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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Iniciamos o novo ano letivo, sob as bênçãos de Deus! O Instituto São José ganhou mais vida e colorido com a
vinda das crianças, adolescentes e jovens!
Sejam todos bem-vindos, alunos e pais!
Às novas famílias, que agora fazem parte da Comunidade Educativa do Instituto São José, nossa acolhida
carinhosa. Sintam-se em casa! Era assim que Dom Bosco se referia às suas escolas: CASAS, onde todos poderiam
sentir-se acolhidos, formando uma só família.

RENOVAÇÃO ACADÊMICA
É na dinâmica do pensar globalmente a educação – como Rede Salesiana Brasil de
Escolas – e no agir localmente, conforme a realidade da Comunidade Educativa do Instituto
São José que nossa Casa continua se renovando na qualidade Acadêmica e na reforma dos
Ambientes. É acreditando em nossa Proposta Educativa Salesiana, que – como REDE iniciamos, desde o Ano de 2019, a qualificação e adequação à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) do nosso Material Didático:
2019 – Material Didático – COLEÇÃO GIROLHAR – Educação Infantil
2020 – Material Didático – COLEÇÃO NAUTAS – Educação Fundamental I
2021 – Material Didático – COLEÇÃO ROTAS – Educação Fundamental II e Ensino
Médio
Com a mesma finalidade, estamos ampliando o Programa Bilíngue – International
School - da Educação Infantil até o 5º ano do Fundamental I.
Temos, também, a alegria de oferecer a nossos queridos alunos uma CASA com ambientes
renovados:

REFORMA

DOS
AMBIENTES

O Prédio Madre Mazzarello foi reformado, proporcionando espaços mais confortáveis,
dedicados exclusivamente aos alunos do Ensino Médio, com as respectivas salas de aulas, Laboratórios
de Física, Química, Biologia, Sala Multiuso e Laboratório Maker.
A Casa Mornese – ao lado do Parque Infantil – foi restaurada para acolher as crianças do Período
Complementar - manhã e tarde - da Educação Infantil até o 5º ano do Fundamental I.
s
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O Prédio do Zezão - ficou exclusivo para a EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II dos 6º aos 9º anos ganhando espaços novos com salas ambientes para as diferentes Áreas de Conhecimento, acolhendo
também, o Período Complementar.
Oportunamente, terão a possibilidade de conhecer os novos ambientes.
IMPORTANTE: Contamos com a presença dos Senhores Pais, nas Reuniões de Pais, que já
iniciamos, conforme informação na Circular da Matrícula. Sua presença é muito valiosa e necessária.

AGRADECIMENTOS
Como diz o Livro do Eclesiastes 3 -”Para tudo há um
tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu:
Tempo de chorar e tempo de rir; tempo de abraçar e tempo de
partir... nada há de melhor para o homem do que alegrar-se
com o fruto de seus trabalhos”.
É com esta certeza, de que Deus tem um projeto para cada
um de nós que, com um profundo sentimento de gratidão,
comunicamos aos Senhores Pais o encerramento da missão entre
nós, das queridas Coordenadoras:
Soraia Maris Lopes Giovani – após ter se dedicado por
muitos anos, como aluna, Professora, Orientadora Educacional e
Coordenadora Geral, contribuindo com dedicação, eficiência e
espírito salesiano, para a história e qualidade do Instituto São José,
junto aos Educandos, Professores e Famílias, mudou-se para outra
cidade com sua família, assumindo novos Projetos Educativos
Evangelizadores. Que Nossa Senhora Auxiliadora a abençoe
sempre.
Talita Ghirardelli da Silva – também encerrou sua missão
de Coordenadora da Educação Infantil e Educação Fundamental do
primeiro ano - exercida com tanta competência, eficiente
dedicação, junto às Famílias, Crianças e Educadoras. Nossa
gratidão pelo seu trabalho feito com entusiasmo salesiano,
deixando marcas significativas nos corações das crianças. Que Deus
abençoe a sua Família na busca de novos Projetos, fora do Brasil.
Nossos agradecimentos aos outros Educadores e
Funcionários que, também, contribuíram para a Missão EducativaEvangelizadora do Instituto São José e, que hoje assumiram outros
compromissos.
Assim também, damos as Boas Vindas a todos os novos
Educadores e Funcionários que passaram a fazer parte da nossa
Comunidade Educativa. Muitas bênçãos de Deus para todos!

FUNÇÕES PARA 2020:
Orientadoras Educacionais:
Renata de Oliveira Silva Lourenço
Or. Educacional do Fund. I - 1ºs aos 5ºsanos (manhã)
Tatyane de Fátima Oliveira Requena
Or. Educacional do Fund. I - 1ºs aos 5ºsanos (tarde)
Andréia Moreira dos Anjos
Or. Educacional do Fund. II- 6°se 7ºsanos (manhã)
Sheila Cristina de A. e S. Machado
Or. Educacional do Fund. II- 8°se 9ºsanos (manhã)
Patrícia Souza Ferro Oliveira
Or. Educacional do Fund. II- 6°s ,7ºse 8ºsanos (tarde)
Siman Elis da Silva Candido
Or. Educacional do Ensino Médio

Coordenador(as) Pedagógico(as):
Tânia Cristina Fonseca Landim Quio
Coordenadora Pedagógica e
Orientadora Educacional da Educação Infantil
Ana Carolina Cardozo Bertti Dias
Coordenadora Pedagógica do Fundamental I
s
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(1º aos 5º anos)
Karina Souza Silva Santos
Coordenadora Pedagógica do Fundamental II
(6ºsaos 9ºsanos)
Glauco de Souza Santos
Coordenador Pedagógico do Ensino Médio

Coordenadora da Pastoral:
Ir. Cleonice Aparecida Lourenço

Dia 31 de janeiro celebramos, em todas as Casas Salesianas do mundo, a grande Festa
de Dom Bosco – 132 anos da sua morte! Ele, grande Pai e Mestre da juventude, guie e proteja
nossos queridos alunos.

FESTA DE
SÃO JOÃO BOSCO!

Como Escola Salesiana, fazemos parte de uma grande Família, que neste ano está
sendo convidada pelo 10o Sucessor de Dom Bosco - Dom Angel Fernandez Artime - a vivenciar a
seguinte proposta: “Formar Bons cristãos e honestos cidadãos.”
Estamos certos de que a educação é um dos mais nobres serviços que prestamos para a
construção de uma sociedade justa e solidária; e, é a herança mais preciosa que oferecemos aos
seus filhos, nossos alunos, para que possam assumir com dignidade e autonomia a própria
vida. Neste sentido, nosso empenho está sendo colocado na qualidade do ensino, na formação
dos valores humanos-cristãos, nas adaptações e necessidades de cada aluno em vista da sua
educação integral.
Que Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora nos guiem nesta missão tão significativa.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

