
                

 

 

 

 

 
 

 

 

 Olá, queridos alunos! 

Esperamos que estejam todos bem e devidamente recuperados de uma semana intensa de provas 

N1. Precisamos agradecer e parabenizar vocês... Ficamos muito satisfeitos com o empenho de 

todos na realização das Avaliações. Foi gratificante a maturidade e a compreensão de vocês junto 

a nós quando surgiram as eventualidades. Viram que a união faz a força? Juntos, sempre 

conseguiremos o sucesso!!! 

Esta semana será curtinha, vai de 29 a 31 de março, já que, de 01 a 03 de abril, teremos recesso 

em virtude do feriado. Então, as atividades previstas aqui já se estenderão também à semana de 

05 a 10 de abril. Esse momento de interrupção vai ajuda-los a recuperar a energia. Descansem, 

vocês merecem! São os nossos guerreiros e estão sempre à frente das nossas batalhas! No 

entanto, antes do merecido descanso, atenção ao roteiro e às atividades que ainda precisarão ser 

entregues. Guerreiro de verdade só repousa depois de cumpridas todas as suas responsabilidades! 

Aos estudantes que, por alguma circunstância, não tenham conseguido realizar as avaliações N1, 

busquem o quanto antes a orientação educacional para solicitar a segunda chamada. Trata-se de 

uma avaliação substitutiva da primeira prova, que vocês devem pedir após apresentarem a devida 

justificativa para a não realização no momento oficial (semana anterior) de aplicação. Os 

conteúdos para as provas de segunda chamada são os mesmos da N1. Caso você não encontre as 

matérias aqui, basta procurar no roteiro da semana passada. As avaliações de segunda chamada 

serão aplicadas conforme a tabela a seguir:  

 

 

Sobre os horários de aula, lembremos que serão cumpridos conforme o repassado para as turmas 

oficiais, em suas respectivas séries. Eles estão replicados adiante, neste mesmo roteiro. Assim, os 

estudantes da turma A estarão em sala virtual exclusiva para esta turma, os da turma B do mesmo 

modo e assim por diante. Não teremos esquema de união de turmas a partir de agora. Ah, e mais 

um lembrete: Algumas atividades que seus professores passaram neste e em roteiros anteriores 

ainda estão sendo executadas nas salas virtuais conjuntas do Teams (sala online, por exemplo). 

Entendemos que existe um período de transição para isso e não podemos interromper as 

atividades já atribuídas. Portanto, tenha muita atenção a todas as salas virtuais e aos respectivos 

prazos de entrega. Quando não houver mais necessidade das salas anteriores, basta clicar sobre 

elas com o botão direito e escolher a opção “Ocultar”. Não vamos excluir as turmas para que 

vocês, caso precisem, retornem aos materiais já postados nelas. Então, basta ocultá-las! Certo? 

DISCIPLINA 
REALIZAÇÃO 

1ºs aos 3ºs  

L. Portuguesa & Espanhol 

31/03 (quarta-feira) 13h30 às 17h30 

Geografia & Sociologia 

Matemática & Arte & Ed. Física 

Química & Inglês 

Biologia & Filosofia 

Física & História  

      Centro Educacional Sesc Cidadania 

Roteiro Semanal -  29 de Março a 10 de Abril - 3ª Série 

 



Visando nosso preparo para os processos seletivos Enem e Vestibulares, entre os dias 09 e 10/04, 

faremos o primeiro simulado pela plataforma estuda.com!!!  

Simulado online: ele vai ser aplicado nos dias 09 e 10 de abril (6ª e Sábado), da seguinte maneira: 

1as séries, são 90 questões e a redação, 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

2as séries: 120 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

3as séries, são 180 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui redação) e Ciências 

Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

- nesses dias, a nossa atividade pedagógica será o simulado, então não haverá aulas. 

 

Qualquer dúvida, esclareçam com seus professores e/ou com a orientação educacional. Estamos 

aqui para ajudar! Um forte abraço a todos! 

 
 

 

SUPER MÉDIO 

 

Olá alunos do Super Médio! 

Segue alguns recadinhos para a próxima semana de aulas do Super Médio. 

Devido ao atual decreto continuaremos com as aulas online pela plataforma Teams. Caso a nova 

determinação seja de retornar com as aulas presenciais, respeitando o decreto, avisaremos a 

vocês. Fiquem atentos. 

