1ª Circular – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES - 2017
10/11/2016

Senhores Pais ou Responsáveis,
Agradecemos às famílias pelo incentivo ao esporte e cultura, apoio aos alunos e confiança no trabalho
dinâmico desenvolvido pelos departamentos de Esporte/Cultura e Pastoral Salesiana do Instituto São José.
Seguem as principais informações a respeito das atividades extracurriculares, oferecidas no Colégio, para o
ano letivo de 2017:
RESERVA DE VAGA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: será enviada, a partir do dia
18/11, através dos alunos, o documento a Reserva de Vaga da Atividade
Extracurricular para o ano letivo 2017.

ALUNOS
VETERANOS

DEVOLUÇÃO DA RESERVA DE VAGA: o documento de Reserva de Vaga Atividade
Extracurricular deverá ser devolvido conforme:
Educação Infantil ao 5º ano – professoras da sala
6º ao 9º ano
– Secretaria Escolar
PRAZO DE DEVOLUÇÃO: até 30/11 – quarta-feira
A partir do dia 1º de dezembro a escola não se responsabiliza pela vaga não reservada!

ALUNOS NOVOS

INSCRIÇÃO: para alunos novos nas Atividades Extracurriculares, a inscrição será na
escola no período de: 06 a 09/12, das 14 às 18 horas.

MATRÍCULA ON-LINE

A efetivação da matrícula será através do site da escola: www.institutosaojose.org.br no
período de 23 a 30/01/2017!

PERÍODO DAS
ATIVIDADES EXTRAS

DESISTÊNCIA

As atividades extracurriculares ocorrerão nos períodos de:
1º período: 01/02 a 30/06/2017

2º período: 01/08 a 30/11/2017

Havendo a intenção de desistir da vaga, antes do início das atividades extracurriculares,
o responsável financeiro deverá comunicar à Secretaria até dia 30/01.
Após a efetivação da matrícula o cancelamento só será aceito por escrito mediante
o preenchimento do FORMULÁRIO DESISTÊNCIA ATIVIDADE EXTRA, disponível na
Secretaria, com o pagamento do mês corrente.
Desistência após o dia 15/06 o mês de Julho será devido e o cancelamento após o
dia 15/10 o mês de Novembro será devido.
Os alunos que participarão dos Grupos da Pastoral também deverão fazer a

GRUPOS DA PASTORAL Inscrição na Secretaria no período de 03 a 30/01/2017.
OBSERVAÇÕES:

1 - A Secretaria continuará com as inscrições abertas, para vagas disponíveis, no período 03 a 30/01/2017.
2 - As turmas somente serão formadas com um número mínimo de alunos, definidos entre os técnicos responsáveis e o Colégio.
3 - Se o número de alunos inscritos para um determinado horário for insuficiente para o funcionamento da turma, os alunos serão
convidados a escolherem outro horário.
4 - Caso a turma supere o número máximo estabelecido, haverá uma LISTA DE ESPERA, definida pela data da solicitação.
5 - Após o dia 10/03 somente serão aceitas novas inscrições, para o 1º período, mediante autorização dos técnicos
responsáveis, devido ao desenvolvimento das atividades;
6 - A falta do aluno às atividades não isenta o responsável do pagamento, pois elas continuam acontecendo com os encargos previstos.
7 - O boleto para pagamento será disponibilizado mensalmente no site ou poderão ser solicitados na Tesouraria.
8 - Informações do curso #MaisInstituto serão enviadas no início do ano letivo.

Att.
Direção
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – 2017
Turmas
1º anos
2º anos
3º anos

FUTSAL

4º e 5º anos

1º ao 9º ano

6º e 7º anos
6º e 7º anos
8º e 9º anos
4º e 5º anos
6º e 7º anos
8º e 9º anos
4º e 5º anos
6º e 7º anos

HANDEBOL
(misto)

VOLEIBOL
(misto)

Dias da semana

Horários

3ª e 5ª Feira
4ª feira
4ª Feira
6ª Feira
3ª e 5ª Feira
3ª Feira
3ª Feira
5ª Feira
5ª Feira
6ª Feira
6ª feira
4ª Feira
3ª Feira

