ISJ

Circular da Direção
Informativo da Comunidade Educativa Pedagógica Pastoral
São José dos Campos

Novembro | 2019
Nº | 08

Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Sentimentos de alegria pela fidelidade criativa ao Sonho de Dom Bosco e de Madre Mazzarello que, na verdade, é
a realização do Sonho de Deus, brotam ao fazer uma retrospectiva do caminho percorrido em 2019, que confirmam a
certeza de que: Somos filhos de sonhadores, construindo a bonita arte de educar e formar bons cristãos e honestos
cidadãos.
O Instituto São José - espaço de aprofundamento da Ciência, da Cultura, do Esporte, da Arte, das Ações
Solidárias, da construção de amizades e da abertura ao Deus Criador e Pai de todos nós, vivenciando o seu Projeto
Pedagógico Pastoral, busca ser expressão do Sonho de Deus à Sociedade. Foram muitas as pessoas – Irmãs,
Professores, Funcionários, Alunos, Famílias, Ex-alunos e Amigos - que colaboraram na realização desse sonho,
acreditando que: “sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão; sonho que sonha junto, é sinal de construção”.
Nossos agradecimentos pela confiança na escolha que fizeram, ao investir na educação de seus filhos,
colocando-os no Instituto São José, que pertence à Rede Salesiana Brasil de Escolas, cujo método e espiritualidade –
fundamentados no Sistema Preventivo Salesiano – constituem em todos os tempos o diferencial para a formação
integral dos nossos educandos.

NOVIDADES
Enquanto empregamos as nossas energias no último trimestre do ano letivo, com as avaliações e
encerramentos das muitas atividades, nosso olhar e decisões já estão também voltados para o ano de 2020,
com novas propostas para atendê-los com melhor qualidade, principalmente nas diferentes individualidades
e necessidades de cada aluno.
Para isso, estamos ampliando e renovando nossa Proposta Pedagógica Pastoral, para que nossos
alunos possam gozar de uma educação integral e do ambiente familiar do Instituto São José: Casa que Acolhe,
que Educa e Evangeliza, oferecendo:

EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I
Ampliação do Período Complementar - manhã e tarde para a Educação Infantil até o 5º ano do Fundamental I;
Programa Bilíngue desde a Educação Infantil até o 5º ano do Fundamental I
Novo Material Didático para o Fundamental I: Coleção NAUTAS

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II
Salas ambientes para as Áreas de Conhecimento
Prédio e horário diferenciados do Ensino Médio
O Edifício do Zezão será destinado somente às turmas de 6º ao 9º ano

Período Complementar - do 6º ano ao 9º ano, à tarde - Orientação de Estudos, acompanhamento de
tarefas, atividades esportivas, artísticas, Teatro, Projetos Maker, Inglês e Educomunicação

ENSINO MÉDIO
Matriz Curricular
Daremos continuidade ao novo currículo para o Ensino Médio, atendendo à BNCC-Base
Nacional Curricular Comum e a RSB-Escolas (Rede Salesiana Brasil de Escolas), dividindo entre
atividades comuns a todos os alunos e opções de atividades eletivas (Base Diversificada) em que o aluno
pode construir seu programa de estudos, de acordo com suas habilidades e interesses.
Alteração no horário de aulas
O horário das aulas para o Ensino Médio será alterado, adicionando mais um intervalo no período da
manhã. Os alunos passarão a ter dois intervalos de 20 minutos durante a manhã, iniciando às 7h e concluindo o
período às 12h40. As aulas e atividades do período da tarde para este segmento passarão a iniciar às 14h10,
proporcionando também um aumento no horário de almoço e descanso (1h30) antes de retornar à escola.
Mudança de prédio
As turmas de Ensino Médio passarão a ter aulas no prédio ”Mazzarello”, que está sendo reformado para
tal fim. Desta forma, proporcionaremos um espaço mais confortável e dedicado exclusivamente aos alunos do
Ensino Médio, com as respectivas salas de aulas, salas ambientes para as diferentes Áreas de Conhecimentos e os
Laboratórios de Física, Química, Biologia e Maker.

