São José dos Campos, 04/10/2017
Circular 7 - Matrículas - 2018

Prezados Senhores Pais e Responsáveis
O final do ano se aproxima e, nosso olhar já se volta para as importantes decisões que devemos
tomar, como Casa de Educação, sobre as Orientações relativas à matrícula – 2018 - dos seus filhos,
nossos queridos alunos.
Primeiramente, agradecemos a escolha que os senhores fizeram, de investir na educação de
seus filhos, colocando-os na Rede Salesiana Brasil - Instituto São José. Tornamo-nos parceiros na
tarefa mais importante deste momento da vida de seus filhos, buscando concretizar algo de
fundamental importância para o Projeto Pedagógico Pastoral, do Instituto São José.
Como comunidade que educa e se educa, somos conscientes - família/escola – da importância,
nos dias de hoje, de uma educação de qualidade das nossas crianças, adolescentes e jovens, a fim de
que cresçam como “bons cristãos e honestos cidadãos”, segundo nos propôs Dom Bosco, destacandose na sociedade com seu modo de ser e agir, e acreditando que um novo mundo é possível a partir de
suas escolhas e atuação.
Como Escola Salesiana, buscamos responder às propostas das famílias e às necessidades dos
alunos para que tenham um melhor desempenho na aprendizagem. Neste sentido a novidade para
2018, é a abertura do Maternal e a oferta do Período Complementar Vespertino, opcional, para a
Educação Infantil e Fundamental I do 1º ao 5º ano. No período Complementar, seu filho terá a
possibilidade de aprofundar seus estudos, ampliar as atividades culturais, esportivas, artísticas,
científicas, assim como vivenciar experiências de crescimento nas relações com valores humanoscristãos. Vejam as informações no Folder da Matrícula, que segue em anexo, e venham nos consultar
para maiores esclarecimentos. Contamos com a parceria de vocês para mais esta proposta que o
Instituto São José lhes oferece.
Mais uma vez, agradecemos a atenção e a confiança depositada em nosso Sistema
Pedagógico.
Maria, a Senhora Aparecida-Auxiliadora do Brasil - nos 300 anos da sua presença entre nós –
interceda junto a Deus Pai, por abundantes bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre as nossas Famílias.
Abraço fraterno e agradecido.
Ir. Lucia Maistro
Diretora

