
 
 

 
 

Comunicado 016/2021 

 

 

 
Goiânia, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 Prezadas famílias Sesc Cidadania, 

 

Informamos que iniciaremos as aulas presenciais para os alunos do Ensino Médio, no dia 08/02/21 

(segunda-feira), das 7h às 12h20, de forma híbrida (remota e presencial). Conforme determinação da Secretaria 

Estadual de Saúde, as escolas poderão ter presencialmente 30% dos alunos, de acordo com a capacidade das salas 

de aula respeitando o distanciamento social. As turmas serão rodiziadas semanalmente por meio de escalonamento. 

 

Aulas Presenciais As famílias que optaram pelo modelo de aula presencial deverão seguir as seguintes 

orientações: 

Todos os protocolos de biossegurança serão respeitados: é obrigatório o uso de máscara para adentrar à escola e 

deverão trazer outra para realizar a troca após duas horas de uso. Os alunos serão recebidos pela equipe pedagógica, 

que estará aferindo a temperatura e indicando para a higienização das mãos com o álcool em gel.  

1. ENTRADA: A entrada dos alunos será liberada a partir das 6h50, pela portaria do Ensino Médio.  

2. SAÍDA: A partir das 12h20, pela portaria do Ensino Médio. 

3. LANCHE: Conforme orientações do Conselho Regional de Nutrição, a lanchonete da escola não estará 

funcionando neste período de pandemia. Portanto, os alunos deverão trazer seu lanche de casa.   

Os alunos integrantes do PCG receberão o lanche e deverão trazer seu Cartão Sesc diariamente para ser 

debitado o valor consumido. 

O lanche será em sala de aula seguindo o protocolo de Biossegurança, das 10h20 às 10h40. 

4. UNIFORME - Em todas as aulas presenciais ou remotas os alunos deverão estar uniformizados a partir do 

1º dia de aula, respeitando os combinados estabelecidos pela Instituição (Camiseta e moletom - blusa de frio - 

com o logo do Sesc e calça jeans azul ou preta tradicional, tênis ou sapato fechado preso ao pé.); 

5. Trazer uma garrafa (squezze) com água para reabastecer quando necessário; 

6. A reunião pedagógica para famílias será realizada de forma online de acordo com a programação a seguir: 

Data: 05/02/21 (sexta-feira) 

Horário: 14h 

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjM3MmJiNzItNzQwYy00NTlkLWE4OTktMzE3Nzk1OGQ0NzVm%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-
85df-c3733377c56c%22%7d 
 

 

CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA 
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Abaixo segue tutorial para acessar a reunião. 

 

Após clicar no link, da página anterior, você será redirecionado para a página da reunião. Selecione a 

opção Continuar neste navegador, coloque seu nome e clique em ingressar agora. 

 

 
 

Observação: Quem for acessar no celular deverá baixar o app do Teams. 
 

A equipe do Sesc Cidadania está sempre à disposição.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação Pedagógica 

Ensino Médio 

Luciene Machado de Almeida 

 


