Junto é necessário a observância dos seguintes requisitos: 
 
1. Ser Pai ou Responsável de estudante devidamente matriculado na Rede Municipal de Ensino do 
Recife e com frequência regular, podendo apresentar apenas faltas justificadas; 
2. Estar cadastrado no Bolsa Escola Municipal e/ou Bolsa Família; 
3. Estar desempregado; 
4. Ter idade mínima de 18 anos completos; 
 
Vale ressaltar que as Frentes de Trabalho Miguel Arraes de Alencar dispõem de quatro modalidades de 
serviços para atuação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino: 
 
- Capinação e Jardinagem; 
- Organização Escolar; 
- Animação Cultural; 
- Pintura. 
 
A Gestão da Unidade de Ensino, por atuar, diariamente, com a comunidade escolar, é  responsável pela 
indicação e cadastramento das pessoas aptas a desenvolverem as atividades. 
Sendo assim, encaminhamos o link para cadastramento dos colaboradores nas Frentes de Trabalho Miguel 
Arraes de Alencar: https://forms.gle/RgxmbMb6LsSsPdV18  
 
Quaisquer dúvidas acerca do funcionamento do Programa podem ser direcionados ao Setor de Suprimento 
Individual através dos telefones 3355-9178 ou 3355-9194. 
  
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
EDNALDO ALVES MOURA JÚNIOR 
Secretário Executivo de Administração e Finanças 
Secretaria de Educação 
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