
 

 

 

 
 

Goiânia, 05 de março de 2021. 
 

Informativo Pedagógico n. º 12/2021                                                                   
Para: Educandos do Externato São José 
Assunto: Projeto Social 
 
Prezadas Famílias, 

O Projeto “Gesto Fraterno a Serviço da Vida e da Esperança”, desenvolvido pelo Externato São 
José, é parte do projeto político-pedagógico e envolve a participação de gestores, professores, 
colaboradores, pais e alunos. É coordenado pela Irmã Ana Rita Lopes e pela Prof.ª Karla Giselle, 
Coordenadora de Ensino Religioso, Pastoral Escolar e Ação social.  
 

Da Educação Infantil aos Anos Finais do Ensino Fundamental, o projeto é desenvolvido com o objetivo 
de resgatar a dignidade humana, a civilidade e a cidadania. Possibilita aos alunos a conhecerem a 
outra realidade existente, também desenvolve valores como fraternidade, solidariedade, sensibilidade 
e partilha. É uma aula de carinho e respeito ao próximo.  

 

De mãos dadas, a família Externato São José busca a construção de um mundo onde todos possam 
ser felizes. Aqui, mostramos que é possível e acreditamos que a transformação da sociedade acontece 
não só através da palavra, mas também de ações efetivas e eficazes, com demonstração de amor ao 
próximo.  
 

Neste ano, em sintonia com os princípios e valores dominicanos, o PGFSVE será trabalhado de forma 
interdisciplinar com a Campanha da Fraternidade, que se iniciou no período da Quaresma e se 
estenderá ao longo do ano letivo como tema transversal.  
 

O texto base impulsiona a construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e 
da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência, tem como tema:  
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade”. 
 

A ação acontece mensalmente e atende 30 (trinta) famílias carentes de 6 (seis) bairros periféricos de 
Goiânia e Aparecida de Goiânia e 4 (quatro) entidades filantrópicas (Creche Santa Luzia, ASCEP, 
Asilo São Vicente de Paulo e Comunidade Luz que Liberta).  
 

Oportunamente, recordamo-nos de nossa caminhada, do quanto é bonita e cheia de afeto, de 
reinvenção, de aprendizagem, de conquistas, de cooperação, de gentileza e de superação de 
desafios. Assim sendo, contamos com a colaboração nesta ação social, tentando levar esperança ao 
próximo, com corações gratos. 

Agradecemos cordialmente aos Senhores, 

EQUIPE DE ENSINO RELIGIOSO, PASTORAL ESCOLAR E AÇÃO SOCIAL  

DO COLÉGIO EXTERNATO SÃO JOSÉ 


