
 
 

 
 

Escolas Sesc  
Comunicado 002/2021  

 
 

Goiânia, 30 de março de 2021.  

 

Prezados pais e responsáveis dos alunos das Escolas Sesc de Goiás, 

 

 

O Decreto Municipal de Goiânia nº 2.095, de 27 de março de 2021, autoriza o retorno das 

atividades escolares presenciais. O decreto autoriza o retorno da capacidade instalada limitando a 

segurança do distanciamento de 1,5 metros entre os alunos, professores e demais funcionários nas 

atividades educacionais presenciais, o distanciamento corresponde a 2,25 m² por aluno para o efetivo 

cálculo. Iremos realizar o levantamento por sala e comunicamos até quarta-feira, dia 31/03/2021, a lista 

com os nomes dos alunos para o revezamento.  

Diante do exposto, as aulas em sistema híbrido iniciarão no dia 05 de abril de 2021. Além do 

levantamento que estamos realizando referente à capacidade diária de alunos conforme o decreto, 

iniciamos higienização e reorganização de todo ambiente escolar para recebê-los com segurança.  

Neste momento, é imprescindível continuar seguindo as orientações das autoridades quanto às 

medidas destinadas a combater a pandemia do novo Coronavírus, dentre elas manter o distanciamento. 

Para os alunos que estiverem em casa, as professoras irão trabalhar com as aulas virtuais no mesmo 

formato do início do ano letivo.  

Reafirmamos que as equipes de Coordenação Pedagógica, Secretaria e Administrativo/Financeiro 

continuam à disposição das famílias para esclarecimentos das dúvidas que tiverem através dos seguintes 

canais de comunicação: 

 

Sesc Anápolis: 

- Direção: Suze Souza - Telefone: (62) 3902-6918 

- Coordenação: Katia Daniela - Telefone: (62) 3902-6919 

- Central de Atendimento - Telefone: (62) 39026931 e/ou 39026932 - 39026916 

 

Sesc Cidadania:  

- Direção e Coordenação Geral - Telefone: (62) 3250-8007; 

- Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Telefone: (62)3250-8042, (62)3250-8084, 

(62) 3250-8032; 

- Coordenação Ensino Fundamental Anos Finais - Telefone: (62)3250-8043; 

- Coordenação Ensino Médio: Telefone: (62)3250-8039; 

- Coordenação Super Médio: Telefone: (62)3250-8022; 

- Secretária Escolar: Telefones: (62) 3250-8010/3250-8035/3250-8036/3250-8037/3250-8038. 

 

Sesc Faiçalville: 



 
 

 
 

- Direção: Maria do Socorro - Telefone: (62) 3522 6118; 

- Coordenação: Isabela Segato - Telefone: (62) 3522 6316; 

- Central de Atendimento: Telefone: (62) 3522-6330/6331/6333. 

 

Sesc Universitário:  

- Direção: Francisley Araújo Silva - Telefone - whatsapp corporativo (62) 3522-6117;  

- Coordenação: Elisângela Cristina Ferreira Garcia - Telefone: 3522- 6116;  

- Central de Atendimento Telefone: 3522-6131/6132 Financeiro: Renata Paiva - Telefone: 3522-

6110. 

 

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.  

 

Cordialmente, 

 
 
 

Direção Regional 
Sesc Goiás  


