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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Neste tempo de ensino-remoto tivemos, também, que buscar
modalidades de funcionamento e de realização da nossa missão educativa
salesiana, além do processo pedagógico. Grande desafio, continua sendo
encontrar novas formas de "presença" e "proximidade" com os nossos queridos
alunos, queridas famílias, para que, apesar da distância, não percamos os
fundamentos do Carisma Salesiano: Razão – Religião e Amor Demonstrado
(Amorevolezza), vivido em clima de família.

“O mundo contemporâneo
está em transformação
contínua{...} Nunca, como
agora, houve necessidade
de unir esforços numa
ampla aliança educativa
para formar pessoas
maduras, capazes de

Papa

Francisco

superar fragmentações e
contrastes e reconstruir o
tecido das relações em
ordem a uma humanidade

Com a finalidade de fortalecer a aliança educativa – família-escola,
mais fraterna.”
acredito, que foi muito bom nos encontrar remotamente nas Reuniões de Pais –
online - apesar de todas as limitações que estamos enfrentando e, compartilhar
o caminho feito no Ensino-Aprendizagem, dos nossos queridos alunos neste primeiro trimestre. Agradeço a participação
bastante significativa dos Senhores Pais e Responsáveis, as contribuições, o diálogo enriquecedor e o retorno positivo da
maioria, sobre este tempo de ensino-remoto, em parceria com as Equipes de Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional. Muito foi feito por meio das múltiplas plataformas de comunicação disponíveis mas, ainda há espaço para
novas modalidades de ensino-aprendizagem-remoto. Será o nosso empenho neste segundo trimestre, que já iniciamos.

INFORMANDO
Infelizmente, ainda estamos vivendo a propagação do
contágio. Mas, sem dúvida, muitos nos interrogam sobre o momento do
retorno das aulas presenciais e os protocolos de saúde e segurança. O
caminho que fazemos, é sempre percorrido em conjunto com a nossa
Mantenedora - Associação das Irmãs Salesianas do Estado de São Paulo
- cuja Diretoria, envia este comunicado aos Senhores Pais e Responsaveis:
“Continuaremos seguindo as determinações legais. Ainda não
houve divulgação oficial quanto à data de retorno e protocolo.
Garantimos que já estamos desenvolvendo o Protocolo de Segurança e
Saúde da nossa Escola e que estará alinhado aos Órgãos Legais do Estado
de S. Paulo (Educação e Saúde).”
Quando da decisão oficial, os Senhores, serão comunicados,
imediatamente, e receberão todos protocolos necessários a respeito do
retorno dos alunos às aulas presenciais. Mais do que nunca, precisamos
reforçar a parceria escola-família.

AGRADECENDO
Sabemos que esta pandemia
aumentou a desigualdade de classe
social em toda a humanidade. Como
filhos do mesmo Pai, não podemos
ficar indiferentes. Certamente, todos
nós estamos sensíveis à esta situação
e, nos abrimos com gestos de
solidariedade.
Mas, queremos agradecer as
inúmeras doações,contribuições e
ofertas generosas de diversos gêneros,
q u e m u i t a s f a m í l i a s f i ze r a m e
continuam fazendo, dentro das suas
possibilidades, respondendo às
propostas de solidariedade feitas pela
Equipe da Pastoral do Instituto São
José. Agradecemos às Famílias,
Professores, Funcionários, Ex-Alunas,
Irmãs Salesianas e amigos, em nome
das várias entidades e famílias que
receberam doações:

Cestas básicas para: Famílias do Instituto São José II – São José dos Campos
Asilo Santo Antônio – São José dos Campos
Paróquia Cristo Ressuscitado – Tremembé;
Doações (Kit – COVID 19) e ofertas em dinheiro para os Hospitais das Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – São
José dos Campos;
Roupas usadas para: Fazenda Esperança - Guaratinguetá
Doações de muitas máscaras confeccionadas pela União das Ex-alunas, Famílias do Instituto São José, Irmãs Salesianas e
amigos.
Que Deus-Pai, retribua em bênçãos e saúde para todos, a generosidade com os irmãos mais empobrecidos.

REFLETINDO
É PROIBIDO
Prezados Pais, no atual contexto, certamente, surgem
perguntas fundamentais sobre o sentido da nossa existência,
sobre o futuro incerto que se abre diante de nós e das novas
gerações, sobre o que nos espera depois da pandemia... Como
pessoas de princípios humano-cristãos, não podemos silenciar
essas e muitas outras questões existenciais que nos interpelam.
Sem dúvida, são perguntas que também afetam
profundamente nossa vida de fé. Ela não pode permanecer
adormecida, deve despertar para os apelos da história que nos
ensinam a viver esta hora tão dramática, mas também portadora
de novas oportunidades.
Os acontecimentos não nos mudam automaticamente,
tudo depende de como nos posicionamos em relação a eles. Esta
situação da pandemia, certamente atinge de perto as relações nas
famílias e na sociedade. É momento de renovar a nossa fé e,
como Comunidade Educativa, nos fortalecer em nossas crenças e
nos unir no compromisso com a formação humano-cristã de
todos, como filhos e irmãos de Deus-Pai.
Que Nossa Senhora Auxiliadora cuide da sua Famíla, da
nossa Comunidade Educativa, nos acompanhe nessas horas
difíceis e desafiantes para que, com a sua proteção e auxílio,
continuarmos a cuidar dos nossos queridos alunos e alunas, que
merecem alimentar o sonho da construção de uma sociedade
onde:

Pablo Neruda

É proibido chorar sem aprender,
Levantar-se um dia sem saber o
que fazer
Ter medo de suas lembranças.
É proibido não rir dos problemas
Não lutar pelo que se quer,
Abandonar tudo por medo,
Não transformar sonhos em
realidade.
É proibido não demonstrar amor
Fazer com que alguém pague por
tuas dúvidas e mau-humor.
É proibido deixar os amigos
{...}
É proibido...
Não viver sua vida com uma
atitude positiva,
Não pensar que podemos ser
melhores,
Não sentir que sem você este
mundo não seria igual.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

