COMUNICADO
Retorno às Aulas Remotas
São José dos Campos, 27 de abril de 2020.
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Desejo, que todas as famílias da nossa Comunidade Educativa estejam bem e, que
tenham experimentado as bênçãos e proteção de Deus, diante dessa pandemia.
Façamos nosso, o pedido dos Discípulos de Emaús, do Evangelho de Lucas 24,29.
“Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando!”
· Fica, Senhor, em nossas famílias, ilumina-as em suas dúvidas, sustenta-as em suas
dificuldades. Consola-as em seus sofrimentos e no cansaço de cada dia.
· Fica, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza
das famílias e da nossa sociedade.
· Fica, Senhor, com nossos irmãos idosos, com nossos enfermos e com os agentes da
saúde! Fortalece-os em sua fé e esperança. Amém!
Vamos retomar as nossas comunicações, certamente com um profundo desejo e
esperança de, logo mais, voltarmos ao ritmo normal da nossa vida social e escolar.
Certamente, já receberam o Comunicado da Diretora Presidente da Associação
Educacional das Escolas Salesianas de São Paulo - Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano – dando
todas as orientações para a continuidade das aulas na modalidade - ensino remoto - conforme
as normas dos Órgãos Oficiais.
Consta no seu Comunicado: “A partir do dia 04 de maio de 2020, as Equipes Educativas
das escolas disponibilizarão semanalmente o planejamento das atividades não presenciais e as
propostas de estudos dirigidos às crianças e aos estudantes de cada segmento, fase e/ou ano de
ensino. Tais planejamentos e propostas deverão ser realizados em casa, ou seja, remotamente, de
acordo com as orientações que serão encaminhadas pelas Equipes Gestoras de cada escola”.
Portanto, para que possamos dar início às atividades, com os alunos, a
partir do dia 04 de maio, precisamos nos organizar com antecedência.
Neste sentido comunico-lhes que, os Senhores Pais e/ou Responsáveis,
receberão via e-mail – amanhã dia 28 de abril - o Planejamento para a
série/ano do seu(sua) filho(a), enviado pelo(a) Coordenador(a)
Pedagógico(a), com todas as orientações necessárias para que o(a)
aluno(a) possa reiniciar as suas atividades escolares. A plataforma para as
atividades e vídeoaulas será Google Class Room e Google Apresentação.

Solicito aos Pais/Responsáveis que estejam atentos às orientações – passo a passo - para
o cadastramento do seu(sua) ﬁlho(a), na plataforma acima citada. Caso tenham alguma dúvida,
podem entrar em contato com os Coordenador(as) Pedagógico(as) ou Orientadoras
Educacionais que estarão disponíveis para atendê-los.
Certamente, a nossa preocupação – família-escola - é com a con nuidade e qualidade
dos estudos dos nossos ﬁlhos-alunos, como também, com as questões ﬁnanceiras, que nos
a ngiu a todos. Diante dessa pandemia, estamos, em um processo de aprendizado e
reorganização das nossas vidas e trabalhos proﬁssionais. Vamos nos unir e nos ajudar na
compreensão recíproca, no diálogo e nas decisões mais acertadas para o bem de todos,
par cularmente, dos que mais necessitam.
Para os assuntos administra vo disponibilizamos um canal de comunicação
individualizado de acordo com as normas do COMITÊ SALESIANAS COVID19, que foi criado
pela mantenedora para esta ﬁnalidade.
Atendimento telefônico de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e também pelo
WhatsApp: (12) 99743-2100
Atendimento pelos e-mails: isjsecretaria@institutosaojose.org.br
secretaria.zezinho@institutosaojose.org.br
Atendimento pelos e-mails: a.tesouraria@institutosaojose.org.br
administrativo@institutosaojose.org.br

Da minha parte, um profundo agradecimento, a todas as Equipes: Pedagógica, Pastoral,
Orientação Educacional e Administra va, que deram o melhor de si mesmo, para que possamos
responder, com qualidade, às mudanças que este momento está exigindo de toda a
humanidade. Nada mais será como antes, pois, certamente passamos a olhar a vida, as pessoas,
os valores com outros olhos.
Um agradecimento especial às famílias, que se envolveram com diferentes gestos de
solidariedade, atendendo os mais a ngidos por essa pandemia.
Fica conosco, Senhor Ressuscitado, para que não percamos a fé e a esperança na sua
promessa de Vida em Plenitude!

Fraternalmente,
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Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

