São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2017.

Prezados Senhores Pais/Responsáveis e queridos alunos.
“Somos FAMÍLIA!
Cada casa uma ESCOLA de vida e de amor!”
Motivadas por esta frase-força do 10º sucessor de Dom Bosco, Pe. Angél Artime,
iniciamos o ano letivo de 2017, refletindo, em todas as reuniões de Pais, sobre o valor
da Família como a “primeira escola de humanidade”, escola de vida e de amor pois a
família é casa, é lar. Esta proposta que nossa Escola Salesiana busca em parceria com
as Famílias, quer oferecer, às crianças, adolescentes e jovens, qualidade de ensino e
ambiente educativo impregnado de valores cristãos.
Agradecemos a adesão dos Pais às Reuniões de abertura do ano letivo 2017 em
que tiveram a oportunidade de refletir sobre o valor da CASA-FAMÍLIA-ESCOLA, o
Projeto Pedagógico e Educacional, apresentado pelos Coordenadores Pedagógicos,
Orientadores Educacionais e Professoras. Conforme o combinado, os Calendários das
Atividades já foram enviados aos Senhores para que possam acompanhar a trajetória
escolar de seus filhos.
No sábado, dia 18 de fevereiro, encerramos as atividades de acolhida, com a
tradicional “CASA ABERTA” com a presença de numerosas Famílias que vieram fazer
parte da Casa-Escola, Instituto São José. Foi uma manhã de alegria, convivência,
criatividade, reforçando os laços da parceria Família-Escola.

COMUNICADO
Com alegria, comunico que fui convidada para participar de um Congresso
Internacional de aprofundamento bíblico, em Jerusalém, preparado pelo Centro da
Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. O Congresso acontecerá em março e
parte de abril. Portanto, na minha ausência, podem recorrer, conforme a necessidade, à
Coordenadora Pedagógica Geral Soraia Lopes Giovane; à Gerente Administrativa Erika
Della Rosa da SIlva; à Coordenadora Geral da Pastoral Irmã Fabiana Florencio
Cavalcante, ou às Coordenadoras referentes em cada período do Zezinho e Zezão.

Agradeço este grande privilégio de poder aprofundar a Palavra de Deus
percorrendo os lugares por onde passou Jesus. Levarei as intenções de toda a nossa
Comunidade Educativa e pedirei as bênçãos de Deus para todas as Famílias.
UMA GRANDE NOTÍCIA
O Instituto São José e mais duas escolas da Rede
Salesiana do Brasil,foram

escolhidas para serem

sede do Curso de Formação para Professores,
“Educação para o século XXI”, com equipe de
Pedagogos da Finlândia.
Com o intuito de aprimorar continuamente os processos de ensino e
aprendizagem na RSE, com base no Material Didático Digital da EDEBÊ, bem como
possibilitar o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, a Diretoria da Rede
Salesiana, tem priorizado a formação continuada de seus educadores. Será realizado,
portanto, um projeto-piloto tendo como foco “As competências docentes para o século
XXI”, em parceria com duas Universidades da Finlândia: Tampere University of Applied
Sciences (TAMK) e Häme University of Applied Sciences (HAMK), as mesmas
universidades que preparam professores selecionados pelo MEC, para o programa
“Professores do Futuro”.
O projeto-piloto será desenvolvido em três etapas, a saber:


1ª etapa: curso presencial de 30 horas, com duração de 1 semana (2ª a 6ª
feira), com 3 (três) formadores, sendo dois finlandeses e um brasileiro,
participarão 40 professores do Instituto São José.



2ª etapa: desenvolvimento dos projetos pelos educadores em nossa
escola, com base nas orientações dadas na capacitação e no
acompanhamento pelas universidades.



3ª etapa: consultoria dos formadores para análise dos projetos
desenvolvidos e feedback.

A 1ª etapa do projeto no Instituto São José, será realizada nos dias 27 a 31 de
março de 2017. Os preparativos já foram iniciados e, a expectativa é muito grande e
animadora. Queremos o melhor para nossos alunos.
Colocamos tudo sob as bênçãos da Mãe de Jesus – Nossa Senhora Aparecida,
Auxiliadora do povo brasileiro - neste Ano Mariano.
Meu abraço fraterno e carinhoso,

Ir. Lucia Maistro - Diretora

