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Santos, 06 de setembro de 2017.

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO

Prezados Senhores Pais e Responsáveis.

No momento que iniciamos o planejamento do ano letivo de 2018 gostaríamos de manifestar nossos
agradecimentos pela colaboração e confiança depositada no Colégio São José.
Certo de que continuaremos juntos na caminhada educacional de nossos alunos queremos compartilhar com
os senhores as inovações já realizadas e o que estamos preparando para o próximo ano.
Desde 2016 iniciamos a preparação do PIP –Projeto de Inovação Pedagógica em nossa escola.Com
assessoria externa, todos os Professores dedicaram-se ao estudo de novas metodologias que tornam a
aprendizagem mais significativa para às crianças e os jovens de hoje.
Uma prática educacional inovadora unifica todas as formas de educação e não apenas a que acontece na
escola.Ela envolve Professores,alunos e familiares em uma proposta contextualizada,isto é, com projetos
empreendedores,em ambientes que reproduzem o que o jovem encontrará no mercado de trabalho e na vida.
A tarefa do professor inovador é formar alunos conscientes,críticos e participativos.Escolas inovadoras dão
importância ao pensar e argumentar em vez de repetição e exposição de conteúdo.
Investimos na estrutura das salas de aulas,com projetores interativos e “wifi”,de modo a estimular o trabalho
em equipe e a atender às mudanças propostas nas novas práticas pedagógicas.
As disciplinas optativas(Teatro,Projetos de Educação Ambiental,Iniciação Científica e Educação Financeira),
oferecidas aos alunos, do 6º ao 8º ano, do Ensino Fundamental II ,desenvolveram projetos,onde os alunos tiveram,
além, da execução, apresentar a solução de um problema.
Ao longo do ano observou-se o quanto eles sentiram-se incentivados a pensar por si,com o objetivo de se
comportarem de forma autônoma.Mais do que ter conhecimento,o importante é saber interpretá-lo e usá-lo de forma
produtiva.Em 2018 iniciaremos com outras disciplinas optativas:Mídias Digitais e Empreendedorismo.
O curso modular de informática, oferecido aos alunos dos 6º e 7º anos, às quintas-feiras, no contraturno, terá
continuidade no próximo ano.Hoje,os alunos estão aprendendo conceitos básicos de programação com o uso do
“scratch” ,ferramenta concebida para esse objetivo.Teremos com certeza resultados positivos no desenvolvimento
intelectual,autonomia, raciocínio lógico e comunicação.
Os alunos do Fundamental I, do 4º e 5º ano, também estão trabalhando com o mesmo programa durante as
aulas de Informática.
Os Laboratórios de Química e Biologia foram utilizados por todos os nossos alunos, desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio, com experiências e projetos que tornaram a aprendizagem muito mais significativa e
interessante.
Os alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio continuarão com as aulas práticas semanais no Laboratório de
Química e Biologia, no contraturno.
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Iniciamos em 2017 uma parceria com a Universidade Católica de Santos oferecendo a possibilidade dos
alunos do Ensino Médio participarem de vários eventos e projetos científicos na UNIVERSIDADE.
Logo estaremos com uma nova recepção, na entrada da Ana Costa, para receber todos com muito mais
conforto.
Toda a nossa comunicação continuará,principalmente pelo aplicativo ClassApp e logo teremos um novo site
para facilitar ainda mais o acesso a todas informações que necessitam.
Temos uma equipe de pastoral que busca integrar, ao trabalho pedagógico valores
paz,diálogo,respeito,solidariedade,amizade,espiritualidade para o projeto de vida dos nossos alunos.

como

Apesar de vivermos numa sociedade que se convencionou chamar de sociedade da informação,na qual o
conhecimento é o bem de maior valor, o Colégio São José acredita que trabalhar com as nossas crianças,jovens e as
famílias valores morais e sociais, dentro dos princípios Cristãos contribui para um mundo melhor.
Estamos certos de que continuaremos a realizar um valoroso trabalho educativo com os nossos alunos,seus
filhos,pois sabemos que podemos contar sempre com a parceria da Família.

Atenciosamente,

Maria Cleonice Cefaly Machado,
Diretora.

Irmã Geny Eiras,
Vice- Diretora.

QUE O ESPÍRITO DE VIDA NOS IMPULSIONE NA MISSÃO DE EDUCAR E EVANGELIZAR