17h50 às 18h40 Recreativo
17h50 às 19h30
17h50 às 19h30
17h50 às 19h30
12h10 às 13h00
Nível 1 – 18h50 às 20h30
Nível 2 - 18h50 às 20h30
18h50 às 20h30
17h50 às 19h30
18h50 às 20h30
18h50 às 20h30
17h50 às 19h30
18h50 às 20h30
12h10 às 13h00

2ª e 4ª Feira

Investimento de R$ 675,00
9 parcelas de R$ 75,00

Investimento de R$ 675,00
9 parcelas de R$ 75,00

Investimento de R$ 675,00
9 parcelas de R$ 75,00
Investimento de R$ 1.395,00
9 parcelas de R$ 155,00

GINÁSTICA
ARTÍSTICA

(Iniciantes e Intermediário)

3ª e 5ª Feira

Prédio Madre
Mazzarello - térreo

12h10 às 13h00
18h00 às 18h50

Treino 3 vezes por semana

2ª/4ª/6ª feira

18h00 às 19h30

Investimento de R$ 1.890,00
9 parcelas de R$ 210,00

Iniciantes e Veteranos
Inf. III ao 5º ano

12h10 às 13h10
3ª Feira

Investimento de R$ 675,00

17h50 às 18h50

9 parcelas de R$ 75,00

JUDÔ

(misto)

Prédio Madre
Mazzarello – 1º piso

E s col in h a

Sala Balé
“Zezinho” - 1º piso

Ed. Infantil e 1º ano
Ed. Infantil e 1º ano
2º ao 5º ano

SAPATEADO

2º ao 5º ano

BALÉ

VIOLÃO
GUITARRA
Sala de música
“Zezinho” – 1º piso

Iniciantes - 2º ao 5º ano
Iniciantes - 6º ao E. Médio
Veteranos - 6º ao E. Médio
Veteranos - 2º ao 5º ano
Veteranos - 6º ao E. Médio
Veteranos - 2º ao 5º ano

4ª e 6ª feira
3º e 5ª feira

12h10 às 13h00
17h50 às 18h40
18h50 às 19h40

3ª e 5ª feira

12h10 às 13h00

2ª feira
3ª feira
3ª feira
3ª Feira

12h10 às 13h00
17h50 às 18h40
12h30 às 13h20
18h50 às 19h40
17h50 às 18h40
18h50 às 19h40
12h10 às 13h00

5ª Feira
6ª Feira

11h30 às 13h00

TEATRO

6º

7º 8º anos

2ª Feira

Local: Espaço Cultural

Aluno do período da tarde

15h20 às 17h00

Investimento de R$ 990,00
9 parcelas de R$ 110,00

Investimento de R$ 990,00
9 parcelas de R$ 110,00

Investimento de R$ 675,00
9 parcelas de R$ 75,00

Investimento de R$ 675,00
9 parcelas de R$ 75,00

Alunos do período da manhã

TEATRO
PSICOPEDAGÓGICO

Níveis 1 - INICIANTES
Nível 2
Nível 3
Níveis 2 - 3

Local: Prédio
Madre Mazzarello
1º piso

Níveis 3 - 4
Níveis 3 - 4 - 5

2ª Feira
3ª feira
5ª Feira
6ª feira
3ª feira
4ª feira
3ª feira
4ª feira
2ª feira
2ª feira

12H00 às 13h00
17h40 às 18h40
12h00 às 13h00
12h00 às 13h00
12h00 às 13h00
18h00 às 19h00
13h20 às 14h20
12h00 às 13h00
17h40 às 18h40
13h00 às 14h00

Investimento de
R$ 1.035,00
9 parcelas de R$ 115,00
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“A pastoral juvenil é a realização concreta da missão educativa salesiana.”
A Pastoral do Instituto São José é responsável pela ação educativa e evangelizadora dos
educandos assumindo Jesus Cristo como referência fundamental. Tem como objetivo a
formação integral dos educandos, fornecendo-lhe meios para a construção da sua
personalidade, para o desenvolvimento de suas potencialidades e para o discernimento dos
valores humano-cristãos e culturais visando à formação indispensável para o exercício da
cidadania ativa. Por isso, como educadores cristãos, a importância de concedermos para os
nossos educandos um acompanhamento espiritual e a oportunidade de participarem, sem custo adicional, dos
grupos e trabalhos voluntários que atuam e vivenciam a missão salesiana segundo a Espiritualidade Juvenil
Salesiana e o Sistema Preventivo de Dom Bosco.

