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Ofício Circular n.º 180/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC                                    Recife, 08 de outubro de 2020. 

 

 

Senhoras e Senhores 

GESTORAS E GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
 

 

Considerando a continuidade das ações de assistência à comunidade escolar com a distribuição das cestas básicas 

e kit de limpeza; e a necessidade do cumprimento do protocolo de contenção do COVID-19. 

A distribuição ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma: 

 

RPA 3 RPA 2 

09/10/2020 

(Sexta-feira) 

13/10/2020 

(Terça-feira) 

 

As demais RPAS terão seu cronograma divulgados posteriormente.  

 

1. Os responsáveis pela entrega dos kits nas unidades de ensino deverão organizar o procedimento por turno, 

evitando aglomerações internas e externas à escola e, para isso, divulgar horários de entrega para os pais ou 

responsáveis; 

  

2. Ainda no intuito de evitar aglomerações, sugerimos que as equipes gestoras organizem a entrega estabelecendo 

horários para cada grupo de turmas, de acordo com sua realidade; considerando o quantitativo de turmas por turno, 

de modo que haja um equilíbrio no quantitativo de pais, responsáveis e/ou estudantes atendidos em cada horário; 

  

3. Garantir a distância de 1,5 m (um metro e meio) entre o colaborador responsável pela entrega e o início da fila, 

como também, entre os pais, responsáveis e/ou estudantes que vão receber os kits, nas filas de espera. Recomenda-

se uma marcação prévia indicando a distância mínima entre os presentes; 

  

4. A Gestão da Unidade deverá direcionar, no mínimo, dois colaboradores para auxiliar na organização das filas 

internas e externas à escola a fim de garantir a distância mínima estabelecida e os demais protocolos de prevenção; 

  

5. É indispensável à utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (máscaras) entregues nas unidades da 

Rede de Ensino de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, como importante medida preventiva. 

Além disso, antes de iniciar as atividades, é preciso que toda a equipe assista ao vídeo Máscaras: O manual de 

instrução feito pela OMS para evitar erros, disponível no seguinte link: https://youtu.be/fSgIROmProM; 

  

6. É recomendável a utilização de máscara por todos os pais, responsáveis e/ou estudantes que se dirijam às 

unidades para o recebimento dos kits. Sendo assim, sugerimos prévia comunicação e sensibilização das famílias 

acerca dessa recomendação; 

  

7. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem prévia higienização das mãos, reforçando, sempre que necessário, as 

medidas básicas de higiene com os colaboradores, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) 

com água e sabão; 

8. Manter objetos e superfícies de uso comum higienizadas; 

  

9. Os estudantes com dieta especial poderão receber o kit de alimentação em casa em caso excepcional, onde os 

pais ou responsáveis não apresentem condições de coletar o mesmo na unidade educacional; 

    

10. Para evitar aglomerações, pais e/ou responsáveis devem ser orientados a receber os kits e imediatamente 

retornarem às suas residências. Em caso de atraso no recebimento dos itens, os gestores deverão liberá-los e 

https://youtu.be/fSgIROmProM
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anotarão o contato para que, após o recebimento dos itens, sejam contatados para retornarem às unidades para 

receber o material disponibilizado; 

 

De forma a dirimir quaisquer dúvidas acerca do armazenamento e distribuição das Cestas Básicas nas 
unidades educacionais da rede municipal do Recife, seguem as recomendações para evitar quaisquer 
danos quanto à qualidade dos alimentos que serão distribuídos:  
 

 No momento do recebimento: verificar as condições da embalagem da cesta básica e dos 
alimentos se encontram-se íntegras, em caso de quaisquer avarias (embalagens rasgadas, garrafas ou 
latas estouradas), orienta-se realizar a devolução das cestas no ato da entrega e registrar no romaneio 
de entrega o quantitativo de cestas que deverão ser repostas; 
 

 Quanto ao armazenamento: orienta-se organizar as cestas básicas sobre estrados (caso 
houver na unidade), ou sobre mesas ou bancadas e em local seco e arejado, evitando que os 
alimentos tenham contato com o piso e distante em pelo menos 30 cm das paredes, assim como não 
deve haver entulhos ou outros materiais no mesmo local das cestas (medidas preventivas contra 
contaminação por pragas – ratos, baratas, formigas, etc). O mais adequado é que o empilhamento das 
cestas seja baixo e intercalado, deixando espaços entre as cestas promovendo a circulação de ar; 
 

 Orienta-se também que o armazenamento das cestas básicas seja realizado em local 
distinto dos Kits de Limpeza, evitando assim a contaminação química dos alimentos; 
 

 Em caso de ocorrência de sobras de cestas básicas após a data de distribuição do mês 
corrente, mesmo após a convocação dos pais ou responsáveis dos estudantes remanescentes, a 
gestão da Escola ou Creche Municipal deverá informar o quantitativo de cestas por email à GEAL até 
05 dias úteis após a data de distribuição, para que possamos enviar equipe de Nutrição para análise e 
orientação quanto ao armazenamento das sobras dos alimentos e demais providências, caso seja 
necessário; 
 

 Em caso de ocorrência de sobras das entregas de cestas básicas de meses anteriores (março 
a julho) que ainda não foram recolhidas pelo almoxarifado, solicitamos contato urgente com a GEAL, 
via email, para que possamos reforçar a solicitação de recolhimento o mais breve possível; 
 

 Reforçamos que o armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios e cestas básicas 
que encontrem-se armazenados nas unidades educacionais (escolas e creches) é de responsabilidade 
da Gestão da unidade, inclusive quanto ao monitoramento das condições adequadas de 
armazenamento. Em caso de não conformidade, o gestor deverá comunicar de imediato à GEAL por 
email, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.  
 
Quaisquer dúvidas e outras informações: E-mail GEAL gerenciadealimentacao@recife.pe.gov.br 
telefones: 3355-9101, 3355-9132 ou 3355-9147 ou via WhatsApp pelo número: (81) 99428-1706. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

GEORGE PEREIRA                                             VITOR PAVESI 
Diretor Executivo de Gestão de Rede                      Diretor Executivo de Administração de Finanças 
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