• Sobre os materiais (livros) já fizemos a solicitação. As camisetas serão solicitadas assim que 

obtivermos as informações e orientações da gestão; 

• Já entregamos os logins da Plataforma Analytica. Basta acessar e aproveitar os simulados e 

conteúdos que ela nos favorece. 

• Nesta semana em questão os professores farão as devolutivas do 1º Simulado, realizado no 

dia 26/03. Este simulado também será uma avaliação diagnóstica para iniciarmos nosso 

processo de Tutoria com vocês. 

• Os horários de aula são das 13h30 até às 17h10, sendo duas aulas teóricas e duas de 

monitoria; 

• O intervalo ocorrerá no mesmo horário, seguindo, logo em seguida com as aulas de 

monitoria (com os professores); 

• Nesta primeira semana (01 e 02/04) teremos um Recesso e um Feriado – Sexta da Paixão; 

• Na próxima semana (05 a 09/04) seguiremos com as aulas normais; 

• No dia 09/04 (sexta-feira) teremos um Super Aulão com o Professor André de Geografia; 

• Os horários das próximas duas semanas de 29/03 a 03/04 e de 05/04 a 09/04: 

 



 

SUPER MÉDIO – 29/03 a 03/04 

HORÁRIO 
SEGUNDA-FEIRA 

(29/03) 

TERÇA-FEIRA 

(30/03) 

QUARTA-FEIRA 

(31/03) 

QUINTA-FEIRA 

(01/04) 

SEXTA-FEIRA  

(02/04) 

13:30 MATEMÁTICA FÍSICA BIOLOGIA 

RECESSO 

ESCOLAR 

FERIADO SEXTA-

FEIRA DA PAIXÃO 

14:20 MATEMÁTICA FÍSICA BIOLOGIA 

15:10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

15:30 
MONITORIA 

BIOLOGIA 

MONITORIA 

FÍSICA 
QUÍMICA 

16:20 
MONITORIA 

BIOLOGIA 

MONITORIA 

FÍSICA 
QUÍMICA 

 

SUPER MÉDIO – 05/04 a 09/04 

HORÁRIO 
SEGUNDA-FEIRA 

(05/04) 

TERÇA-FEIRA 

(06/04) 

QUARTA-FEIRA 

(07/04) 

QUINTA-FEIRA 

(08/04) 

SEXTA-FEIRA  

(09/04) 

13:30 MATEMÁTICA FÍSICA BIOLOGIA REDAÇÃO 

AULÃO DE 

GEOGRAFIA – PROF 

ANDRÉ 

14:20 MATEMÁTICA FÍSICA BIOLOGIA REDAÇÃO 

15:10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

15:30 
MONITORIA 

MATEMÁTICA 

MONITORIA 

FÍSICA 
QUÍMICA 

MONITORIA 

REDAÇÃO 

16:20 
MONITORIA 

MATEMÁTICA 

MONITORIA 

FÍSICA 
QUÍMICA 

MONITORIA 

REDAÇÃO 
 

Aguardamos vocês nestas próximas semanas para as aulas do Super Médio online no Teams!  

Coordenação do Super Médio 

Amanda Gonçalves 

3250-8022 

 

 

 

 

 

 Horário de aulas online 
 

 

 

Turma 3ª A      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 FIS I ING GEO II BIO I ART ESP 

07:50 LPL BIO II ING HG QUI II FIS II 

08:40 BIO II QUI I FIS II LPG MAT II LPPT 

09:30 MAT II MAT I FIS I HB GEO II LPPT 

10:40 MAT I FIL QUI II ED.FIS BIO I MAT 3 

11:30 SOC LPL QUI I LPG HG GEO I 

12:20 --------- --------- --------- --------- ATUAL --------- 
 

 

Turma 3ª B      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 QUI II QUI I QUI II FIS I GEO II LPG 

07:50 MAT I ING HG ART MAT II QUI I 

08:40 LPPT ESP MAT I ING LPL FIS II 

09:30 LPPT BIO I MAT 3 BIO I GEO I BIO II 

10:40 FIS II HB FIS I LPL SOC GEO II 

11:30 HG MAT II FIL ED.FIS BIO II LPG 

12:20 --------- --------- --------- --------- ATUAL --------- 



 

Turma 3ª C      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 LPL LPPT ART HB MAT II GEO II 

