
 

 
 

Comunicado 070/2021 

 
Goiânia, 20 de maio de 2021. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

  

 Informamos que, infelizmente, o professor José Wilson Resende que ministra aulas de 

Matemática no Ensino Fundamental Anos Finais (7º ano), apresentou atestado médico na 

data de hoje, 20 de maio, com o diagnóstico de COVID-19.  

Diante do triste fato, orientamos que as famílias dos alunos do Ensino Fundamental 

Anos Finais, que estiveram em aula no formato presencial na semana dos dias 17 a 20 de 

maio, fiquem atentas a possíveis sintomas que possam ser apresentados pelos estudantes. 

É importante ressaltar que todos os nossos professores do Ensino Fundamental Anos 

Finais também conviveram diretamente com o professor José Wilson ao longo da semana.  

Com o intuito de zelar pelos nossos alunos, familiares e colaboradores, no dia 21(sexta-

feira), os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, participarão das aulas no formato remoto 

(100% on-line), através da plataforma TEAMS e as turmas serão divididas em dois grupos:  

• Grupo 1 - Turmas A, B e C; 

• Grupo 2 – Turmas D, E e F; 

• O horário de aula online está disponível no roteiro semanal e na plataforma 

Teams.  

Referente ao retorno das aulas no formato presencial, a mesma acontecerá no dia 

25 de maio (terça-feira), seguindo o rodízio já existente, conforme consta na plataforma 

TEAMS. 

Pedimos a compreensão das famílias neste momento e ressaltamos que o Centro 

Educacional Sesc Cidadania tem adotado todos os protocolos sanitários definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde. 

 Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato: 

1. Via e-mail  

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

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

 

2. Via telefones: 

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

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

● 3250-8130 – Raquel – Orientação Pedagógica 

          

   Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica  

Centro Educacional Centro Educacional Sesc Cidadania 
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