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Prezados Senhores Pais, Responsáveis e queridos alunos,

Encerrando o mês de maio em que homenageamos a nossa Cofundadora Santa

Maria Mazzarello, nossas Mães e a Mãe de Jesus com o tema - Mãe de muitos nomes –
queremos agradecer a presença das famílias, alunos, ex-alunos, irmãs, educadores,
funcionários e amigos em todas as nossas festividades, novena e celebrações. Foram
lindas as homenagens das crianças/anjos, as encenações pelos alunos do Fundamental I,
com os diferentes títulos dados à Mãe de Jesus, culminando com a comovente coroação de
Nossa Senhora pelos alunos dos 5ºs anos; no dia 24, a Celebração Eucarística, com a
presença da Comunidade Educativa, muitos alunos, e ao ﬁnal, a linda Coroação de Nossa
Senhora Auxiliadora pelos alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio. Foram momentos
signiﬁcativos de grande carinho para com nossa querida Mãe Auxiliadora.
Após a Missa, era bonito ver o ambiente dos alunos do Zezão reunidos por classe para o lanche comunitário e em
seguida, as animadas Olimpíadas e Gincana; e os alunos do Zezinho com atividades escolares diferenciadas e recreio
animado. Sem faltar a deliciosa chupetinha para todos, símbolo da alegria. Uma grande festa da Família Salesiana!
Uma palavra de elogio e incentivo ao grupo do Conselho da AJS – Articulação Juvenil Salesiana – pela organização
do já tradicional Luau Madre Mazzarello. Estavam presentes muitos jovens que, em clima de fraterna alegria, ao redor da
fogueira, cantavam, batiam papo e, atentos à “Boa-noite” dada pelo aluno Presidente da AJS, prestaram sua
homenagem à nossa Cofundadora. Podemos dizer de fato: “Nossa Casa Salesiana é um grande coração que acolhe o
jovem”!
Que Maria Auxiliadora nos abençoe e nos assista na ﬁdelidade ao nosso Carisma de educação e evangelização de
seus ﬁlhos, nossos queridos alunos.

2017
Aproxima-se o - ARRAIÁ DO ZÉ - a alegre e já tradicional Festa Junina do Instituto São José – dia 10 de junho! São
nossos convidados os alunos, familiares, ex-alunas (os) e amigos. Contamos com a sua presença. É uma festa de
confraternização, de cultura, com momentos alegres e signiﬁcativos; graciosas danças das crianças da Educação Infantil e
Fundamental I e a criativa Dança da Quadrilha dos alunos dos Terceiros anos do Ensino Médio. Uma festa, com sorteios,
surpresas, brincadeiras e comidas típicas.
Para a Organização desta Festa Junina, estarão envolvidos Alunos, Coordenadores, Professores, Funcionários,
Pais e Irmãs. Os alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio, com sua barraca, trabalharão em vista da própria Formatura e o
Grupo da Pastoral Juvenil estará trabalhando em prol da Semana Missionária que acontecerá em julho.

Contamos portanto, com a participação, apoio e colaboração de todas as famílias na doação de prendas e doces para as
mais diferentes barracas conforme a distribuição de 1 a 10 de junho, como segue abaixo:
· Dias 1º e 02 – 5ª e 6ª feira – papelaria e doces
· Dias 05 e 06 – 2ª e 3ª feira – jogos e brinquedos
· Dias 07 e 08 – 4ª e 5ª feira – utilidades domésticas e produtos de beleza
· Dia 09 – 6ª feira – doces em geral e outras prendas solicitadas durante a semana

ATENÇÃO:
As prendas variadas serão recebidas até o dia 09 de junho às 17h30, para a contagem dos pontos;
Os doces perecíveis poderão ser trazidos na manhã do dia da Festa Junina – dia 10 de junho - e entregues na
barraca dos doces, também para a contagem dos pontos.

DESAFIOS:
Arrecadação de Prendas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Todos os alunos da sala que arrecadar o maior número de prendas serão premiados:
§ Educação Infantil – um período no Vagalume Buﬀet
§ 1º ano ao 2º ano Ensino Fundamental I - um período no Play Mine Golf Buﬀet
§ 3º ano ao 5º ano Ensino Fundamental I - um período noYex Boliche
Venda de Ingressos: Ensino Fundamental II e 1º e 2º ano do Ensino Médio
Todos os alunos da sala que vender mais ingressos serão premiados:
§ 6º ao 8º ano – um período noYex Boliche
§ 9º ano ao 2º do Ensino Médio – uma rodada em uma Pizzaria
Desde já contamos com a presença de vocês, seus familiares e amigos.
Agradecemos a colaboração sempre muito generosa nas doações das prendas. Pedindo as bênçãos de Deus para
todas as Famílias, meu abraço fraterno e agradecido.
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