
 
 

 

Comunicado 008/2021 
 

Goiânia, 20 de janeiro de 2021. 
 
 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

O Centro Educacional Sesc Cidadania agradece a confiança para o desenvolvimento de educação 

formal de seus filhos para o ano de 2021.  

As aulas terão início nos dias 25/01 (segunda-feira) e ocorrerão de forma híbrida (remota e presencial), 

conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde, as escolas poderão ter presencialmente 30% 

dos alunos em cada turma, que serão rodiziados semanalmente por meio de escalonamento. 

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

seguintes orientações: 

1. 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 higienizando das mãos com o álcool em gel. Posteriormente já organizados no átrio da escola 

serão conduzidos para as salas de aula pela professora. Como forma de evitar aglomeração, os 

pais não poderão entrar na Escola; 

2. ENTRADA: A entrada dos alunos será liberada a partir das 12h45, sendo organizada da seguinte 

forma:  

• Portão A – antiga entrada (Rua C224-porta de vidro) - 3º, 4º e 5ºs anos; 

• Portão B (Rua C197-grade) - 1º e 2ºs anos; 

3. SAÍDA: No momento que o responsável pelo aluno chegar para busca-lo, o mesmo será 

conduzido até a portaria por auxiliares de disciplina. Para evitar o grande fluxo de pessoas na 

escola garantindo a segurança o horário de saída será realizado em duas etapas: 

• 1° e 2° anos: 17h20 

• 3°, 4° e 5° anos às 18h 

4. 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, de acordo com os 

horários: 

• De 14h55 às 15h25 para os alunos de 1° e 2° anos  

• De 15h50 às 16h20 para os alunos de 3°, 4° e 5° anos; 

5. 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 professora e 

Instituição; 

6. O material de papelaria, previsto na lista de materiais, deverá ser entregue na escola no 

primeiro dia de aula presencial do aluno de acordo com seu grupo de escalonamento; 

7. O roteiro semanal para a realização das atividades orientadas pelas professoras estará 

disponível para alunos e familiares no site da escola www.sesccidadania.com.br e na 

plataforma Teams onde serão realizadas as aulas online. 

8. Trazer uma garrafa com água para reabastecer quando necessário; 

9. A reunião pedagógica para famílias será realizada de forma online de acordo com a 

programação a seguir. 

1° ano: 22/01 às17h 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzE1YTc5YWQtOWYyMi00M2VlLTkwNDAtMmQxMzUxOWVkMzRj%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-
006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-85df-c3733377c56c%22%7d 

 

2°, 3º, 4º e 5º anos: 22/01 às18h10 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWUzZDE0MmYtZDQ4YS00Y2MxLWJjNDQtZmIyYThiYmY4MzM5%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-
006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-85df-c3733377c56c%22%7d 

 

✓ Aulas Remotas As famílias que optaram pelo modelo de aula remota deverão seguir as seguintes 

orientações: 

1. As aulas remotas serão realizadas pela plataforma Microsoft Teams As famílias receberão o e-

mail Institucional para o acesso. Enviaremos as orientações posteriormente: horários, turmas, 

acesso; 

2. De acordo com o Manual de Orientação - Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital, publicado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria, “crianças com idades entre 06 e 10 anos, limitar o tempo 

de telas ao máximo de 1-2 horas/dia, sempre com supervisão de pais/responsáveis.” Sendo 

assim, as aulas remotas serão realizadas por professoras pedagogas online durante duas horas 

http://www.sesccidadania.com.br/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE1YTc5YWQtOWYyMi00M2VlLTkwNDAtMmQxMzUxOWVkMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-85df-c3733377c56c%22%7d
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por dia. O outro período será destinado para realização das atividades determinadas pelo 

roteiro; 

3. A família que optar apenas pelo ensino remoto deverá adquirir os materiais para garantir a 

execução das atividades propostas nos roteiros; 

4. Caso a família altere a opção de remoto para presencial, durante o período letivo, deve ser 

comunicado à Coordenação pedagógica para a inserção do aluno no escalonamento, bem 

como trazer para a escola os itens da lista de materiais; 

5. O roteiro semanal para a realização das atividades orientadas pelas professoras estará 

disponível para alunos e familiares no site da escola e na plataforma Teams onde serão 

realizadas as aulas online; 

6. UNIFORME: Em todas as aulas presenciais ou remotas os alunos deverão estar uniformizados, 

respeitando os combinados estabelecidos pela professora e Instituição. 

7.  A reunião pedagógica para famílias será realizada de forma online de acordo com a 

programação a seguir. 

1° ano: 22/01 às17h 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzE1YTc5YWQtOWYyMi00M2VlLTkwNDAtMmQxMzUxOWVkMzRj%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-
006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-85df-c3733377c56c%22%7d 

 

2°, 3º, 4º e 5º anos: 22/01 às18h10 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWUzZDE0MmYtZDQ4YS00Y2MxLWJjNDQtZmIyYThiYmY4MzM5%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d-
006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2256f19725-53dc-4023-85df-c3733377c56c%22%7d 

 

A equipe do Sesc Cidadania está sempre à disposição.  

 

Coordenação Pedagógica  

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Taisa Chaul Maranhão de Sá - 1º e 2º anos 

Ana Cristina Sales Fernandes - 3º, 4º e 5º anos 

 

Estamos à inteira disposição! 

   
Atenciosamente, 

A Direção 
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