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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Estamos encerrando o mês de maio, com todas as suas
festividades e homenagens aos nossos santos inspirados no tema proposto
para este ano: “Com Maria buscamos a santidade.”
Vivenciamos momentos ricos de carinhosa gratidão à nossa Mãe
Auxiliadora, com a presença de muitas famílias, parentes, alunos, exalunos, Irmãs, educadores, funcionários e amigos na novena e celebrações.
O envolvimento e participação dos nossos alunos, tanto na preparação
como nas Celebrações, foi admirável. Todas as atividades foram muito
lindas culminando com a comovente coroação de Nossa Senhora, pelos
alunos dos 5ºs anos e 3ºs anos do Ensino Médio, ao final da Festa do
Zezinho e da Celebração Eucarística do Zezão. Muitos talentos estão
surgindo! Parabéns a todos e, nossa gratidão pela presença numerosa dos
familiares que tornaram mais linda a nossa festa. Pedimos que Maria, a
Mãe de Jesus, abençoe todas as famílias da nossa Comunidade Educativa.

2019

O ARRAIÁ DO ZÉ, é uma alegre e tradicional
Festa Junina do Instituto São José com danças,
sorteios, surpresas, brincadeiras e comidas típicas que
acontecerá no dia 15 de junho e está sendo preparada
com muito entusiasmo! Como sempre, contamos
com a presença de todos os nossos convidados: os
alunos, familiares, ex-alunas (os) e amigos. É uma
festa de confraternização, de cultura, com momentos
alegres e significativos; graciosas danças das crianças
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e a
criativa Dança da Quadrilha dos alunos dos Terceiros
anos do Ensino Médio.

Para a Organização desta Festa Junina, estarão envolvidos Alunos, Coordenadores, Professores, Funcionários e Irmãs. Os
alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio e seus pais, com a barraca de bolinho caipira e pastel, trabalharão em vista da própria
Formatura e o Grupo da Pastoral Juvenil, com a barraca de doces, estará trabalhando em prol da Semana Missionária que
acontecerá em Julho e os Professores que estarão em missão na África, venderão picolé.

ATENÇÃO: NOVAS PROPOSTAS PARA O ARRAIÁ DO ZÉ DE 2019!
Como sempre, contamos com a participação generosa das Famílias e dos Alunos, para que nossa Festa Junina seja sempre
alegre e envolvente, com a doação de prendas e a participação aos desafios propostos aos alunos para gozarem de premiações
com seus amigos e colegas de classe.

Alunos, acima de 6 anos, receberão 1 INGRESSO CORTESIA
Adquirindo o ingresso para o Arraiá do Zé, você estará colaborando com as ações das obras sociais das Irmãs
Salesianas de São Paulo e concorrendo aos sorteios dos seguintes prêmios: 1º NOTEBOOK, 2º CAIXA DE SOM - JBL, 3º BICICLETA.
Você pode adquirir os ingressos conforme as opções:
1 - Os Pais ou Responsáveis podem adquirir até 2 Ingressos, trocando por prendas no valor de 10 pontos para cada Ingresso,
conforme tabela abaixo;
2- Comprar o Ingresso antecipado, no valor de R$ 10,00 até 14/6 (sexta-feira), às 16h30.

PONTUAÇÃO DAS PRENDAS

posto de troca de ingresso
No pórtico do Zezão, a partir do dia 05/6 - quarta-feira - nos horários:
Das 6h45 às 7h / No intervalo da manhã - 9h15 às 10h /
Das 11h30 às 13h / No intervalo da tarde - 15h15 às 16h /
A troca dos Ingressos com as prendas será encerrada no dia 13 de junho, às 16h.

VENDA DE INGRESSOS
A venda de ingresso será a partir do dia 05/6 - quarta-feira na Tesouraria Escolar nos horários:

7h às 16h30 / Exceto nos horários dos intervalos (manhã e tarde)

DESAFIO AOS ALUNOS: NOVA PROPOSTA

Venda de Ingressos: Ensino Fundamental II e 1º e 2º ano do Ensino Médio, de diferentes salas, que
venderam o maior número de Ingressos (acima de um talão) serão premiados conforme:
- 6º ao 8º ano – 25 alunos para um rodízio de pizza
- 9º ano ao 2º do Ensino Médio – 25 de alunos para um rodízio de pizza
Os talões devem ser retirados com as Orientadores Educacionais e devolvidos até 14 de junho às 13h30.

ATENÇÃO
- No dia 14 de junho às 13h30, véspera da Festa Junina, encerra-se o Desafio da Venda dos Ingressos com a prestação
de contas. O resultado da venda dos Ingressos só será divulgado, após a Festa Junina no dia 17 de junho.
- A doação de doces perecíveis poderá ser feita na manhã do dia da Festa Junina – dia 15 de junho - e entregue na
Recepção do Zezão – Portaria 2.
Desde já agradecemos a colaboração sempre muito generosa e, contamos com a presença de vocês, seus familiares e
amigos. Pedindo as bênçãos de Deus para todas as Famílias.

Meu abraço fraterno,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

