
 
 

Direção de Educação Sesc Goiás 
 

Comunicado 040/2021 
Manutenção das aulas presencial e on-line 

 

Goiânia, 28 de fevereiro de 2021. 
 
 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 
 

Conforme novo decreto, Nº 1.646 da Prefeitura de Goiânia, para conter o avanço 

do Covid-19, emitido no dia 27 de fevereiro, informamos que não haverá alteração na 

realização das aulas presenciais e on-line do Centro Educacional Sesc Cidadania e na 

Educação Infantil do Sesc Goiás, visto que desde janeiro estamos cumprindo a orientação 

de atendermos apenas 30% (trinta por cento) da capacidade total da instituição de forma 

presencial. 

Para os alunos da Escola de Idiomas Sesc-Senac as aulas serão realizadas totalmente 

no formato on-line. 

Reforçamos as famílias/responsáveis, que em caso de quaisquer sintomas 

relacionados ao COVID-19, a escola deve ser informada e o aluno mantido em casa, 

evitando assim possíveis contaminações. 

Pedimos as famílias que haviam solicitado incluir os filhos no formato híbrido 

(presencial e on-line) e que agora optarem por nesse momento manterem os filhos apenas 

no formato virtual, favor informar a coordenação responsável do segmento. 

Por fim, pedimos a compreensão dos pais/responsáveis nessa fase crítica da 

pandemia em nosso Estado e seguimos com a certeza de que a parceria família/escola é a 

melhor maneira de enfrentar este momento delicado e único na história do nosso país. 

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição através dos contatos: 
 
 

1. Ensino Fundamental Anos Iniciais: 

● Coordenadora EFAI (3º ao 5º ano): Ana Cristina: 

ana.fernandes@sescgo.com.br – 3250-8084 

● Coordenadora EFAI (1º e 2º ano) – Taísa: taisa.sa@sescgo.com.br – 3250-
8042 

● Assistente da Coordenação – Adnea: adnea.tonha@sescgo.com.br – 3250-
8032 
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● Orientadora Educacional – Nival: nilva.costa@sescgo.com.br – 3250-8095 
 
 
 
 

2. Ensino Fundamental Anos Finais: 

● Coordenadora EFAI – Vânia: vania.mello@sescgo.com.br - 3250-8030 

● Apoio da Coordenação: Raquel: rmoraes@sescgo.com.br – 3250-8009  

● Assistente Administrativo – Elton: ecamargo@sescgo.com.br – 3250-8043 
 

 

3. Ensino Médio: 

• Coordenadora EM – Luciene: lalmeida@sescgo.com.br – 3250-8039 

• Orientadora Educacional – Karine: karine.barbosa@sescgo.com.br – 
3250-8044 

• Auxiliar de orientação – Ana: aaoliveira@sescgo.com.br – 3250-8033 

• Assistente da Coordenação – Flávia: flavia.queiroz@sescgo.com.br – 
3250-8104 

 

 

4. Educação Infantil: 

• Sesc Anápolis - Diretora - Suze Márcia de Souza - 3902-6918 

• Sesc Anápolis - Coordenadora - Kátia Daniela - 3902 - 6919 

• Sesc Anápolis - Secretária - Gabriela Shutz - 3902 - 6916 

• Sesc Faiçalville - Diretora da Educação Infantil - Maria do Socorro Rios 

da Silva - 3522-6318 

•  Sesc Faiçalville -Coordenadora Pedagógica - Isabela Segato Rodrigues - 

3522-6316 

• Sesc Faiçalville -Secretária Escolar - Djany Nunes da Silva - 3522-6315 

• Sesc Universitário - Diretora da Educação Infantil - Francisley Araújo 

Silva - 3522-6117 - whatsapp Business 

• Sesc Universitário - Coordenadora Pedagógica - Elisângela Cristina 

Ferreira Garcia- 3522-6116 

• Sesc Universitário - Secretária Escolar - Ludmila de Medeiros Martins- 

3522-6115 
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