
 
 

 
 

Centro Educacional Sesc Cidadania 
Comunicado 059/2020 

Goiânia, 14 de abril de 2021. 

Senhores pais ou responsáveis 
 
Ao adotarmos o sistema de ensino da FTD, uma inovação foi a liberação de acesso a plataforma 
iônica, sendo possível acessar de forma virtual, aulas extras, livro didático, conteúdos adicionais, 
dentre várias outras funcionalidades. Sabemos que diante o atual cenário, essa ferramenta será 
de grande importância para o desenvolvimento das aulas. 
 
Nossa equipe de tecnologia da informática finalizou o cadastro dos alunos e, de agora em diante 
você poderá utilizá-la seguindo os seguintes passos: 
 

• Acesse a plataforma pelo link: sescgo.souionica.com.br; 

• Login: seu e-mail sescgoon (o mesmo usado no Teams); 

• Senha: Ionica1234 (Atenção! O “Ionica” da senha inicia com a letra “i” 
maiúscula. A senha deverá ser alterada no primeiro acesso); 

• Tenha em mãos o código fornecido junto com o material didático/sistema de 
ensino. 

 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com nossa equipe pedagógica, através dos contatos 
abaixo: 
 

1. Via e-mail e telefone Ensino Fundamental Anos Iniciais: 

● ana.fernandes@sescgo.com.br Ana Cristina – Coordenadora EFAI (3º ao 5º ano) 

● taisa.sa@sescgo.com.br - Taísa – Coordenadora EFAI (1º e 2º ano) 

● adnea.tonha@sescgo.com.br – Adnea – Assistente Administrativo EFAI 

● nilva.costa@sescgo.com.br – Nilva – Orientadora Pedagógica EFAI 

● 3250-8084 – Ana Cristina – Coordenadora EFAI (3º ao 5º ano) 

● 3250-8042 – Taísa – Coordenadora EFAI (1º e 2º ano)  

● 3250-8032 – Adnea – Assistente Administrativo EFAI 

● 3250-8095 – Nilva – Orientadora Pedagógica EFAI 

2. Via e-mail e telefone Ensino Fundamental Anos Finais: 

● vania.mello@sescgo.com.br  - Vânia – Coordenadora do EFAF (8º e 9º ano) 

● ecamargo@sescgo.com.br  - Elton – Coordenador do EFAF (6º e 7º ano) 

● 3250-8043  - Vânia – Coordenadora do EFAF (8º e 9º ano) 

● 3250-8009 – Elton – Coordenador do EFAF (6º e 7º ano) 

● 3250-8130 – Bruna - Auxiliar 
 
Atenciosamente, 

 
Equipe Pedagógica do Ensino Médio 
Centro Educacional Sesc Cidadania 
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