07:50 MAT 3 LPPT QUI I LPG SOC HG 

08:40 QUI II ING BIO I FIS I BIO II GEO I 

09:30 FIS I LPG HG MAT II FIS II LPL 

10:40 ING ESP ED.FIS BIO I MAT I QUI I 

11:30 BIO II MAT I QUI II GEO II FIL FIS II 

12:20 --------- --------- --------- --------- ATUAL --------- 
 

 

Turma 3ª D      

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

07:00 ING FIS I FIS II LPG BIO I QUI II 

07:50 FIL ESP SOC BIO II FIS II LPL 

08:40 MAT 3 HB QUI I LPPT QUI I GEO II 

09:30 HG MAT II ART LPPT MAT II GEO I 

10:40 FIS I BIO II MAT I ING HG LPG 

11:30 BIO I GEO II ED.FIS MAT I QUI II LPL 

12:20 --------- --------- --------- --------- ATUAL --------- 
 

 

 

➔ Arte – Professora Sthephane 
 

➢ Atividade avaliativa N2:  

➢ Faça uma leitura sobre os manifestos: Futurista, Dadaísta e Surrealista. 

Pense na proposta de um movimento artístico para os dias atuais. 

Escreva um manifesto justificando a criação deste movimento.  

➢ Enviar o arquivo no Teams formato PDF.  

➢ Prazo: 29/03 a 10/04.  
 

 

 

➔ Biologia I – Professor Alexandre 
 

➢ Olá meus queridos alunos, aqui vai nosso segundo roteiro semanal. Preste bastante atenção nas 

instruções, e fique de olho nos prazos de entrega!!! 

➢ Resolver a listas disponível no canal: Biologia 1 na plataforma Teams: 

o Sistema Respiratório 

As listas contemplam vários exercícios que serão trabalhados posteriormente 
 

 

 

➔ Biologia II – Professor Amarildo 
 

➢ Atividade para semana: 

➢ Teremos as aulas online no horário determinado para sua turma – Tema: Enzimas/Vitaminas e 

Resolução de exercícios (Listas de exercícios estão disponíveis no Teams) 

➢ Atividade avaliativa N2 – será disponibilizada do dia 08 a 10/04 na Plataforma Teams (na aba: 

Trabalhos) 

➢ Conteúdos: proteínas/enzimas.  

Um abraço!!! 
 

 

 

➔ Espanhol – Professora Gladys 
 

➢ Hacer los ejercicios  de la  página 204  y terminar los ejercicios de la lista de los complementos (está 

en el Teams).  



➢ Entregar hasta el día 07/04/2021  

➢ Las tareas del libro hay que hacerlas en él mismo y entregarlas en actividades por el Teams, 

colocando el nombre en la actividad.  

➢ Los alumnos que están haciendo las actividades en el cuaderno, por favor, hay que colocar el 

enunciado y las frases del ejercicio completas.  

➢ Las actividades valdrán notas  para la composición del promedio trimestral. 
 

 

 

➔ Filosofia – Professor Dalcivan  

➢ Atenção para o prazo de entrega das atividades. 

➢ Atenção! Postar, no Teams, os exercícios sobre o existencialismo que serão desenvolvidos em sala 

de aula  

➢ Observação: caso sua turma já tenha realizado tais exercícios, agora é só postar no local indicado. 
 

 

 

➔ Física I – Professor Vilson 
 

➢ Atividade N2: 

➢ Atividade sobre a Lista 5 – Corrente elétrica. 

➢ A atividade estará disponível no Teams a partir do dia 29/03. 

➢ Enviar até 10/04. 
 

 

 

➔ Física II – Professor Fernando Takeo 
 

➢ Acesso no TEAMS – 3A 3B 3C 3D – Física II - Prof. Takeo  

➢ N2 pelo Forms 3ª Online EM 2021 – Tarefa 3A 3B 3C 3D Vetores (No TEAMS) – é de entrega 

obrigatória. De 17 a 31 de março até 23:59 (já estava aberto e muitos alunos já entregaram).  

➢ Lista de Exercícios de Movimento Circular pelo Forms 3A 3B 3C 3D (No TEAMS) – não é de entrega 

obrigatória. De 5 a 10 de abril até 23:59 
 

 

 

➔ Geografia I – Professor André 
 

➢ Responder os exercícios disponibilizados no Teams. 

