O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas.
Goiânia, 28 de janeiro de 2020.
Comunicado n. º 01/2020
Para: Ensino Fundamental Anos Iniciais
Assunto: Boas-vindas
Prezadas Famílias,
É com imensa alegria que o Externato São José inicia mais um ano letivo. Gostaríamos de dar
as boas-vindas aos nossos alunos, pais, professores e colaboradores, desejando que este seja mais um
ano de aprendizado e muitas conquistas, individuais e coletivas. Mantemos o compromisso de
realizarmos nosso trabalho com presteza e dedicação a fim de proporcionar o que há de melhor em
educação, sempre com o propósito em formarmos jovens felizes, seguros e confiantes.
Algumas mudanças ocorreram para o ano letivo em curso. Seguem-nas:
 A professora Thatyane assume a coordenação pedagógica de todo o Ensino Fundamental –
Anos Iniciais (1º ao 5º ano).
 Investimos em catracas digitais para colaborarem com a segurança de toda a comunidade
escolar. Melhores informações, no decorrer da semana.
 Solicitamos o zelo e apoio das famílias para não permanecerem nos espaços que dão acesso às
salas de aula. A equipe pedagógica está a postos para atendê-las.
 Os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) terão dois intervalos, assim como os Anos Finais (6º
ao 9º ano).
HORÁRIO DOS INTERVALOS
9h40 às 10h
Anos Iniciais
(matutino)
11h35 as 11h50
14h55
às 15h15
Anos Iniciais
(vespertino)
16h55 às 17h10
8h40 às 9h
Anos Finais
10h40 às 11h
 O horário de entrada no Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) será às 7h10/13h15
e a saída é às 12h35/18h40. Evitem atrasos para que os alunos não fiquem prejudicados e nem percam
o Momento de Oração.
 Não teremos mais a tolerância de 10 minutos na entrada, os alunos que se atrasarem poderão
entrar, apenas, no 2º horário (8h), após o registro na recepção.
As famílias serão convidadas para as Reuniões de Pais a fim de esclarecer as dúvidas comuns ao
processo além de informar como a Escola atua nos diferentes estágios do aprendizado.
REUNIÃO DE PAIS
1º ano

04/02, 18h30, Anfiteatro

2º ano

05/02, 18h30, Anfiteatro

3º ano
4º ano

06/02, 18h30, Anfiteatro
11/02, 18h30, Anfiteatro

5º ano

12/02, 18h30, Anfiteatro
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Com essas mudanças, pretendemos dedicar mais tempo e qualidade no atendimento às questões
que envolvem o dia a dia de nosso Colégio e à demanda dos pais.
Sobre o reconhecido Projeto Social ‘Gesto Fraterno a Serviço da Vida e da Esperança’,
coordenado pela Irmã Ana Rita Lopes, continuará estimulando nossos alunos a participar das ações
que ensinam a importância de acolher quem precisa de ajuda e de se doar ao próximo, como prezam
os valores dominicanos.
Por fim, colocando-nos à inteira disposição e reiteramos o desejo de que este ano seja bemsucedido e recompensador. Somos um Colégio Católico e marcadamente dominicano. Nossa base está
nos valores éticos e cristãos, na formação de cidadãos críticos e conscientes de seu verdadeiro papel
na sociedade.
Um abraço fraterno,
Equipe Gestora do Colégio Externato São José

