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As melhores experiências transformam a vida.

Abril 2018

EDUCAÇÃO INFANTIL
Por Carolina Foschi - Coordenadora da Educação Infantil

ESPORTES
Por Paulo César Júnior – Coordenador de Esportes

 01 até 30 de Abril: Prazo para entrega de atestado médico
para alunos de Escolinhas e Treinamentos de Esportes. O
aluno que não entregar o atestado dentro do limite da data,
será afastado das atividades até a entrega do mesmo.

16 de Abril: Início de venda das camisas de Escolinhas e
Treinamentos dos Esportes.
O aluno atleta poderá adquirir sua camisa na Papelaria e
Livraria Santa Rosa. Na Rua Geraldo Martins, 156.
Atenção! Após 30 de Abril o aluno só poderá participar das
escolinhas e treinamentos utilizando a camisa de esporte.

 Caso o aluno atleta queira adquirir sua camisa
personalizada com nome e número de sua preferência,
procure seu professor de esportes e faça o seu pedido.

02/05 a 11/05 – Conforme calendário abaixo:

Manhã
Dia

9ºAno

2ª F- 07/05

P. Textual

3ª F - 08/05

Geografia

Maternal

24/04

4ª F - 09/05

Geometria / História

Infantil 1

25/04

5ª F - 10/05

Inglês / Física

Infantil 2

26/04

6ª F - 11/05

Química / Ed. Física

Infantil 3

27/04

2ª F - 14/05

Matemática

3ª F - 15/05

Português

FUNDAMENTAL 1
Por Carolina Foschi - Coordenadora do Fundamental 1

Atenção!

Provas 1ª Etapa

Por Adriana Penido - Coordenadora F2

Dia

 11 e 12 de Abril: Congresso técnico da 1° Categoria do
JEN 2018.

 NOVIDADE!! Nossos atletas passarão a competir com o
novo modelo de uniforme.

FUNDAMENTAL 2

Abril 2018

Turma

 06 de Abril: Não haverá treinamento nesse dia, pois
estaremos na abertura do JEN.

 25 de Abril: Início dos Jogos da 1° Categoria do JEN
2018

As melhores experiências transformam para a vida.

 02 de abril: Celebração da Páscoa com a presença das
famílias às 16h30 no Espaço da Educação Infantil.
 24 a 27 de abril: 2º Encontro de Responsáveis. Será
das 16h à 17h na sala de aula do(a) aluno(a).

 03 de Abril: Envio da Autorização as famílias dos alunos
que representarão a Escola no Desfile de abertura do JEN
2018
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 03 a 13 de abril: Período de Provas da 1ª etapa. O
calendário será enviado na agenda do estudante.
 16 a 20 de abril: 2º Encontro de Responsáveis.

Dicas para acompanhar a vida escolar do seu filho
Seu filho passará um bom tempo na escola, portanto, nada mais
certo e justo do que conhecer a sua escola e a rotina
escolar dele, participando de forma construtiva dessa fase.
Especialistas em educação falam cada vez mais sobre a
importância da participação dos pais na rotina escolar dos
filhos.
Abaixo, uma síntese das dicas para as famílias que querem
acompanhar a educação escolar dos filhos.

1. Mantenha um canal de comunicação com a escola.
2. Troque ideias com o seu filho sobre as tarefas.
3. Ele errou na tarefa? Tirou nota baixa na avaliação? Oriente-o
a tentar de novo!
4. Não faça a tarefa pelos seus filhos.
5. Estabeleça um período fixo para que faça as tarefas (de
manhã ou à tarde) e tente manter a casa tranquila nesses
horários.
6. Separe um cantinho da casa para o seu filho estudar
7. Encoraje seu filho a melhorar, mas evite comparações com
irmãos ou amigos.

Tarde
Dia
4ª F 02/05
5ª F 03/05
6ª F 04/05
2ª F 07/05
3ª F 08/05
4ª F 09/05
5ª F10/05
6ª F 11/05

6ºAno
Inglês

7ºAno
Inglês

8ºAno

História

História

Ciências

Ed. Física
Artes
Português

Português

Geografia

Matemática

Geografia
Ed. Física
Matemática

História

Geografia

Matemática

Artes

Ciências

Ed. Física
Inglês
Português

P. Textual

P. Textual

P. Textual
Ciências

Será das 16h às 17h na sala de aula do(a) aluno(a) .
Turma
1º ano

Dia
16/04

Local
Sala 108

2º ano

17/04

Sala 203

3º ano

18/04

Sala 205

4º ano

19/04

Sala 201

5º ano

20/04

Sala 202

24 de abril: Entrega das avaliações corrigidas.

