
 
 

 
 

Comunicado 116/2021 
                                           Formação do Grupo de Pais Sesc Cidadania 

 

 
 

 

Goiânia, 20 de setembro de 2021. 
Prezada Família Sesc Cidadania, 
 
Consideramos que a parceria entre escola e família é de suma importância para o sucesso na formação 
intelectual e moral da criança e do adolescente, contribuindo para que sejam protagonistas desde hoje e 
capazes de atuarem positivamente na construção de uma sociedade mais justa, portanto, mais equitativa. 
Sentimo-nos honrados pela confiança depositada no Sesc Cidadania para a condução da educação formal 
– acadêmica de seus filhos, os seus bens maiores. 
 
Nesse sentido é que estamos buscando a parceria de mães, pais e demais responsáveis legais pelos alunos 
para juntos, aqui dentro de nossa Escola, pautarmos, analisarmos e dialogarmos sobre os diversos 
assuntos que permeiam o universo escolar: processo de ensino e aprendizagem, projetos pedagógicos e 
culturais, normativas...  
 
Em 2021, os encontros do Grupo de Pais acontecerão nos meses de outubro e dezembro. Em 2022, nos 
meses de fevereiro, abril, junho e setembro. Prioritariamente na última quinta-feira de cada mês no turno 
matutino. 
 
O Grupo de Pais do Sesc Cidadania, será composto por 3 participantes (1 representantes de cada 
segmento educacional Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio), que serão eleitos através de sorteio. Serão sorteados também 1 suplente para cada segmento 
educacional. A validade da representação será de 1 ano, a contar pela data do sorteio, com assinatura da 
Ata. 
Seguem as orientações: 
 - Inscrição: Deverão acessar o link  
https://docs.google.com/forms/d/1-rnDSEosKFWjp86F_I8lzuyApt53i_luJ-YSm3JhN0E/    de 20 a 22 de  
setembro e preencherem o formulário de inscrição.  
- O candidato a representante do segmento educacional deverá ter o filho matriculado no mesmo 
segmento educacional. 
- Sorteio: 24/09, sexta-feira às 18h30 no auditório do Centro Educacional Sesc Cidadania. 
- Ordem de sorteio:  
1º serão sorteados o representante do Ensino Fundamental Anos Iniciais, em seguida o suplente desse 
segmento. 2º serão sorteados o representante do Ensino Fundamental Anos Iniciais em seguida o 
suplente desse segmento. 3º serão sorteados o representante do Ensino Médio, em seguida o suplente 
desse segmento 
 
Participem! Será uma honra para nós tê-los conosco nessa nova proposta! 
 
Abraços fraternos, 

Tathiana Araújo Nunes 
Diretora Educacional 

Centro Educacional Sesc Cidadania 
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