
 
 

 

 Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade 

Instituto São José 

                              “Educar-se para servir”  
 

 

 

 “O ensino deve ser mais com exemplos que com palavras; vós sois os espelhos, por onde eles 

devem retratar as boas maneiras de viver e tratar.”  

Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro  

 

 

                                                                            Sobradinho-DF, 30 de janeiro de 2018. 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Damos as boas vindas a todos vocês, extensivo aos nossos alunos e familiares, pois queremos, neste 

ano letivo de 2018, fortalecer nosso espírito para que os objetivos almejados sejam alcançados com 

sucesso.  Nesta caminhada precisamos estreitar laços,  unir forças e perseverar  a favor  da construção de 

uma educação comprometida com os valores éticos e cristãos. 

 Sabemos  que o sucesso de uma escola é medido pelo desempenho de seus alunos. Se os alunos, 

cada um no seu ritmo, conseguem  aprender continuadamente, sem retrocessos, a escola é sábia e 

respeitosa. Ela  está cumprindo seu papel de torná-los pessoas autônomas, capazes de aprender pela vida 

toda. Se os alunos estão sabendo ouvir, discordar, discutir, defender seus valores, respeitar a opinião 

alheia e chegar a um consenso, ela pode se orgulhar de estar formando cidadãos íntegros e capazes de 

assumir verdadeiramente seus papéis na sociedade. Se ela conseguir oferecer uma educação de boa 

qualidade a todos os seus alunos, independentemente de sua origem social, de sua etnia, de seu credo ou 

de sua aparência, certamente é uma escola de sucesso. 

 Reafirmando nosso compromisso em proporcionar uma escola de excelência  atenta às necessidades  

da sociedade atual, voltada à educação, viabilizaremos mais  interação e estudo aos nossos alunos,  com 

intuito de oportunizar mais tempo destinado a tais propostas pedagógicas. Assim, acrescentamos 

componentes curriculares à grade horária, contratamos novos professores para reforçar o trabalho da 

equipe pedagógica, ampliamos, portanto, nossos horários de aulas, a fim de agregar valores e 

potencializar mais horas de estudo aos nossos educandos. 

Com a intenção  de  avançar  de acordo com a proposta do “Novo Ensino Médio” vamos  

gradativamente, aumentar a permanência  do aluno na escola, conforme a recomendação dos órgãos 

competentes. E para tal, informamos que a partir do dia 1º de fevereiro, os alunos do Ensino Médio terão 

o horário diferenciado dos demais segmentos. Assim sendo, as aulas iniciarão às 07h00min com término  

às 13h10 minutos. 

 Informamos também que a Instituição está assumindo  todos os custos gerados para viabilizar esse 

aumento na grade, pois o Instituto São José,  reafirma o propósito de estar atento às necessidades e às 

demandas de seus alunos para o êxito de uma formação  de excelência. 

 Contamos com o apoio e compreensão dos senhores e, informamos que estamos à disposição para 

maiores esclarecimentos, caso necessário. 

 

       Atenciosamente, 

Diretora Madre Ana. 
 

 

 
 

 

 

 