07 de Abril (Sábado)

14/05 – Inscrição de 2ª Chamada – Fazer a inscrição com a
monitora Camila. Será necessário anexar atestado médico
na solicitação.
17/05 – Prova de 2ª Chamada - Turno Manhã: 14h / Tarde: 9h

6º , 7º e 8ºAno
9h às 12h

9ºAno
9h às 13h

Importante:
- Solicitamos que os alunos cheguem com 30 minutos de
antecedência.
- Fecharemos o portão pontualmente às 9h.
- Os alunos deverão comparecer devidamente uniformizados.
- Trazer material de uso pessoal (caneta, lápis, borracha...).
- Não haverá 2ª chamada.

 EPAPA – 15/05 Encontro de Professores para Avaliação
do Processo de Aprendizagem – Neste dia Não Haverá
aula para o segmento.
Canais de Comunicação
 Atendimento com a coordenação: 3ª feira de 15h às 17h 6ª feira de 8h às 10h. Agende por telefone junto à recepção
um encontro para conversarmos sobre seu filho.
 Para qualquer esclarecimento envie um e-mail para a
coordenação pedagógica csjcoordenacaof@gmail.com
 Os responsáveis que não recebem e-mail da coordenação,
solicitamos que envie um para csjcoordenacaof@gmail.com
identificando o nome do aluno e a série para inclusão no
cadastro.
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As melhores experiências transformam a vida.

ABRIL
2018

Abril 2018

ANO 14 Nº 1

ENSINO MÉDIO

Informativo mensal

11/04 – EPAPA – Encontro de Professores para Avaliação Processo
de Aprendizagem. Neste dia NÃO haverá aula para o segmento.

Por Adriana Penido - Coordenador do Ensino Médio

O desafio da escolha profissional na adolescência

As influências da família, da mídia e do sistema de
valores social, cultural e econômico se fazem presentes e
algumas delas são relevantes na decisão do adolescente. Muitas
escolhas, por exemplo, sã o pautadas apenas pelo retorno
financeiro, deixando de lado as gratificações emocionais.
Outros, diante de tantas dúvidas, optam por seguir a carreira de
um dos pais ou atender as expectativas deles, fruto de sonhos
não realizados. O jovem, diante de tantos conflitos, tem medo
de errar ou de decepcionar os pais e por isso acaba atendendo as
sugestões familiares sem uma avaliação realística da mesma.
Por isso, neste processo, é importante o auxílio de pais,
educadores e psicólogos para esclarecer dúvidas, organizar
informações a respeito do mundo do trabalho e apontar
alternativas, levando em conta o momento em que o adolescente
se encontra e suas características de personalidade, incluindo
habilidades, aptidões e valores.
Aos adolescentes ficam as seguintes dicas:
- Conheça as profissões que mais lhe atraem e acompanhe de
perto alguns profissionais em seu dia-a-dia de trabalho.
Verifique se o estilo de vida que a carreira propicia combina
com o seu. Obtenha informações sobre o mercado de trabalho,
campos de atuação e remuneração.
- Por falar em remuneração, reflita: satisfação pessoal e sucesso
financeiro não podem caminhar juntos? Afinal de contas, quanto
mais o profissional está motivado, mais chances de crescer na
carreira. Lembre-se: ninguém é feliz fazendo o que não gosta.
- Cuidado com a sedução de profissões da moda!
- Cuidado com as ideias preconcebidas com relação às
profissões.
- Ler e pesquisar sobre todas as possibilidades dentro de uma
profissão também é de suma importância para a escolha. Avalie,
inclusive, o currículo do curso. Perceba que você precisará se
dedicar durante alguns anos para se formar e é importante estar
consciente das disciplinas que vai encontrar pela frente.
- Pare, pense e decida com calma. O trabalho não deve ser fonte
de insatisfação e sim de prazer. Nada melhor do que fazer o que
gosta e ainda por cima ganhar dinheiro com isso!

07 de Abril (Sábado)

1º / 2º e 3ºAno
1ª ETAPA MODELO
UERJ
8h às 12h

Importante:
- Solicitamos que os alunos cheguem com 30
minutos de antecedência.
- Fecharemos o portão pontualmente às 8h.
- Os alunos deverão comparecer devidamente
uniformizados.
- Trazer material de uso pessoal (caneta, lápis,
borracha...).
- Não haverá 2ª chamada.