Só resposta, manuscrito, tire foto e envie na plataforma. 

Todas as turmas até 08/04 (Quinta-feira) 
 

➢ Assistam a LIVE - Senac INFINTE - 30.03.21 - às 19h (youtube.com/senacgoias) 

Participação da Nathalia Secco, Fundadora e CEO da Orchestra Innovation Center.  

A live será importante para a produção textual com a Professora Rosilene. 

Vai ajudar na contextualização para o atual cenário do agronegócio e a participação das mulheres nesse 

setor. 
 

 

 

➔ Geografia II – Professora Keyla 

➢ Relembrando os combinados em sala: 

• Atividade avaliativa sobre fatores e elementos climáticos; 

• Data: 09-04 e 10-04 

• Duração: 24h 

• Valor:  10,0 

➢ ORIENTAÇÃO: 

• Organizar sua rotina de estudo; 

• Manter sua rotina de estudo diária; 

• Resolver as listas sugeridas em conformidade com a explicação; 

• Ficar atento ao andamento do conteúdo, procurando sempre verificar se está assimilando bem; 



• Fazer fichamento de todo o conteúdo trabalhado; 

• Retomar todos conteúdos (01) uma vez por mês; 

• Estou à disposição para tirar dúvidas entre em contato via WhatsApp, conforme combinado em sala; 

• Não fique com dúvida; 

• Seu sucesso me faz feliz; 

• Conte comigo, estou à disposição para o que você precisar; 

• VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO; 

• AMO VOCÊ! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 
 

 

 

➔ História do Brasil – Professor Guilherme  
 

➢ Queridos e Queridas, para a semana posterior às avaliações, por gentileza resolver as questões de 

uma lista, que será postada no Teams (O período aurífero e o caminho para a Independência). 

➢ A resolução e entrega desta atividade, compete a uma nota de N2. 

➢ Data de entrega: 31/03/2021. 

➢ Sua presença nas aulas e participação é de suma relevância! 

➢ É uma oportunidade de ouro, para interagir e perguntar sobre o conteúdo, esclarecer dúvidas ou 

questões pertinentes ao nosso conteúdo. 

➢ Sua participação é fundamental. 

➢ O processo de ensino é uma via de mão dupla. 
 

 

 

➔ História Geral – Professor Reinaldo 
 

➢ Fazer a atividade sobre ROMA e ATUALIDADES, como nota de N2, tendo como prazo para entrega 

até o dia 03/ABRIL/2021. 

➢ A atividade será postada pelo professor na plataforma TEAMS. O aluno, por sua vez, também 

enviará pela mesma plataforma a tarefa respondida. 

➢ OBS.: O texto para a realização da tarefa encontra-se no livro da FTD, coleção 180 Graus. 

Abração a todos. 
 

 

 

➔ Língua Portuguesa - LPG / Professora Daniella 
 

➢ Parte III – Fazer os exercícios das p. 582 e 583 (1 ao 7). Respostas completas, manuscritas, sem 

enunciado. Enviar no Teams até o dia 31/03 (quarta-feira). 

➢ Teste – N2 – Formulário no Teams. Início do teste dia 30/03 às 13h e término dia 31/03 às 18h. 

Conteúdo: Período composto, orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas. 

➢ Parte III – Fazer os exercícios das p. 584 e 585 (1 ao 6). Respostas completas, manuscritas, sem 

enunciado. Enviar no Teams até o dia 07/04 (quarta-feira). 
 
 
 

➔ Língua Portuguesa - LPL– Professor Rafael 
 

➢ CONTEÚDOS PARA SEGUNDA CHAMADA DA AVALIAÇÃO N1, A SER APLICADA DAS 13H30 

ÀS 17H DO DIA 31/03/2021, NO TEAMS: 

- PRÉ-MODERNISMO – FASE DE TRANSIÇÃO + CONTEXTO HISTÓRICO; 

- OS SERTÕES, DE EUCLIDES DA CUNHA (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> Canal de 

Literatura> Aula 02 – Pré-Modernismo + Os sertões...) 

- TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA, de Lima Barreto (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> 

Canal de Literatura> Aula 03 – Análise de Triste Fim de...) 

- MONTEIRO LOBATO (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> Canal de Literatura> Aula 04 – 

Monteiro Lobato) 

- AUGUSTO DOS ANJOS (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> Canal de Literatura> Aula 05 – 

Augusto dos Anjos...) 



