COMUNICADO ISJ
São José dos Campos, 14 de Setembro de 2020.
Caros Pais e/ou Responsáveis,

“Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância”.
(Jo, 10, 1-10)

É confiando na Palavra de Jesus, que trouxe vida em abundância para todos que, com muita esperança e
alegria, estamos nos preparando para o retorno presencial às aulas. Nosso desejo é ver, novamente, a nossa Casa de
Educação, alegre e festiva com a presença dos queridos alunos e de todos os colaboradores. Bom retorno para
todos!

RETOMADA ÀS AULAS PRESENCIAIS
De acordo com a Resolução SEDUC de 31 de agosto de 2020, que dita as normas complementares sobre a
retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de educação básica, no contexto da pandemia do
Covid-19 e o Planejamento de Retorno Opcional Regionalizado, de 8 de setembro de 2020, enviado pela
Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos, que edita normas complementares sobre o retorno das
atividades presenciais como: acolhimento emocional, reforço, recuperação e atividades opcionais, a Equipe
Diretiva do Instituto São José optou por não retornar com as atividades presenciais acima, pois estas já estavam
sendo realizadas de modo remoto, desde o início da Pandemia.
Dessa forma continuaremos a seguir os órgãos federais e locais para a retomada das aulas presencias, de
acordo com o anúncio realizado pelo Governador João Dória e pelo Sr. Secretário da Educação do Estado de São
Paulo Rossieli Soares, na coletiva de imprensa em 07/08/2020, em que a retomada das aulas presenciais no
Estado dar-se-á no dia 7 de outubro de acordo com o Plano São Paulo, de maneira segura, gradativa, planejada,
regionalizada, monitorada e dinâmica de forma a preservar a saúde e a vida de todos.

NOVO APP PARA COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA + ENVIO DA CARTILHA
A Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo, em parceria com a Consultoria Apoio Estratégico
e profissionais especializados da área da saúde, elaboraram um “Plano de Retomada às Atividades Presenciais
Pós-COVID 19” alinhado às realidades das nossas escolas, bem como uma CARTILHA DE ACOLHIMENTO E
CONVIVÊNCIA, que será brevemente disponibilizada para todas as famílias por meio do novo aplicativo o IsCool
App.
O novo aplicativo estará disponível para download nas plataformas IOS e Android, para validar seu acesso,
será enviada uma mensagem de ativação de perfil unitário no novo app, via o e-mail cadastrado em nosso
sistema escolar. Ressaltamos que para este momento, a transição será somente para o acesso às informações
oficiais e internas pertinentes na relação Família-Escola. A Equipe Pedagógica, continuará utilizando o atual
aplicativo Mural 21 e Google Classroom para a continuidade das atividades e ações acadêmicas até o final deste ano
letivo.
Que Nossa Senhora Auxiliadora continue nos conduzindo!
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Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