Fundado por Pe. Júlio Maria di Lombarde e Madre Beatriz Frambach em 1944 - 74 ANOS

P2 - 24/04 a 07/05 - Horário Normal de aula.
Dia
3ª F 24/04
4ª F 25/04
5ª F 26/04
6ª F 27/04
4ª F 02/05
5ª F 03/05
6ª F 04/05
2ª F 07/05
3ª F 08/05
4ª F 09/05
5ª F 10/05

1ª Série
Português
Educação Física
Física

2ª Série
Português
Educação Física
História

3ª Série
Português
Geografia
História

Literatura
Espanhol
Biologia

Literatura

Inglês
Espanhol/Artes
Prod. Textual
Biologia

Química
Inglês
Geografia
Prod. Textual
História
Filosofia
Sociologia
Matemática

Produção Textual
Biologia
Química

colsjose.com.br

(21) 2714.1515

facebook.com/colsjoseniteroi

PALAVRA DA DIREÇÃO
Rita Jannotti – Direção

74 anos do Colégio São José - SEMEANDO A
PAZ
JOGOS ESCOLARES DE NITERÓI - JEN

No dia 24 de março, comemoramos com muita
alegria os 74 anos do Colégio São José. Participaram

Geografia/Inglês/
Espanhol
Física

Física

Filosofia
Sociologia
Matemática

Filosofia
Sociologia
Matemática
Química

No dia 06 de abril, nossa escola participará da

estudantes, famílias e nossos educadores.

solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Niterói. Será

Realizamos oficinas, apresentações de alunos e do

uma noite de festa e integração entre escolas e professores de

Ballet Paula Campos (nossa parceira), rezamos pela PAZ

Niterói. Não Fique fora dessa! Procure seu professor de

nas relações humanas e soltamos balões com mensagens.
Claro... Cantamos parabéns com muita animação.

Esporte e participe.

Agradeço a participação e vamos vivenciar mais
Literatura

um ano de existência da Escola Sacramentina em Niterói.

08/05 – Prazo Final para Inscrição de 2ª Chamada – Fazer a
inscrição com a monitora Camila. Será necessário anexar
atestado médico na solicitação.
11/05 – Prova de 2ª Chamada às 14h.

CALENDÁRIO 2018 - ERRATA
No calendário 2018, divulgado no Manual da
Família, não está marcado o dia 30 de abril como dia livre
para o aluno. Neste dia, não haverá.
Encerramento do ano letivo - 13 de dezembro

NOVEMBRO
PROJETO PENSANDO NO FUTURO
Com o mercado de trabalho em constante
transformação, os desafios dos jovens DEZEMBRO
são maiores, cercados
de grandes dificuldades, indecisões, medos,2015
anseios e entre
outros na escolha de sua profissão. Este projeto visa ajudar os
ANO 11 Nº 8
alunos na escolha de sua profissão.
Palestra para alunos:
Informativo mensal
 Tema: Orientação de carreira – 12 de abril no horário
de aula.
Palestrante: Betty Carakushansky Wainstock

ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Palestra para pais e responsáveis:

Estamos em fase de implantação do novo sistema

 Tema: O papel da família na escolha profissional dos
filhos – 17 de Abril às 18h30 no Auditório
Palestrante: Betty Carakushansky Wainstock
Canais de Comunicação
 Atendimento com a coordenação: 3ª feira de 15h às 17h 6ª feira de 8h às 10 h. Agende por telefone
junto 2016
à recepção
MARÇO
um encontro para conversarmos sobre seu filho.
12 Nº 1 para a
 Para qualquer esclarecimento envie ANO
um e-mail
coordenação pedagógica csjcoordenacaoem@gmail.com
Informativo mensal
 Os responsáveis que não recebem e-mail da coordenação,
solicitamos que envie um para csjcoordenacaoem@gmail.com
identificando o nome do aluno e a série para inclusão no
cadastro.

escolar.

Em

breve,

enviaremos

o

acesso

Baixe o aplicativo de comunicação do Colégio
São José com suas famílias.
Ele é muito importante para que acompanhe o dia

para

acompanhamento pedagógico.

a dia da escola e do seu filho nela.

FALE CONOSCO
Direção: Rita Jannotti – csjdiretoria@gmail.com
Assessoria Educacional: Jeanne Suzuki – csjeduc@gmail.com
Setor de Concessão de Bolsas: Roberta Marra – csjseps@colsjose.com.br
Secretaria: Liele Marins – csjsecretaria@colsjose.com.br
Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral Escolar:
Brunno César Alves – csjbrunno@gmail.com

Coordenação de Educação Infantil: Carolina Foschi–csjcoordenacaoi@gmail.com
Coordenação de Fundamental 1: Carolina Focshi-csjcoordenacof1@gmail.com
Coordenação de Fundamental 2: Adriana Penido - csjcoordenacof@gamil.com
Coordenação do Ens. Médio: Adriana Penido – csjcoordenacaoem@gmail.com
Coordenação de Esportes: Paulo César Jr – csjcoordenacaoesporte@gmail.com

