
 

 

 

 
Falar somente com Deus ou sobre Deus.  

São Domingos de Gusmão 

 
Goiânia, 15 de janeiro de 2021. 

Comunicado: n.º 01/2021                                                                        

Para: Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos e Iniciais  Finais (1º aos 9º anos) 

Assunto: Boas-vindas, 2021!                                                                                                                                                                          

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 demais colaboradores, desejando que este seja mais um ano de aprendizado e muitas 

conquistas, individuais e coletivas. Mantemos o compromisso de realizar nosso trabalho com presteza e dedicação a fim 

de proporcionar o que há de melhor em educação, sempre com o propósito de formar jovens felizes, seguros e confiantes. 
 

 

 

Para nós, do Colégio Externato São José, é um imenso prazer tê-los como parceiros neste ano letivo de 2021. A nossa 

missão é trabalhar, responsavelmente, pela educação do seu filho, não medindo esforços para oferecermos o melhor 

possível para a aprendizagem e a formação humana dos futuros adultos. Dessa forma, é com satisfação que convidamos 

os senhores para a Reunião de Boas-Vindas, que acontecerá dias:  

 

🚩19/01, terça-feira, das 19h às 20h, para os familiares e/os responsáveis legais dos alunos do Ensino Fundamental - 

Anos Finais (6º aos 9º anos), pelo canal FalAí Externato São José, no YouTube. 
 

🚩 20/01, quarta-feira, das 19h às 20h, para os familiares e/os responsáveis legais dos alunos do Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais (1º aos 5º anos), pelo canal FalAí Externato São José, no YouTube. 
 

🚩 21/01, quinta-feira, das 19h às 20h, para os familiares e/os responsáveis legais dos alunos da Educação Infantil, pelo 

canal FalAí Externato São José, no YouTube. 

 

 

Por fim, colocando-nos à inteira disposição e reiteramos o desejo de que este ano seja bem-sucedido e recompensador.  

Somos um Colégio Católico e marcadamente dominicano-anastasiano. 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 