-VANGUARDAS EUROPEIAS (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> Canal de Literatura> Aula 06 

– Vanguardas Europeias) 

- FERNANDO PESSOA E SEUS HETERÔNIMOS (Ver slide disponível no slide no canal 3ª online> Canal de 

Literatura> Aula 07 – Fernando Pessoa) 

➢ AULAS ENTRE 29 E 31/03 (para as turmas em que houver aula, devido ao recesso) 

1ª e 2ª AULAS: Discussão sobre Mário de Andrade e o livro Macunaíma. Avaliação N2, valor: 10,0 pontos, 

em formato T.R.I, 15 questões, a ser postada no Teams, sobre a leitura crítica da obra. Link disponível em: 

https://rd.uffs.edu.br/bitstream/prefix/3122/1/Macuna%C3%ADma%20-%20PDF.pdf A prova ficará em 

condição de recebimento das respostas entre os dias 29/03/2021, a partir das 12h20 e 31/03/2021, até as 

23h59. 

ATENÇÃO: TURMA B, a aula de LPPT do terceiro horário, da segunda-feira (29/03) foi gentilmente cedida 

pela professora Rosilene, para que possamos fazer as discussões sobre a obra Macunaíma, de Mário de 

Andrade. TURMA D: a aula do terceiro horário de terça-feira (30/03), que seria de História do Brasil, foi 

gentilmente cedida pelo professor Guilherme, para que façamos as abordagens sobre o livro Macunaíma, 

de Mário de Andrade. 

➢ AULAS ENTRE 05 E 10/04:  

1ª AULA: Correção de AVALIAÇÃO N2 sobre Macunaíma, de Mário de Andrade + Início de discussão sobre 

os poetas da primeira geração modernista. 

2ª AULA: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Faremos uma dinâmica em que se exigirá que vocês, como alunos, 

expressem seus pontos de vista a respeito de determinadas situações. Portanto, mais do que nunca, 

estejam prontos a abrir microfones ou a digitar, pois precisaremos da participação ativa do grupo. 

 

 

 

➔ Língua Portuguesa - LPPT– Professora Rosilene 
 

➢ Produção de texto dissertativo sobre o tema "A importância dos valores éticos e morais para o 

avanço social" 

➢ Data: postagem (todas as turmas) no Classroom até as 23:59 de 30/03. 

➢ Assistir à webinar Senac Infinite "Woman-Tech" às 19h dia 30/03 para desenvolver trabalho 

interdisciplinar Redação/Geografia, produção de texto dissertativo argumentativo após análise de coletânea 

e abordagem temática durante as aulas dos professores de redação e de geografia. 
 

 

 

➔ Matemática I – Professor Marcelo 
 

➢ Olá, durante a semana, na segunda feira, será disponibilizado no mural do Teams uma lista de 

exercícios sobre Complexos que deverá ser respondida e entregue via google forms até quarta-feira, dia 

31/03. Essa lista será pontuada como N2 ok! Fique atento às aulas e ao mural da turma. 

Abraços!  
 

 

 

➔ Matemática II – Professora Kátia 
 

➢ Entregar a TAREFA 5: Condição de alinhamento entre três pontos - 

𝑬𝒙𝒆𝒓𝒄í𝒄𝒊𝒐𝒔: 𝟐𝟓, 𝟐𝟗 𝒆 𝟑𝟏 𝒅𝒂 𝒑. 𝟐𝟐 do livro didático – Volume 3, Parte I. 

Data de entrega: 31/03/2021. 
 

 

 

➔ Matemática III – Professora Heloísa 
 

➢ De 29/03 a 31/03 - Iniciaremos o estudo de Regra de Três Simples esse material (slide) estará 

disponibilizado no canal Matemática III de cada 3ª série.  

➢ De 05/04 a 10/04: Lista 06 sobre regra de três simples será trabalhada em sala e estará disponível no 

canal Matemática III de cada 3ª série. 
 

 

 

 

https://rd.uffs.edu.br/bitstream/prefix/3122/1/Macuna%C3%ADma%20-%20PDF.pdf


 

 

➔ Química II – Professor Frederico 
 

➢ Na semana de 29 de março a 31 de março - trataremos dos seguintes temas nas nossas aulas: 
 

• 1ª aula da semana: BALANCEAMENTO DE REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO. 

• 2ª aula da semana: RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS BALANCEAMENTO DE REAÇÕES DE 

OXIRREDUÇÃO. 
 

As aulas do Teams estarão disponíveis em minha classe (QUÍMICA 2), para os alunos que não 

puderam assistir às aulas ao vivo. 
 

➢ Na semana de 05 de abril a 10 de abril - trataremos dos seguintes temas nas nossas aulas: 
 

• 1ª aula da semana: RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS BALANCEAMENTO DE REAÇÕES DE 

OXIRREDUÇÃO. 

• 2ª aula da semana: RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS BALANCEAMENTO DE REAÇÕES DE 

OXIRREDUÇÃO. 
 

As aulas do Teams estarão disponíveis em minha classe (QUÍMICA 2), para os alunos que não 

puderam assistir às aulas ao vivo. 
 

➢ Atividade avaliativa de N2, Química 2. 
 

➢ Utilizando o livro 2, parte 1, páginas 271 e 272. 
 

1) Responda os exercícios das páginas 271 e 272, números 1 a 5, desenvolvendo seus conhecimentos e 

me encaminhe via Teams. 

➢ A atividade deve ser entregue MANUSCRITA; 

➢ Responda a atividade em uma folha de fichário, coloque o nome completo, a turma e a data; 

➢ Tire foto de sua atividade e envie como anexo no link disponível em tarefas - "QUÍMICA II - 

BALANCEAMENTO DE REAÇÕES REDOX", disponível no Teams.  

➢ É importante que o arquivo esteja legível e de modo vertical. 

➢ Use CANETA AZUL ou PRETA para responder; 

➢ Data de entrega: até o dia 16/04 às 18h. 

➢ Atividades encaminhadas após o prazo não serão avaliadas. 

Qualquer dúvida, estou à disposição. 

 

 

 

➔ Sociologia – Professor Dalcivan 
 

➢ Atenção para o prazo de entrega das atividades 

➢ Atenção! Postar, no Teams, os exercícios sobre o Émile Durkheim que serão desenvolvidos em sala 

de aula - um mapa mental 

➢ Observação: caso sua turma já tenha realizado tais exercícios, agora é só postar no local indicado. 
 

 

 

 

 

• E-MAIL DOS PROFESSORES: 

keylavazsilva.sescgo@gmail.com – Professora Keyla 

christian.sescgo@gmail.com – Professor Christian 

alexandre.fsescgo@gmail.com – Professor Alexandre Ferreira 

rafael.fariassescgo@gmail.com – Professor Rafael 

gladys.sescgo@gmail.com – Professora Gladys 

alexandre.aires.sescgo@gmail.com – Professor Alexandre Aires 

dalcivan.sescgo@gmail.com – Professor Dalcivan 

mariana.sescgo@gmail.com – Professora Mariana 

rosilene.sescgo@gmail.com – Professora Rosilene 
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sthephane.sescgo@gmail.com – Professora Sthephane 

marceloh.sescgo@gmail.com – Professor Marcelo Honório 

guilhermehistoria.sescgo@gmail.com – Professor Guilherme 

caiado.sescgo@gmail.com – Professor André 

silveiraadriana656@gmail.com – Professora Adriana 

vilson.sescgo@gmail.com – Professor Vilson 

amarildoterra.sescgo@gmail.com – Professor Amarildo 

daniellaluisa.sescgo@gmail.com -  Professora Daniella 

katialima.sescgo@gmail.com – Professora Kátia 

heloisamacedo.sescgo@gmail.com – Professora Heloísa 

reinaldolima.sescgo@gmail.com – Professor Reinaldo 

takeof.sescgo@gmail.com – Professor Fernando Takeo 

fred.sescgo@gmail.com – Professor Frederico 

maura.correia.sescgo@gmail.com – Professora Maura 

marcelom.sescgo@gmail.com – Professor Marcelo Moreira 

anaflaviasesccidadania@gmail.com – Professora Ana Flávia 

 

 

• E-MAIL DAS COORDENADORAS: 

lalmeida@sescgo.com.br – Coordenadora Pedagógica Luciene 

amanda.deus@sescgo.com.br – Coordenadora Super Médio Amanda 

 

 

• E-MAIL DA ORIENTADORA EDUCACIONAL: 

karine.barbosa@sescgo.com.br – Orientadora Educacional Karine 
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