NOVA EDIÇÃO DA

REVISTA PAIS ATENTOS
Com grande alegria enviamos como cortesia às Famílias
a nossa Revista “PAIS ATENTOS” na sua 11ª Edição!
O retorno dos Pais e leitores amigos, sobre a qualidade da
Revista, confirma que o objetivo da mesma está sendo atingido:
Qualificar a relação família-escola-sociedade e estabelecer um
amplo diálogo com aqueles que acreditam na Educação como
fundamento de uma formação responsável, crítica e ética.
Este número da Revista contém reflexões profundas,
propostas e orientações de autores qualificados, em diferentes
á r e a s , c o m o : Ed u c a ç ã o , S a ú d e , M u l h e r, F i l o s o f i a ,
Empreendedorismo, Mundo Sustentável, Gestão de Carreira,
Literatura, Atividade Física, Trabalho voluntário na Adolescência,
Arte e outros assuntos de apoio para Pais Atentos.
Agradecemos a todos pela acolhida desse Projeto.
Contamos com a divulgação da mesma, para que outras famílias
possam se enriquecer com a Revista – Pais Atentos.

Início das aulas para todos os segmentos em: 27 de janeiro de 2020

Educação Infantil e 1º ano do Fundamental I
ENTREGA DOS MATERIAIS: PORTARIA 1
21/01 (terça-feira) alunos da Manhã das 10h30 às 12h
21/01 (terça-feira) alunos da Tarde das 14h às 15h30
HORÁRIO ESPECIAL PARA OS ALUNOS DO MATERNAL, INFANTIL I, II E III: 27, 28 E 29 de janeiro
Período da Manhã: 7h10 às 9h30
Período da Tarde: 13h às 15h30
NOVO HORÁRIO REGULAR:
Período da manhã: 7h10 às 12 horas
Período da tarde: 13h às 17h50 (a portaria fecha às 18h10).
Os alunos deverão encontrar-se na escola 5 minutos antes do início das aulas, solicitamos pontualidade!
REUNIÃO DE PAIS: dia 23 /01/2020, para os alunos da Educação Infan l e 1ºˢ Anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco.

Ensino Fundamental I
ENTREGA DOS MATERIAIS: PORTARIA 1
21/01 (terça-feira) alunos da Manhã das 10h30 às 12h
21/01 (terça-feira) alunos da Tarde das 14h às 15h30
HORÁRIO REGULAR: Período da manhã: 7h10 às 12 horas/Período da tarde: 13h às 17h50 (portaria fecha às 18h).
Os alunos deverão encontrar-se na escola 5 minutos antes do início das aulas, solicitamos pontualidade!
REUNIÕES DE PAIS: dia 29 /01/2020, para os alunos dos 2ºs e 3ºˢ Anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco
dia 30 /01/2020, para os alunos dos 4ºs e 5ºˢ Anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco

Ensino Fundamental II
REUNIÃO DO PERÍODO COMPLEMENTAR - FUNDAMENTAL II: dia 27/01/2020 às 18h30
REUNIÃO DE PAIS:
- Dia 28/01/2020, para os alunos dos 6º anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco
- Dia 04/02/2020, para os alunos dos 7º e 8º anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco
- Dia 05/02/2020, para os alunos dos 9º anos, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco

Ensino Médio
REUNIÃO DE PAIS: dia 03/02/2020, às 19h30 no Espaço Cultural Dom Bosco

O Natal se aproxima e o meu
convite é de continuarmos em
Rede, convictos de que a
Educação é a grande contribuição
para realizar o Sonho de Deus,
como falamos no início desta
Circular.

O Sonho de Deus-Pai está expresso no rosto do Filho Jesus,
nascido de Maria de Nazaré.
Com Ele, mais uma vez,
renasce a certeza de que onde chegar seu Evangelho
chegará a Verdade aos ouvidos indiferentes,
chegará a Palavra que levanta multidões,
chegará a Esperança que reabilita os desiludidos,
chegará a Semente que fecunda a Fraternidade e o Amor.

Um Feliz e Abençoado Natal
para sua Família!
Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

