
COMUNICADO IMPORTANTE AOS PAIS DE ALUNOS DO SESC CIDADANIA – SANTA GENOVEVA 
 
Senhores pais ou responsáveis 
 
Estamos iniciando 2019 com grandes perspectivas para nossa nova escola. Sejam todos muito bem-vindos! 
Cumpre-nos informá-los acerca de alguns detalhes que afetam diretamente a vida acadêmica de seus 
filhos. 
 
As aulas do ensino fundamental e médio se iniciam dia 30/01, quarta-feira, às 7h. Neste dia, os alunos 
serão informados sobre todo o funcionamento da escola em 2019. A saída de todos os segmentos é às 
12h20 para o ensino médio (todos os dias) e também para o fundamental às 2as, 4as e 6as feiras (às 3as e 
5as, a saída será às 11h30 para este segmento). A tolerância de entrada para a 1ª aula é de 10 minutos. 
Após este limite, o aluno ficará esperando na unidade até o horário da 2ª aula (7h50); este é o horário 
máximo em que qualquer aluno pode entrar na escola. 
 
Recomendamos que desde o primeiro dia de aula o aluno já use seu uniforme: calça jeans azul ou preta, 
desde que tradicional (sem rasgos ou apliques, e sem ser desbotada) e a camiseta oficial da escola. Os tênis 
também são obrigatórios (mas o agasalho é opcional – porém é o único que poderá ser usado, caso o aluno 
opte por fazê-lo). Lembramos que, nos dias em que houver Educação Física, é necessário que os alunos 
venham com os shorts (meninos) ou calças corsário (meninas), pois as aulas acontecerão no período 
matutino, dentro da grade regular. O horário de aulas lhes será repassado em breve. 
 
Com relação à venda de lanches na cantina, neste primeiro momento utilizaremos dinheiro (num segundo 
momento, utilizaremos o sistema do crédito na carteirinha do aluno, como já é praxe em outras unidades). 
 
Uma grande inovação neste ano letivo é a implantação da Escola da Inteligência (Método Augusto Cury), 
que trabalhará com todos os nossos alunos as suas habilidades emocionais, tais como autoestima, 
capacidade de fazer escolhas, respeito, etc. Os alunos trabalharão esses conteúdos em sala, mas a família 
participará também, a partir de encontros que ocorrerão durante todo o ano, em que se fará a apreciação 
de material especificamente destinado a ela, por meio de palestras e debates com especialistas. É uma 
importante contribuição que nossa escola dá visando ao enfrentamento de questões tão delicadas como as 
que temos visto nos últimos anos, envolvendo nossos adolescentes. 
 
De qualquer forma, vale sempre relembrar que estas e todas as demais informações importantes sobre a 
escola estarão em breve disponíveis no portal (www.sesccidadania.com.br), no MANUAL DA FAMÍLIA – 
Sesc Cidadania Unidade 2 - 2019, cuja leitura e conhecimento são obrigatórios para pais e alunos de 
nossa instituição. 
 
Contamos com sua parceira durante este novo ano! 
 

Atenciosamente 
 

A DIREÇÃO 
 

http://www.sesccidadania.com.br/

