O coração humano deseja alegria.
Nós todos queremos alegria, cada família, cada povo aspira à felicidade.
Papa Francisco

Goiânia, 06 de abril de 2020.
Comunicado n. º 21/2020
Para: Pais de Alunos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)
Assunto: Esclarecimentos em Tempo de Suspensão de Aulas (mensalidade)
Prezadas Famílias,
Com o firme compromisso de superar esta crise mundial, que afeta a todos, e manter ativo e transparente o
canal de comunicação da escola com os pais frente ao cenário em que estamos, o Externato São José
posiciona-se sobre as novas medidas escolares mediante o período de isolamento pela Covid-19, que se dará
até o dia 30/04, se não houver outra prorrogação. Seguem-nos:
1 - Calendário Anual: A escola está refazendo um novo calendário escolar, no qual será considerada também
a importância de não sobrecarregar os estudantes, incluindo, para isso, períodos de descanso e recesso.
2 - Aulas on-line: As atividades remotas continuarão a ser publicadas no site institucional, na aba “Para
Alunos” e, nos próximos dias, apresentaremos a (nova) ferramenta Google for Education aos pais,
responsáveis e alunos. É importante, também, manter o acesso ao Portal Eleva ativo, pois é mais um
instrumento que complementa a aprendizagem das crianças.
3 - Integral e Aulas Extras: Estão suspensos os pagamentos de valores para os períodos integral, semiintegral e atividades extras, durante este tempo de isolamento social, com exceção das aulas de patinação,
violão, ukulelê e teclado, que serão negociadas com os próprios professores responsáveis: D. Maridi, Fábio e
Márcia.
4 - Mensalidade: Prezando sempre pelo relacionamento humano e solidário, o Externato São José, mesmo
diante de um plano orçamentário restrito, deliberou um desconto de 10% (dez) no valor da mensalidade do
estudante, a ser praticado, excepcionalmente, no vencimento do mês de abril e maio, caso a suspensão
prossiga. Este desconto não será concedido às famílias inscritas na filantropia ou com descontos
comerciais. Além disso, o pagamento das mensalidades de abril, maio e junho poderão ser parcelados.
Com esta medida, acreditamos estar colaborando para que os impactos negativos em relação às possíveis
perdas econômicas das famílias afetadas sejam minimizados, dentro do possível.
5- Canais oficiais e institucionais: Caso necessitem, entrem em contato com o Financeiro da Escola, para
agendar com o setor responsável, pelo telefone: (62)3215-5510, das 8h às 14h, ou envie um e-mail para
ismaelita.santana@professoresesj.com.br. As famílias serão atendidas com horário marcado para evitarmos
aglomerações, conforme orientações da última Nota Técnica.
Qualquer mudança no panorama geral, seguiremos as determinações governamentais e comunicaremos os
senhores, após a veracidade dos fatos. A Escola estará sempre à disposição para ouvir cada realidade familiar
e oferecer apoio dentro do que estiver ao nosso alcance.
Agradecemos às famílias Externato São José que, com verdade e confiança, colaboram para que todo nosso
trabalho possa ser continuado em prol da aprendizagem das crianças. Não podíamos deixar de agradecer a
equipe pedagógica, que, mesmo em um momento tão crítico, está se reinventando, aplicando sua
potencialidade com amor e se desdobrando para oferecer o melhor diante do cenário atual.
Acreditem, #vaificartudobem!
Respeitosamente,
Profa. Ms. Tatiana Santana Rodrigues Faria Cezar
Diretora Pedagógica

Irmã Ismaelita Santana
Rep. Administrativo Financeira

