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O início do ano letivo nas es-
colas da Rede Sesi/Senai, nes-
sa segunda-feira, 28, teve DJ, 
apresentação teatral, muitas di-
nâmicas e, claro, as primeiras 
aulas. Graças à qualidade do 
ensino e à excelente estrutura, 
as unidades se tornaram refe-
rência na capital alagoana.

Na Escola Sesi/Senai do 
Benedito Bentes, por exemplo, 
são mais de 800 novatos, a 
exemplo de Kauã Franklin, 17 
anos, que fará o ensino médio 
e o curso técnico de Informáti-
ca. “Fiquei sabendo da escola 
pelos meus amigos, falei com 
meus pais e eles me matricula-
ram. Aqui é maior e muito dife-
rente do meu antigo colégio e o 
ensino é mais ‘puxado’”, disse 
o jovem, durante o intervalo 
com música.

Na Escola Sesi Cambona, 
o dia começou com um pátio 
cheio de alunos, todos interes-
sados em conhecer a nova sala 
de aula. Com abraços e reen-
contros, muitos dos alunos no-
vatos se sentiram acolhidos e 
esbanjaram selfies com o novo 
fardamento. Foi isso o que a 
aluna Luara Santana, de 15 
anos, elogiou.

“É muito animado, muito 
legal, as pessoas são bem de-
senroladas e interagem muito 
com a gente. Eu estava em 
outro colégio, mas, como es-
tou pensando no meu futuro, 
vi que tinha que começar o en-
sino médio com uma estrutura 
melhor, que me ofereça obstá-
culos e me ajude a superá-los”, 
disse ela. 

Leia a matéria completa 
no site www.al.sesi.com.br.
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Escolas Sesi/Senai iniciam ano letivo 
com dinâmica, música e teatro

Na Cambona, esquete teatral aproveitou o clima de chuva para conscientizar alunos no primeiro dia de aula

Luara Santana (e) é novata na Escola Sesi da Cambona Alunos do 3º ano da Escola Sesi/Senai do Benedito Bentes

DJ animou o intervalo no Benedito Bentes Ginástica, totó e animação fizeram o intervalo na Cambona


