Goiânia, 01 de agosto de 2018.
Circular nº 08/18
Da: Direção
Aos: Pais e/ou responsáveis
Referência: Início do Segundo Semestre
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Sejam bem-vindos ao segundo semestre deste ano letivo! Desejamos a todos um feliz retorno com
a certeza de que teremos um semestre produtivo, alegre, com momentos inesquecíveis e de
aprendizagens significativas, que ficarão guardadas na memória afetiva de todos nós.
Desde o início desta direção, são várias ações para uma gestão acessível e próxima de toda
comunidade escolar: disponibilizamos um celular específico para a direção; implantamos o
aplicativo do “Externato On line”; ampliamos nossas redes sociais; um dia na semana (às quartasfeiras), a agenda da direção é destinada, exclusivamente, ao atendimento de pais; fizemos formação
com a nossa equipe para a melhora na comunicação, em todos os níveis.
Ao término do semestre, um grupo de mães e/ou responsáveis foram convidados para tomar um café
com a direção para um bate-papo, representando cada turma, de cada segmento. Foi a estratégia
encontrada, pela direção, para ouvir e iniciar um diálogo necessário para a continuação do Plano de
Desenvolvimento do Colégio. Tivemos reuniões bem produtivas, mas infelizmente, se
convidássemos todos, não seria possível estabelecer a escuta necessária e um diálogo fundame nta l
para o prosseguimento dos trabalhos. Assim, neste início de semestre, seguem algumas devolutivas
das reuniões e continuidade do trabalho desta gestão:
1. Segurança – A instalação das catracas foram concluídas e estão funcionando, com isso
precisamos repassar algumas orientações:
 As implantações de novos hábitos interferem na zona de conforto. Sabemos que surgirão alguns
imprevistos no início, que poderão ser resolvidos com tranquilidade e sem alardes. A equipe
está preparada para esclarecer dúvidas e ajudá-los no que precisar. O acesso dentro da escola
será controlado por horários e agendamentos. Posteriormente, será enviado o horário definitivo
de funcionamento das catracas, para cada segmento.


Inicialmente, o funcionamento das catracas será livre até a distribuição dos dispositivos para os
alunos e aquisição de outros pelos responsáveis familiares.
INÍCIO DO USO DAS CATRACAS COM DISPOSITIVOS
Dia 13 de agosto, segunda-feira

 Todos os alunos receberão gratuitamente um dispositivo, com cordão personalizado, para
facilitar a utilização. Serão disponibilizados 02 dispositivos para cada família, no valor de R$
15,00 cada. As famílias, que precisarem de uma quantidade maior, entrarão no cadastro de
reserva. Após a distribuição para as demais, atenderemos estes pedidos. Em caso de perda e/ou
extravio, a escola deverá ser comunicada imediatamente para o bloqueio do dispositivo e a
solicitação de outro, no valor de R$15,00. Em anexo, segue uma ficha de cadastro que deverá ser
preenchida e entregue à coordenação de cada segmento (Ed. Infantil: Milla e Ivone / Ens.
Fundamental I: Leda e Aline / Ens. Fundamental II: Tatiana e Paulo), mediante o pagamento
e retirada do dispositivo cadastrado.



Cadastramento - Os alunos já estão cadastrados. No momento, está sendo feito o ajuste de
horários de cada um, com tolerância de 30 minutos, antes da entrada, e 15 minutos, após o início
das aulas. Após esse horário, é necessário que os alunos e/ou responsáveis se dirijam à recepção
ou à coordenação específica para solicitar a liberação. Casos de irmãos que aguardam um tempo
maior serão tratados particularmente.



Para maior segurança de nossos alunos, não será autorizada a permanência de pessoas fora de
horários previamente cadastrados. O horário de permanência de pais e familiares do Ens.
Fundamental I foi considerado pelo tempo da acolhida (oração). Para o acesso à escola sem o
dispositivo é necessário ser identificado na recepção. A presença da família na escola continua
sendo um prazer para nós, só precisamos ter o controle de quem está na instituição e o real
objetivo. Cada responsável familiar é reconhecido somente pelo filho, para os demais alunos, é
considerado um estranho. Pedimos a compreensão de todos para sanarmos os problemas de
vulnerabilidade na segurança da escola.



Reforma do segundo andar – Concluímos a segunda etapa do Plano Estrutural de Reforma do
Colégio. Nossos espaços de aprendizagem estão climatizados, com ambientes mais claros e
propícios para a aprendizagem. Nossos professores estarão melhores instalados, na nova Sala de
Convivência (antiga sala de professores), e contamos ainda com uma “Capelinha”, espaço de
oração, no segundo andar.

2. Alteração do uniforme do Ensino Fundamental – Ao ouvir nossos alunos, a direção entendeu
que a calça preta, de brim ou jeans, não compromete o visual do uniforme. Portanto, fica
autorizado o uso destas calças como uniforme e não só a calça legging. Fazemos uma ressalva
ao uso das calças de modelo “Destroyed” (rasgadas). Reforçamos que precisamos da família no
sentido de não autorizar o uso shorts, saias e/ou quaisquer modelos que não estão previstos no
Regimento Interno da Escola. A sensualidade precisa ser combatida com respeito e diálogo, em
todos os tempos e espaços.
3. Reforma da Educação Infantil – Foram feitos alguns investimentos no espaço da Educação
Infantil: instalação de umidificadores em todas as salas, para melhoria da qualidade do ar;
instalação de exaustor na sala do Maternal; pintura; aquisição de novos brinquedos e reformas
de outros e reparos em todas as salas de aula e espaços.
4. Formação, equipe qualificada e planejamentos pedagógicos – Todas as contribuições
coerentes, mencionadas nas reuniões, assim como nos atendimentos individuais, estão sendo
pautas de discussões, estudos para reformulações do Projeto Pedagógico da Escola.
Reforçamos o nosso compromisso em trabalhar de forma íntegra e transparente. Somos movidos
pela vontade imensa de fazer a diferença, com responsabilidade, respeito e amor.
Quaisquer dúvidas, escolha sempre falar conosco, com as pessoas responsáveis pela Escola.
Abraços fraternos,
Profa. Ms. Núbia Rejaine Ferreira da Silva
Diretora do Colégio Externato São José

CADASTROS PARA A AQUISIÇÃO DO DISPOSITIVO
UTILIZADO NO ACESSO À ESCOLA



IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR 1:

ALUNO(S):
ANO:

TURMA:

NOME DO FAMILIAR:
CPF:

RG:

VÍNCULO FAMILIAR:
ENDEREÇO:

TELEFONES:
E-MAIL:
VALOR: R$ 15,OO (QUINZE REAIS)



IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR 2:

ALUNO(S):
ANO:

TURMA:

NOME DO FAMILIAR:
CPF:
VÍNCULO FAMILIAR:
ENDEREÇO:

TELEFONES:
E-MAIL:
VALOR: R$ 15,OO (QUINZE REAIS)

RG:

