Goiânia, 24 de setembro de 2018.
CARTA CONVITE

Prezados familiares,
Ao assumir a direção do Externato São José, elaborei um Planejamento Estratégico por dois anos, que
foi aprovado pelas irmãs Dominicanas e apresentado a toda comunidade escolar. Tivemos um evento no ano
passado, nesta mesma época, quando apresentamos uma parte do planejamento, o Projeto de Desenvolvimento
nas dimensões pedagógicas, administrativas e físicas. Com a colaboração de todos vocês e o trabalho eficiente
de uma equipe dedicada e verdadeiramente qualificada, cumprimos as metas e este Projeto de
Desenvolvimento continua, conforme podem constatar.
Ao iniciar os processos para elaboração do Planejamento para os próximos dois anos e para o ano
letivo de 2019, em reuniões com a equipe, com as famílias, estudos, participações em congressos, visitas a
outras instituições fora de Goiânia, preocupei-me com a escuta ativa e deixei fluir a sensibilidade necessária
para trilhar uma gestão educacional sensível aos sentimentos e emoções de todos da comunidade escolar.
Paralelo aos trabalhos profissionais, nós ficamos sensibilizados com os problemas emocionais de
nossos jovens, dentre eles: a automutilação, o bullying, a erotização precoce, o uso indevido do celular e redes
sociais e a quantidade de suicídios. Inquieta, eu pensava o tempo todo: O que fazer? Como ajudá-los? Por
onde começar? Sempre gostei de desafios e enfrentá-los é rotina. Minha profissão e função me proporcionam
estas aprendizagens. Nestes anos todos de experiência, já passei por vários problemas, mas confesso que as
dimensões destes demonstram ser maiores. Assim, estes desafios bateram muito forte em mim, como
educadora, mãe e avó.
Movida por vários sentimentos, fui em busca de possíveis soluções, com a certeza de que precisávamos
fazer algo a mais: abrir espaço para este assunto na escola, estudar, fortalecer o vínculo com as famílias e
compartilhar ideias, conhecimentos, angústias, esperança, força, amor e fé.
No “Mesa Redonda”, evento organizado pela escola, que contou com a presença de profissionais
multidisciplinares para discutirmos as questões emocionais dos jovens, eu disse que precisávamos agir com
cautela, seriedade e segurança. Não acredito no trabalho desvinculado da proposta pedagógica da escola, sem
o envolvimento dos profissionais e este trabalho é muito complexo, exige planejamento, responsabilidade, vai
além de palestras, além da presença de um psicólogo na escola. É muito maior...
E, sentindo a presença de Deus em nossa vida, direcionando nossas ações, desde então, tudo aconteceu
naturalmente, tanto em contato com livros da área, para estudos, quanto contato profissionais engajados e
competentes, trocas de experiências, aprendizagens. Uma equipe formidável de um Grupo Gestor que tem a
mesma disposição que eu para trabalhar. Agora, queremos compartilhar com vocês os resultados. Nesta força,
como equipe, nasceu o Projeto Mind – Mentes inspiradas pela Educação. Queremos apresentá-los a vocês.
Um projeto que potencializa o currículo, a aprendizagem cognitiva com foco nas emoções.
Assim, esta carta é um convite, no investimento do seu tempo, na formação emocional de seu filho e
ao fortalecimento da parceria com escola.
Convido todos a escolherem o dia 26/09 (quarta-feira), das 18:30 às 21:30, e estarem conosco. Peço,
inclusive, que não atrasem, considerando que teremos dois palestrantes, na mesma noite: Caio Lo Bianco
(Laboratório Inteligência de Vida) e Pedro Salomão (Empreendendo Felicidade).
Serão momentos muito produtivos, vocês não se arrependerão! Nesse dia, com a colaboração de nossos
parceiros, teremos sorteios de:






01 bolsa de estudo, de um semestre na Cultura Inglesa;
01 pacote completo das atividades da Educação Integral, por um semestre;
Kits de uniformes para 2019;
A coleção completa de livros didáticos da Educação Infantil para 2019.

Vamos juntos?
Os desafios serão menores, se tivermos unidos nos mesmos propósitos. Da parte da escola, houve um
investimento, tanto financeiro quanto humano. Da parte de vocês, neste primeiro momento, pedimos que
aceitem o convite e compareçam ao evento para conhecerem a proposta que trabalharemos em 2019.
Faremos o primeiro sorteio no início do evento para prestigiar as famílias pontuais.

Esperamos vocês!

Ms. Núbia Rejaine Ferreira Silva
Diretora do Colégio Externato São José

Favor recortar e devolver o canhoto abaixo até o dia 25/09, terça-feira.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

Nós, da família do(a) aluno(a) ______________________________________, do ano/turma________,
afirmamos que recebemos o convite para participar do lançamento do Projeto Mind - Mentes
Inspiradas pela Educação - e informamos que:
( ) inscreveremo-nos para o evento especial do dia 26/09, quarta-feira. Nº de pessoas_______
( ) não nos inscreveremos para o evento especial.
Nome do responsável ______________________________________________________________
Obs.: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* Os sorteios serão realizados no dia do evento e os prêmios serão entregues, apenas, ao participante que estiver presente no momento.

