Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de Alagoas
Reconhecido em 13 de março de 1984

Maceió, 25 de fevereiro de 2021.

INFORMATIVO
Informativo 07/2021
REF. Parceria SESC Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela
Prezados (as) Associados (as),
Em parceria com o SESC Alagoas, o Sindicombustíveis-AL divulga, aos seus
associados, o projeto para acesso à educação básica, através do SESC LER/
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), disponível nas Unidades Sesc Arapiraca,
Sesc Ler Palmeira dos Índios e Sesc Ler Teotônio Vilela.
Estão sendo disponibilizadas turmas de EJA aos trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo e seus dependentes e público em geral, que não
concluíram estudos no tempo regular, na modalidade do 1º ao 6º ano do Ensino
Fundamental, no horário de 14h às 17h e das 19h às 22h, cuja renda familiar bruta
mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacional.
A inscrição dos candidatos no processo seletivo será realizado a partir das
informações prestadas pelo candidato ou seu responsável, em formulários que
serão disponibilizados na Secretaria das Unidades Sesc Ler Arapiraca, Palmeira dos
Índios e Teotônio Vilela (Ficha de Aluno, Questionário Socioeconômico, Termo de
Auto Imagem, Autodeclaração acerca de sua condição econômica/renda familiar) –
e do atendimento aos pré-requisitos para ingresso na ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS EJA / PCG. Para fazer a matrícula, o candidato deverá ter idade
igual ou maior que 15 anos.
Outro projeto voltado para a educação básica, que está sendo ofertado
pelas mesmas unidades do SESC citadas anteriormente é o CRIAR SESC. Voltado
para todas as crianças matriculadas no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano),
pertencentes a famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos. O
intuito do projeto é dar acesso a experiências de educação integral que consideram
as diferentes linguagens do brincar como forma de construir o conhecimento.
As crianças participantes terão contato com professores de áreas específicas
que serão responsáveis por atividades diversas, como dança, música e teatro, por
Shopping Miramar – Avenida Juca Sampaio, 2247 - Barro Duro – Maceió / Alagoas - CEP 57040-600
Telefax: 0xx (82) 3320 1761 / 3320 2902
comunicação@sindicombustiveis-al.com.br / scvdpea@uol.com.br
www.sindicombustiveis-al.com.br

Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de Alagoas
Reconhecido em 13 de março de 1984

exemplo. Outra proposta do Criar Sesc é valorizar vivências que possibilitem a
relação com a natureza em todos os processos educativos.
Para participar dos projetos, basta entrar em contato com Taciana, através
do telefone (82) 99602-8035 e solicitar mais informações referente às inscrições e
documentos necessários.

Atenciosamente,
A Diretoria.
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