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12.ESCOLA SESI - SENAI ITUMBIARA 
 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

ANO/SÉRIE/ 
MODALIDADE  

ATIVIDADE/AÇÃO 
 

TEMÁTICA TRABALHADA DATA HORÁRIO 
PALESTRANTE EXTERNO E 
EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

 *se houver 
SENAI Itumbiara EJA: 2º e 4º 

Período do 
Ensino Médio 

Visita ao SENAI: com o objetivo de 
conhecer os cursos ofertados pelo 
parceiro e voltados para a Indústria.  

Mercado de atuação dos cursos técnicos 
voltados para a indústria. 

20/05 19h30 - 

SESI Itumbiara EJA: 2º e 4º 
Período do 
Ensino Médio 

Palestra: “Postura no Ambiente de 
Trabalho” e “Currículo e Entrevista”. O 
objetivo é capacitar os nossos alunos 
sobre como transmitir confiança 
através do currículo e entrevista, bem 
como a postura no ambiente de 
trabalho, que é cada vez mais 
competitivo. 

Formação para o Mundo do Trabalho. 21/05 19h30 SESI (Maria Clarisse Barra - 
psicóloga). 

Itumbiara, Cachoeira 
Dourada e Bom Jesus. 
 
(Agenda de um dia 
para cada cidade). 

EJA: 2º e 4º 
Período do 
Ensino Médio 
(SESI 
Itumbiara); 
8º Ano Ensino 
Fundamental 
(Cachoeira 
Dourada); 
9º Ano Ensino 
Fundamental, 
2° e 4° 
Períodos do 
Ensino Médio 
(Bom Jesus). 

Culminância do projeto “Conhecendo 
o setor industrial”: apresentação dos 
alunos, por meio de maquetes e outras 
atividades, sobre as industrias da 
região e a influência sobre a economia 
local.  

O setor industrial da região, empregabilidade e 
economia. 

23/05 
27/05 
28/05 

19h30 - 

Escola Municipal José 
Francisco de Melo “Zé 

EJA: 9º Ano 
Ensino 
Fundamental, 

Projeto Empreendedorismo O empreendedorismo no ambiente de trabalho 
(Ao longo do mês os alunos estão recebendo 
aulas diferenciadas sobre empreendedorismo 

29/05 19h30 - 
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Borracheiro” – Bom 
Jesus 

2° e 4° Período 
do Ensino 
Médio (Bom 
Jesus). 

no ambiente de trabalho. O objetivo é que eles 
sejam empreendedores dentro das atividades 
que já exercem nas empresas que atuam, com o 
foco na indústria) 

Indústrias da Região 
 

1ª, 2ª e 3ª 
séries em 
automação, 
eletromecânic
a e química. 

Visita técnica nas indústrias:  vivenciar 
na prática a teoria aprendida em sala 
de aula. 

Visita Técnica em empresas industriais Entre os 
dias 20 a 
24/05 
 

Manhã e 
tarde. 

A definir 

Auditório da Escola 1ª, 2ª e 3ª 
séries em 
automação, 
eletromecânic
a e química. 

Palestra: Histórico das empresas, 
processo de produção e contratação da 
das indústrias da região. 

O processo de produção e contratação das 
indústrias da região. 

Entre os 
dias 20 a 
24/05 

19h às 
20h30 

20/05 – Can-Pack 
21/05 – Usina SJC 
23/05 – Caramuru 
Alimentos 
24/05 - Lactalis 

Auditório da Escola 1ª, 2ª e 3ª 
séries em 
automação, 
eletromecânic
a e química. 

Palestra: A educação e a carreira 
profissional. 

Educação Profissional 24/05 8h às 9h 
10h às 11h 

Supervisor da Usina BP 

Escola 1ª, 2ª e 3ª 
séries em 
automação, 
eletromecânic
a e química. 

Minicursos:  área de atuação dos 
profissionais dos cursos técnicos. 

Educação Técnica Profissional 24/05 13h30 às 
17h30 

Professores dos Cursos 
Técnicos e o PET 
(Programa de Educação 
Tutorial) do IFG Itumbiara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


