
 

ESTIMADAS FAMÍLIAS, 
 

Chegamos até o lar de cada um, com o desejo que a graça e a paz do Senhor estejam com 
todos. 

Externamos nossa gratidão a vocês que nos acompanharam ao longo deste ano letivo de 2021. 
Ano repleto de desafios, enfrentamentos, superação, parceria, apoio, em vista de um processo 
educacional comprometido com a formação integral do ser humano e para a consciência cristã, por meio 
de um processo educativo capaz de promover os valores do bem, do justo, do verdadeiro, da fraternidade, 
do bem comum, da liberdade, da responsabilidade e da participação criativa.  

Nossa equipe de trabalho buscou instrumentalizar nossos profissionais em vistas das 
adequações que o momento exige de todos nós. Muitas foram as conquistas, equipamentos atualizados, 
rede de internet melhorada, ampliação de salas ambiente, dentre outras melhorias em vistas da 
qualificação e instrumentalização do processo educacional. 

As parcerias com o Sistema Positivo de Ensino e Escola da Inteligência deram sustentação ao 
trabalho desenvolvido, bem como proporcionaram formação continuada a todos os setores de nossa 
instituição de ensino. 

Para o ano de 2022 ampliamos nossas parcerias em vista a oferecer às famílias que desejarem 
Inglês Bilíngue no contra turno e Robótica, além da continuidade das parcerias com futsal, violão, 
badminton. 

Nesse contexto valorativo, nos situamos enquanto escola católica para trabalhar com uma 
educação capaz de apontar caminhos e ajudar nossos alunos a orientar suas vidas na sociedade 
contemporânea, dando-lhes opções de escolhas, mas, ao mesmo tempo, mostrando-lhes uma 
perspectiva de por onde andar. 

Finalizamos este breve momento de partilha desejos que a luz divina esteja presente na vida de 
cada família que faz parte de nossa obra de evangelização, o Colégio São João Batista. Que a Bênção 
e proteção do Senhor esteja com todos ao longo do novo ano que se aproxima com tantas oportunidades 
para que o Espírito de Deus possa alcançar todos os lares. 

 
Um abençoado Natal. Um Ano Novo de Paz. 

 

Em Jesus e Maria, 
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