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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Conectados aos Direitos Humanos, buscamos a Santidade!
BOAS VINDAS!
Iniciamos com as bênçãos de Deus o nosso Novo Ano Escolar!
Novamente os pátios e ambientes da escola ganharam nova vida, com a alegria e o burburinho
das nossas crianças, adolescentes e jovens.
Nossa Casa existe para eles; como Escola Salesiana, nosso objetivo é a vivência e aplicação do
Sistema Preventivo de Dom Bosco que, fundamentado nos valores: razão, religião e amorevolezza
(amor demonstrado, bondade...) busca dar uma educação de qualidade - na aplicação do material
didático da Rede Salesiana Brasil - Escolas - e, ao mesmo tempo, transmitir valores humanos e
evangélicos, por meio de estudo, reﬂexão e ambiente educativo, para formar: “Bons cristãos e
honestos cidadãos.”
Com esta ﬁnalidade de Casa de Educação Salesiana, neste ano, somos convidados a vivenciar o
tema proposto para toda a Comunidade Educativa do Instituto São José:
Conectados aos Direitos Humanos, buscamos a Santidade!
Às Famílias que já faziam parte da nossa Comunidade Educativa, nosso carinhoso abraço de
reencontro. Estamos felizes com a conﬁança e o retorno de vocês. Às famílias que chegaram neste ano,
matriculando seus ﬁlhos em nossa Casa de Educação, um especial e alegre abraço de acolhida.
Contem conosco para esta bonita missão na educação e formação dos seus queridos ﬁlhos.

Como primeiro passo, neste ano, para esta parceria famíliaescola, tivemos as Reuniões de Pais, com todos os seguimentos.
Agradecemos a presença significativa dos Senhores Pais, interagindo
conosco, quando necessário, nos diferentes assuntos: Reflexão sobre a
Estreia/2019- do Reitor Mor Pe. Ángel Fernández Artime, com o tema:
A Santidade é também para você; apresentação do Projeto de
Avaliação, Atendimentos aos Pais e todos os outros comunicados necessários sobre a vida escolar dos nossos alunos,
assim como as Atividades Extracurriculares e as novidades dos Períodos Complementares, que cresceram em número e
em qualidade.
Foram Reuniões muito importantes, pois, pretenderam proporcionar-lhes a oportunidade de um maior conhecimento e
aproximação de toda a Equipe Diretiva do Instituto São José e, de modo especial, um encontro pessoal com as
Professoras da Educação Infantil e Fundamental I, para melhores esclarecimentos do caminho a ser percorrido no
processo da Aprendizagem de todos os alunos. Obrigada pela sua presença!

MANUAL DO ALUNO ISJ
Com a finalidade que todos – pais e alunos - sejam
informados das normas da Escola e tenham sucesso em seu ano
escolar, oferecemos o MANUAL DO ALUNO, que receberão pelos
Meios de Comunicação da Escola, contendo orientações e normas a
respeito do jeito de ser e de viver, próprio do aluno(a) salesiano(a),
herança recebida de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, que é,
especialmente, a vivência do Sistema Preventivo.
O MANUAL DO ALUNO contém informações presentes em
nosso Regimento Escolar, como também, orientações práticas para
o desempenho do(a) aluno(a) que deseja caminhar com
responsabilidade e dedicação, na realização de sua vida, no hoje e
no futuro à sua frente. Caminhemos juntos – Pais, Alunos, Escola com alegria, na busca da santidade, no cumprimento dos nossos
deveres.

Casa

2019

ABERTA
Estamos preparando, com muita alegria, o tradicional evento – CASA ABERTA – dia 23 de fevereiro – das 9h às 12h,
como uma efetiva acolhida a todas as Famílias da Comunidade Educativa do Instituto São José. Como Casa
Salesiana, nossa Escola quer ser, também, uma grande Família. A Portaria 2 estará aberta para recebê-los, no
horário escolhido pela sua família. Certamente já receberam o CONVITE com todas as informações.
Contamos com a presença das Famílias!

PROJETO:

Manhã de
Formação

É proposta oferecida pela Equipe Pedagógica Pastoral, para os alunos a
partir do 4º ano do Ensino Fundamental I até o 3º ano do Ensino Médio.
Por meio de reflexões, dinâmicas, partilhas e convivência, estas manhãs
buscam ajudar os(as) alunos(as) a repensar o sentido da própria existência e de suas
escolhas, sempre fundamentadas na Espiritualidade Juvenil Salesiana.
No mês de fevereiro estamos acompanhando, nesta experiência, os alunos
do Ensino Médio. Em março serão os 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental I e no
mês de abril os alunos do Ensino Fundamental II.
Solicitamos aos Pais que incentivem os seus filhos a participarem pois, a
riqueza das partilhas e convivência refletem muito no andamento da sala de aula.
Também a Equipe de Pastoral está pensando com carinho em um momento
para que os Pais e Responsáveis possam repensar o seu Projeto Pessoal de Vida.
Aguardem!

Que as bênçãos de Deus estejam com todas as famílias, particularmente, com as famílias
mais sofridas, atingidas por tantos sofrimentos, perdas de familiares e de seus bens.
Cresça em nosso coração o senso de solidariedade, fraternidade e justiça.
Agradeço a atenção de todos.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

