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7.ESCOLA SESI PLANALTO 
 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

ANO/SÉRIE/ 
MODALIDADE  

ATIVIDADE/AÇÃO TEMÁTICA TRABALHADA DATA HORÁRIO 
PALESTRANTE EXTERNO E 
EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

 *se houver 

Escola SESI Planalto 1º ano 

Análise: rótulos dos lanches dos alunos e confecção 
de painéis para identificação de lanches 
industrializados e lanches caseiros para identificação 
da presença de indústrias. 

Indústrias do Gênero Alimentício 
presente nos lanches.  

20 a 
23/05 

13h- 17h - 

Escola SESI Planalto 2º ano 

Roda de Conversa: apresentação de indústrias 
alimentícias da Região e sua importância para a 
sociedade Goiana, associada ao trabalho do gênero 
textual receita. 

Indústrias do Gênero Alimentício e 
sua importância para a sociedade. 

20 a 
23/05 

13h- 
17h30 

- 

Escola SESI Planalto 
 
 

3º ano 

Roda de Conversa: Estudo da importância das 
Industrias de Laticínios da Região associado ao 
conteúdo de ciências: Animais Mamíferos, em 
especial a vaca e os produtos derivados do leite que 
fazem parte do nosso cotidiano. Os alunos também 
terão a experiência de simular uma ordenha através 
de uma maquete de uma vaca e trabalharão o gênero 
receita associado ao conteúdo de Língua Portuguesa. 

 
Indústrias de Laticínios e sua 
importância para a sociedade. 

20 a 
23/05 

13h -
17h30 

- 

Indústria Carrossel 5º ano 

Visita à Empresa Industrial:  Pirulitos Carrossel  Processos de transformação de 
matéria prima em produtos 
industrializados e a importância da 
empresa para a economia Goiana. 

21/05 14h Representantes da Empresa 
Pirulito Carrossel 

Escola SESI Planalto 4º e 5º ano 

Palestra: importância das empresas industriais para a 
sociedade goiana.  
 

 
A importância da indústria no 
desenvolvimento social e econômico 
de Goiás. 
 

23/05 13h30 Sr. Orlando Melo, 
representante da Indústria 
Pirulitos Carrossel 
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Escola SESI Planalto 6º ano 

Roda de Conversa: Pesquisa quais são as principais 
indústrias goianas e sua relevância para os demais 
segmentos (comércio, transporte, geração de 
emprego...) em Goiás. 
Produção de Alimentos com produtos 
industrializados de Indústrias goianas.   

Principais indústrias goianas e sua 
relevância para Goiás. 
 
 
Industrias do Gênero Alimentício 
presente na alimentação. 

20 a 
23/05 

Vespertino  - 

Escola SESI Planalto 8º e 9º ano 

Exposição da missão do SESI e Debate Saúde e 
Educação: Necessidade dos cuidados com o 
trabalhador da indústria. 
 

Cuidados com os trabalhadores da 
Indústria. 

20 a 
23/05 

Matutino - 

Escola SESI Planalto – 
ginásio 

7º ano 

Palestra: Indústrias goianas e exposição de produtos. 
 

Origem e valorização das empresas 
goianas 

20 a 
23/05 

Matutino  Tatiana Abadia Stival 
(Assistente Social da 
Empresa PEPSICO) 

Escola SESI Planalto 7º ano 

Pesquisa: quais são as principais indústrias goianas e 
sua relevância para os demais segmentos (comércio, 
transporte, geração de emprego).   
Releitura dos rótulos de produtos das indústrias 
goianas e exposição dos trabalhos dos alunos. 
 

Principais indústrias goianas e sua 
relevância para Goiás 

20 a 
23/05 

Matutino - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


