ISJ

Circular da Direção
Informativo da Comunidade Educativa Pedagógica Pastoral
São José dos Campos

Agosto | 2018

Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Iniciamos o Segundo Semestre Escolar com novo
dinamismo oferecendo novidades nos espaços da escola para
melhor atender a todos.
Estamos felizes com o retorno dos queridos alunos e, de
modo particular, com a chegada de novos alunos e novas famílias
parceiras para a nossa Comunidade Educativa. Nós os acolhemos
com muito carinho e gratidão pela confiança depositada em nossa
Proposta Pedagógica Pastoral. Sejam todos bem–vindos!
A Rede Salesiana Brasil de Escolas, abrindo-se às novas
propostas de mudanças no campo da Educação Nacional, oferece
a todas as Comunidades Educativas e aos Educadores um
documento – Diretrizes Pedagógico- Evangelizadoras da Rede
Salesiana Brasil de Escolas – DIRPE/RSB-ESCOLAS.
Estas Diretrizes - que estão em consonância com as
mudanças da BNCC – Base Nacional Comum Curricular “resumem um conjunto de definições teórico-práticas e princípios,
que fundamentam nossa concepção e ação pedagógica e
orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento
e avaliação de suas propostas pedagógicas sempre incorporando,
de modo substancial, o Sistema Preventivo Salesiano.
Cremos ainda que, ao vivenciarmos estes princípios,
cumpriremos a nossa missão educativa e evangelizadora, além de
colaborarmos para um efetivo desenvolvimento da nação
brasileira rumo à justiça, à igualdade e à equidade social”.
Nós – Família e Escola - certamente, temos esse mesmo
sonho e desejo de construir um Brasil melhor para as nossas
crianças e jovens. Fortaleçamos, portanto, nossa parceria!

Aproveito para dar Parabéns
a todos os Pais dos nossos
alunos, por ocasião do
DIA DOS PAIS.
Por vocês, rezamos pedindo as Bênçãos de Deus, para a
linda e delicada missão educativa que desempenham. Deus
os sustente e lhes conceda sabedoria, firmeza e ternura.

|

CONVITE:

ROMARIA DA FAMÍLIA SALESIANA
Já é tradição a realização da Romaria Salesiana ao Santuário de Nossa
Senhora Aparecida. Um evento aberto a todas as Comunidades das Obras
Salesianas do Estado de São Paulo, cujo objetivo é celebrar e agradecer a Deus o
aniversário do nascimento de Dom Bosco – 16 de agosto de 1815.
O tema desse ano é um carinhoso pedido:

’’Mãe querida, dai-nos a bênção”!
O convite é aberto a toda Comunidade Educativa: Professores,
Funcionários, Alunos, Familiares e amigos que frequentam nossas Obras. As Famílias
podem se organizar indo para Aparecida com a própria condução ou, se desejarem,
com o ônibus fretado pelo Instituto São José.

INFORMAÇÕES SOBRE A ROMARIA:
- Dia: 18 de agosto de 2018 - sábado – Romaria Salesiana – Aparecida.
- Ônibus fretado pelo Instituto – R$ 25,00 por pessoa.
- INSCRIÇÃO - para o ônibus na Tesouraria – (até dia 15/08).
-Camiseta – pode ser com um dos temas Salesianos ou à escolha. A
camiseta salesiana não é uma exigência.
HORÁRIO:
- 07h - Saída do ônibus do Instituto São José (para quem desejar) - Portaria 3
- 09h - Concentração dos grupos no Porto de Itaguaçu
- 09h30 - Chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida no
Porto de Itaguaçu.
-10h - Caminhada até o Santuário pela Avenida Itaguaçu, com carros de
som animando e orientando orações e cantos.
-12h - Missa solene no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
-13h - Tempo livre para almoço e passeio.
-16h30 - Retorno – Saída dos ônibus.
Atenção: Os alunos da Ed. Infantil, Fundamental I até aos 8ºs anos, devem estar
acompanhados de seus familiares/responsáveis. Já os alunos dos 9ºs anos e Ensino
Médio, que irão no ônibus da Escola, precisam retirar na Tesouraria, o canhoto para a
assinatura de autorização dos pais.
Contamos com a participação de vocês neste evento da Família Salesiana, em
honra de Nossa Senhora Aparecida e em homenagem ao nosso Pai Dom Bosco.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