GRUPOS

TURMAS

DIA

TREINOS
ESPORTIVOS

Handebol

6ª feira

Ensino Médio

GRUPO DE

Voleibol

3ª feira

Futsal

5ª feira

HORÁRIOS
17h10 às 18h50
16h10 às 17h50

9º ano ao
Ensino Médio

2ª feira

18h00 às 20h30

BANDA

Iniciantes

4ª feira

13h20 às 15h00

6º ao Ensino Médio

Veteranos

5ª feira

16h00 às 17h40

4ª feira

13h20 às 15h00

6ª feira

16h40 às 12h20

6º anos

5ª feira

18h50 às 20h30

7º ao 8º anos

4ª feira

9º anos

5ª feira

1º e 2º ano
Ensino Médio

4ª feira

17h10 às 8h50

5ª feira

13h20 às 14h30

5ª feira

11h30 às 12h20

TEATRO

EDU
COMUNICAÇÃO

Equipe
Olímpica
ADOLESCÊNCIA
MISSIONÁRIA

6º ao 9º anos

ADOLESCÊNCIA
MISSIONÁRIA

6º ao 8º ano

PJE

9º ano

Pastoral Juvenil Estudantil

Ensino Médio

CONSELHO AJS/AAS

6º ao E. Médio

3ª feira

6ª feira

18h50 às 20h30

13h20 às 15h

13h20 às 14h20
16h00 às 17h00

13h20 às 14h30

OBJETIVOS
Visar ao desenvolvimento geral, ao respeito e à aproximação dos
jovens, estimular a prática esportiva, estudantil, profissional,
competitiva e promover o bem estar. “O esporte é um meio eficaz de
promover a saúde, a disciplina e a honestidade.” Dom Bosco.

Desenvolver nos jovens as habilidades de comunicação,
relacionamento em grupo, aprimorar as características posturais e
vocais, interpretação de textos, desinibição. Finalização com uma peça
teatral apresentada para toda a comunidade educativa.
Favorecer aos jovens o desenvolvimento de suas habilidades
musicais. Despertá-los para a arte musical, evangelizando por
meio da música.
Gerar conteúdos e informações relevantes aos jovens, de
maneira colaborativa, incentivando o protagonismo e a prática
da crítica e cidadã.

Incentivar o estudo e aprofundar conteúdos na busca de um
aperfeiçoamento contínuo na área das ciências exatas.
Os alunos são motivados a participar de diversas olimpíadas
em nível regional, estadual e nacional.
Suscitar o espírito missionário universal nos adolescentes,
desenvolvendo o protagonismo na solidariedade e na
evangelização e, por meio delas, em todo o Povo de Deus.

Suscitar o espírito missionário universal nos adolescentes,
desenvolvendo o protagonismo na solidariedade e na
evangelização e, por meio delas, em todo o Povo de Deus.
Evangelizar através de grupos organizados o meio estudantil e
educacional através de ação transformadora, inspirada na
prática de Jesus Cristo.
Representar e Coordenar os Grupos de ação educadora e
evangelizadora.
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VOLUNTARIADO

INFÂNCIA
MISSIONÁRIA

SEMANA
MISSIONÁRIA

9º ano ao
Ensino Médio

6ª feira

2º e 3º ano
E. Fund. I

4ª feira

4º e 5º ano
E. Fund. I

6ª feira

9º ano
1º e 2º anos
Ensino Médio

14h40 às 16h40

12h00 às 13h00

4ª feira

15h00 às 16h30

Estimular os jovens e a comunidade educativa para o
desenvolvimento de ações solidárias e conscientes. Trabalhar valores
éticos buscando despertar a convivência com os diferentes grupos e
ideias, a cidadania, a cultura da paz, a solidariedade a fim de favorecer
a construção de uma sociedade justa e fraterna.
Suscitar o espírito missionário universal nas crianças, desenvolvendolhes o protagonismo na solidariedade e na evangelização e, por meio
delas, em todo o Povo de Deus: "Crianças ajudam e evangelizam crianças". São crianças em favor de outras crianças.

Suscitar o espírito missionário universal nas crianças, desenvolvendolhes o protagonismo na solidariedade e na evangelização e, por meio
delas, em todo o Povo de Deus: "Crianças ajudam e evangelizam crianças". São crianças em favor de outras crianças.

“ A música dos jovens se escuta com o coração, não com os ouvidos.” – Dom Bosco

