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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Estamos, ainda, em clima de tempo Pascal no qual tudo na vida dos cristãos fala de vitória da vida sobre a morte.
Desejamos que cresça em nossos corações a esperança e a certeza da construção de um mundo mais fraterno, porque Cristo
Ressuscitou!
Pedagogicamente, encerramos o primeiro trimestre com as avaliações, conselhos de classe, resultados da primeira etapa
de estudos e, atendimento aos Pais, momento muito importante de diálogo entre pais e professores. Momento de interação entre
Escola – Família, propício para celebrar a alegria do sucesso, rever o aproveitamento na aprendizagem dos alunos e ajudá-los a
canalizar as energias e as potencialidades para a recuperação do que ficou em defasagem. Há sempre um caminho pela frente.
Caminho de esperança!

MÊS DE MAIO

Salmo da Mãe

Mês, de modo especial, significativo para as Casas Salesianas. Mês em
que homenageamos mulheres que marcaram e marcam nossas vidas, a
vida das famílias, com a missão da maternidade, educação e proteção:

Mães – que geraram filhos biologicamente ou no coração, para educálos para a vida, segundo o coração de Deus;

Santa Maria Mazzarello – nossa Co-Fundadora, que com seu amor
consagrado gerou espiritualmente numerosos filhos para o Reino;

Maria – que gerou Jesus, o Filho de Deus para Salvação do mundo e é
hoje e sempre a nossa Auxiliadora.
Agradecemos a presença numerosa das Mães da Educação Infantil e
Fundamental I, que participaram da Festa preparada com muito carinho
pelos seus filhos.
Nossa homenagem a todas as queridas Mães da nossa Comunidade
Educativa, com o Salmo de Maria Cecilia M. Duprat. Querida Mãe, não
basta um dia para homenageá-la pois, sua maternidade se prolonga no
tempo e na eternidade.

Bem-aventurada a mãe que confia no Senhor;
Que se compraz na observância da lei divina.
Retos serão os seus filhos,
Ela se alegrará com a sua posteridade.
Há amor e generosidade no seu coração;
Seus exemplos permanecem para sempre.
[...]
Bem-aventurada, a mãe que compreende os seus
e os ouve:
Ela encaminhará seus conselhos com prudência
porque se inspira em Deus.
A lembrança da cruz lhe está sempre presente,
Apoiada nela não temerá não temerá ouvir
notícias funestas.
[...]
Bem-aventurada a mãe em cujo seio palpita o
próprio Deus,
Seus dias serão um Natal perene, o Cristo renasce
em cada ato seu.

FESTA DE MARIA AUXILIADORA
Tema: “Com Maria buscamos a santidade”

Com todas as Obras e Casas Salesianas do mundo,
nos unimos para homenagear Maria, com o título de
Auxiliadora. Maria, Mãe do Filho de Deus, foi a maior
educadora da história. A festa de Maria Auxiliadora vem nos
lembrar especialmente o seu nome-missão: “Ela é a
Auxiliadora”, Mestra e Guia em nossa missão de mães e
educadoras. Colocamos sob a sua proteção, nossos alunos,
seus queridos filhos.
Contamos com a presença da família nas
atividades do mês de maio, conforme o calendário:

FESTA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA:
Dia 23/05 às 19h30 – Educação Infantil e Ensino Fundamental I:
Tema: “Com Maria buscamos a santidade”
Local: Quadra coberta
Apresentação artística: Os santos da Família Salesiana, envolvendo todos os alunos
os
Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora pelos alunos dos 5 anos | Entrada: Portaria 2
Atenção: Dia 24/05 – Aulas normais para a Educação Infantil e Fundamental I, Período Complementar e
Atividades Extracurriculares.
Dia 24/05 – Ensino Fundamental II e Ensino Médio:
Das 7h às 8h40 – Aulas para todos os alunos dos períodos da manhã e da tarde
Às 9h - Missa: Celebrante Pe. Camilo Profiro da Silva – SDB
Coroação de Nossa Senhora pelos alunos dos 3osanos do Ensino Médio | Entrada: Portaria 2
Lanche comunitário por sala e diferentes atividades esportivas e culturais
Contamos com a presença das Famílias, Ex-alunas/os e Amigos
Dia 25/05 – às 17h30 – Missa e Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora preparada pelos Ex-Alunos
Local: Espaço Cultural Dom Bosco – Portaria 3.
Convite aberto a todos os Ex-Alunos. Convidem os Ex-alunos da sua família!

OLIMPÍADAS
A participação dos nossos Alunos – do Fundamental I
ao Ensino Médio - em diferentes Olimpíadas e Copas já é uma
tradição em nossa Escola. Temos a alegria de colher muitos
bons resultados pelo empenho e dedicação dos Professores e
Alunos. Parabéns a todos os Alunos que participam das
propostas, e aos Pais que incentivam, acompanham os seus
filhos, acreditando no potencial que possuem. Iniciamos o
período das Olimpíadas e Copas, e com alegria, já temos alguns
resultados, como:
Dia 25/05 - Olimpíada Brasileira de Física (OBF) – Estado
de São Paulo - 2018 - Premiação do aluno Afonso Pacheco
Campos – 1º E. Médio - medalhista bronze - Auditório do Centro
de Difusão Internacional – CDI – São Paulo; Parabéns Afonso!
Dias 21 e 23/03 – Olimpíada Canguru – Estamos muito felizes
com o resultado: 104 alunos do Instituto São José premiados
com medalhas de ouro, prata e bronze.
Dia 05/04 - Olimpíada Matemática Sem Fronteiras
Dia 09/05 – Olimpíada Brasileira de Física - Aguardando os
resultados de ambas.
Dia 17/05 – Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronaútica (OBA) - Boa sorte a todos os participantes!

4ª COPA JOVEM PAN,
DE FUTSAL ESCOLAR
1ª FASE - Nossos alunos do Sub 10 e Sub 14, venceram
brilhantemente e foram classificados para a 2ª FASE Parabéns a
todos os times, como também, aos alunos que foram classificados
como destaques em Artilharia Provisória, Defesa e Redação.
Parabéns aos Professores e Alunos pelo desempenho e sucesso.
Torcemos por vocês para 2ª FASE!

VAI INSTITUTO!
Que a nossa Comunidade Educativa seja abençoada e que
Maria Auxiliadora, a Mãe do Filho de Deus, nos sustente e acompanhe
em todos os nossos dias, nessa linda missão de educação e evangelização.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

