
 

 
 

Comunicado 113/2021 

 

Goiânia, 08 de setembro de 2021. 

 

Prezados pais ou responsáveis, 

O Senac apresenta o Projeto Dream Hub que se destaca como uma ação piloto 

destinada ao inventário de um Itinerário Formativo que melhor atenda aos 

interesses dos(as) estudantes do ensino fundamental e médio da rede de ensino 

básico na cidade de Goiânia, de forma a auxiliar a implementação de um 

Projeto Pedagógico de Educação Profissional viável, atrativo e diversificado para 

a estruturação de organizações curriculares que contemplem Projeto de Vida. 

Os alunos e alunas do ensino fundamental anos finais (8º e 9º ano) e do ensino 

médio (1ª, 2ª e 3ª série) do Sesc Cidadania, serão contemplados com vagas do 

Programa Senac de Gratuidade para os seguintes cursos gratuitos: 

• Informática Básica (40 horas) - Quarta-feira de 13h30 às 17h; 

• Fotografia com Celular (40 horas) - Segunda-feira de 13h30 às 17h; 

• Mídias Digitais (40 horas) - Terça-feira de 13h30 às 17h; 

• Educação Socioemocional e Orientação de Carreira (100 horas) - Terça e 

Quinta de 13h30 às 17h, somente para alunos da 3ª série do EM. 

 

Os cursos terão aulas online e presenciais no Sesc Cidadania de 20/09/2021 a 

10/12/2021 e serão ofertadas somente 30 vagas para cada turma e com entrega 

do certificado ao final do curso. 

Para garantir sua matrícula, o responsável deverá comparecer à secretaria da 

Escola de Idiomas de 10/09 a 17/09/2021 de segunda a quinta-feira de 08h00 às 

18h00 ou sexta de 08h00 às 16h30 com os seguintes documentos dos alunos e 

responsáveis: 

• Documento de identidade; 

• CPF; 

• Comprovante de endereço atualizado (Julho, Agosto ou Setembro); 

• Comprovante de Renda do responsável pelo aluno (Julho, Agosto ou 

Setembro ); 

• Quaisquer dúvidas e/ou informações, entrar em contato conosco pelo e-

mail senacja@go.senac.br ou pelos telefones (62) 3250-8052 / 8053 / 8093. 
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