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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
O segundo semestre avança rapidamente, e temos a alegria de vivenciar ricas experiências no campo pedagógico,
cultural, artístico, religioso, como, também, uma proposta de solidariedade com os irmãos mais necessitados.

1º de setembro (sábado)

J
S
I day!

Das 9 às 12h30 | Local: ISJ

Abriremos nossa escola para
novas famílias e novos alunos. Neste dia,
todos farão a avaliação pedagógica e
terão orientações para as reservas de
vagas para 2019.

Diante da nossa Proposta Pedagógica Pastoral, lançamos um
novo desafio para 2019, o “Concurso de Bolsas de Estudo” para os 6os,
7os e 8os anos do Ensino Fundamental II para o período da tarde e também
para o 1º ano do Ensino Médio.
Para participar, os candidatos devem ler atentamente o edital
e realizar a inscrição em nosso site: www.INSTITUTOSAOJOSE.org.br
Contamos com a divulgação de todos vocês!

QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO
Motivadas pelo desejo de aprofundar
as relações família-escola, enviamos aos
Senhores, o 2º Questionário de Avaliação preparado pela Empresa Apoio Estratégico de São Paulo cuja finalidade é aprimorar a qualidade de nossos serviços.
Agradecemos a sua participação no preenchimento
do mesmo e, ficamos felizes com o retorno da maioria dos
questionários. A participação das famílias nesta pesquisa é de
grande importância para nossa Comunidade Educativa.
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19º
2018
Foi um grande sucesso! Parabéns a todos os grupos que se
apresentaram com diferentes ritmos e danças nacionais e
internacionais, enriquecidos pela pesquisa anterior sobre a cultura
dos vários países. A Proposta Pedagógica Pastoral do FEST DANÇA,
já tradicional em nossa Escola, tem sido reveladora de grandes
talentos entre os alunos e neste ano, também, com a apresentação
de um grupo de Professores.

23/09 (domingo), às 9h
Ponto de Encontro: ISJ

A bicicleta enfeitada
de forma mais criativa
e diferente concorrerá
a brindes.

Participaremos desta ação solidária tão
importante aos idosos do Asilo.
O convívio entre as gerações enriquece a
nossa comunidade educativa e
multiplicam nossas ações de
voluntariado.
Para participar faça a inscrição na
Tesouraria, adquirindo/encomendando
a camiseta do evento por R$ 20, sendo
toda a verba revertida para a compra de
fraldas geriátricas.

USE A CRIATIVIDADE E PARTICIPE. AJUDE ESTA CAUSA E PEDALE CONOSCO!

Matriculas 2019
A partir do dia 20/09 enviaremos, através dos alunos, o envelope com as orientações para o processo de
Matrículas/2019. Solicitamos atenção às informações e aos prazos! Reafirmamos a grande satisfação em tê-los como
membros integrantes da Comunidade Educativa Pastoral do Instituto São José.
A anuidade escolar de 2018 será reajustada em 5%, tomando como base prognós cos de reajustes salariais e as
es ma vas de inves mentos nos Processos Pedagógicos Pastorais para o próximo ano le vo - 2019.
Haverá desconto especial para o pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2019 antes da data do vencimento. Haverá
também desconto especial, a par r da 2ª parcela da anuidade de 2019, para os ﬁlhos dos nossos ex-alunos e para as famílias com
o 2º ﬁlho matriculado. Demais informações, contate a Tesouraria Escolar.

O QUE VEM
POR AÍ...

|

Implantação do
Programa Bilíngue!

A partir de 2019 o Instituto São José, em parceria com a International School, implantará na matriz curricular o
PROGRAMA BILÍNGUE, que atenderá os alunos da Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental. O programa traz
em sua proposta pedagógica a utilização do material didático e os kits LEGO Education que proporcionará ao aluno um
aprendizado significativo e estimulante, vivenciado de forma lúdica e dinâmica, auxiliando no desenvolvimento de
competências, habilidades, atitudes e valores.

Para conversarmos mais sobre a implantação do PROGRAMA BILÍNGUE contamos com sua presença,
para uma reunião de pais dos atuais alunos do Maternal ao 1º ano E. Fundamental,
no dia 18/09 (terça-feira), às 19h no Espaço Cultural Dom Bosco!

REVISTA PAIS ATENTOS
É com grande satisfação que lhes enviamos o oitavo
número da nossa Revista Pais Atentos. O retorno dos Pais
sobre a qualidade da Revista, assim como de outras pessoas
que a recebem, tem sido gratificante para nós, confirmando a
importância desse Projeto “PAIS ATENTOS”, cujo objetivo
principal é aumentar e qualificar a relação família-escolasociedade, estabelecendo um amplo diálogo com aqueles que
acreditam na Educação como fundamento de uma formação
responsável, crítica e ética.
Este número da Revista – Pais Atentos - contém
reflexões, propostas e orientações de autores renomados,
sobre qualidade de vida, saúde, educação, nutrição, relações
humanas, ecologia, atualidades, entre outros.

LEVE INFORMAÇÃO E MAIS CONHECIMENTO AOS SEUS FAMILIARES E
AMIGOS. DISTRIBUA CONOSCO A ‘‘PAIS ATENTOS’’!
Você pode fazer parte da distribuição da nossa Revista, solicitando um maior número de
exemplares, participando da divulgação da mesma em seu ambiente residencial e/ou trabalho. Basta
preencher o canhoto que consta neste envelope e devolvê-lo à Professora (Zezinho) ou à Orientadora
Educacional de Turma (Zezão), pelo seu filho(a). Desde já, o nosso muito obrigado!

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

