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Este é o último informativo do ano e nele reunimos muitas 
informações e principalmente sentimentos, pois tivemos 
um ano recheado de conquistas, talvez esse seja o ano 
com o maior número de conquistas pedagógicas da 
história do colégio e isso reflete o que temos vivenciado 
em nosso dia a dia. A nossa missão é educar e não temos 
medido esforços para alcançar esse objetivo, mas essa 
educação não é só intelectual, estamos promovendo a 
educação social e emocional, estamos transferindo a 
formação integral para os nossos alunos e com muito 
orgulho os vemos tornarem-se cidadãos de sucesso, com 
sentimento diferente e com amor ao próximo, fazendo o 
bem sempre, assim como enfatizava a nossa madre 
fundadora e inspiradora Teresa de Saldanha.
Desejamos a todos boas festas com muita união e 
harmonia entre as famílias e que motivados pelo espírito 
natalino possamos também apoiar as pessoas carentes e 
mais necessitadas. Aos nossos queridos alunos, 
aproveitem bem as férias e que todos tenham um ótimo 
Natal.

Editorial

A Diretora
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Expediente

Para comemorar o dia das crianças, o Colégio São José 
preparou uma semana cheia de surpresas e interação 
entre os alunos.
Essas atividades recreativas aconteceram no período de 
10 a 14 de outubro com as seguintes atividades: baile à 
fantasia, filme, brincadeiras, sorvete, entre outras 
atividades que deixaram as crianças querendo mais.
Os alunos adoraram todas as brincadeiras e guloseimas,  
foi uma semana dinâmica e prazerosa, pois os alunos 
“saíram” um pouco da rotina escolar para poderem 
desfrutar de momentos de alegria com os seus amigos e 
professores.

Comemoração de Dia das Crianças

Comissão Dia das Crianças

Gênero textual - Receita FUNDAMENTAL 1

Profª Patricia, Talita e Keila

Os alunos do 2º ano E.F. iniciaram a atividade do gênero 
textual e o primeiro tema escolhido foi a receita do 
brigadeiro. Para o desenvolvimento da temática as 
professoras e alunos realizaram algumas pesquisas para 
entender a origem e onde se encontram esses deliciosos 
docinhos. O resultado foi uma redação coletiva que reuniu 
todas as informações descobertas em sala de aula, depois a 
elaboração e aplicação dos procedimentos aprendidos 
para a realização da receita e por fim a tão esperada 
degustação dos brigadeiros.

Projeto EPTV na Escola FUNDAMENTAL 2

Profª Fabiana Fioretti

Mais uma vez os alunos do 9º ano EF II do Colégio São José 
participaram do Projeto EPTV na Escola que, neste ano, 
teve como tema "O Brasil que eu vou ajudar a construir".
As redações das alunas Gabriella Soares Antunes e Júlia 
Barbato, orientadas pela professora Fabiana Fioretti de 
Moura Shiraga, foram selecionadas pela Diretoria Regional 
de Ensino de Limeira para representar nossa cidade e, no 
dia 24 de outubro, participaram de edificante visita aos 
bastidores da EPTV Campinas, seguida de almoço.
Parabéns a todos os participantes e congratulações às 
alunas finalistas. 



Para marcar o encerramento do ano, realizamos um grande espetáculo 
no Teatro Vitória, sob o tema “O Sonho de Agatha”, escrito pela profª 
Tatiana Marcato. A apresentação do Ballet juntamente com o Coral foi 
formada por alunos e alunas do Colégio São José tendo como regentes 
a profª Tatiana Marcato no ballet e a profª Maysa Gonçalves no coral. 
Ainda tivemos a apresentação da Ginástica Artística com a profª Sandra 
Jorge no comando. Este ano junto com a compra dos ingressos os pais 
e convidados realizaram a doação de leite em pó, e o resultado foi a 
arrecadação de 585 unidades, que foram distribuídas entre as 
entidades Recanto do Vovô e o Cream.
Os nossos sinceros agradecimentos aos pais que sempre fazem uma 
participação grandiosa em nossas campanhas.
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Os alunos do 3º ano A,  fizeram um estudo de campo 
neste trimestre. Como complemento aos conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula, visitaram o Museu 
Histórico e Pedagógico “Major José Levy Sobrinho”. O 
Museu funciona no "Centro Cultural Coronel Flamínio 
Ferreira de Camargo",  no centro da cidade de Limeira.
A visita proporcionou aos alunos a vivência dos assuntos 
propostos, identificação dos vestígios históricos e um 
pouco da história da nossa cidade.
O  museu está  dividido em áreas temáticas: A fundação 
da cidade, O Movimento Constitucionalista de 1932, A 
Citricultura , Transformações Urbanas, Cultura e Lazer e a 
criação da Unicamp. Todos foram atendidos com muita 
simpatia e receberam informações valiosas da monitora 
responsável pelas visitas ao museu.

FUNDAMENTAL 1Passeio ao Museu Municipal

No dia 30 de setembro os alunos do Fundamental II do 
Colégio São José realizaram uma excursão para o 
Projeto Peabiru, próximo à Sorocaba. O projeto conta 
com Ruínas arqueológicas, sítio histórico-cultural, 
fragmentos de cerrado, e Mata Atlântica.
O projeto leva os alunos a conhecerem o berço da 
siderurgia na América Latina, onde é possível visitar as 
ruínas preservadas de uma fábrica de ferro construída 
no início do século XIX e transformada em fábrica de 
armas durante o segundo império. Os alunos também 
realizaram trilha onde visualizaram fragmentos de 
cerrado, em um dos maiores remanescentes de Mata 
Atlântica do Brasil. A trilha realizada consiste nos 
caminhos percorridos por Afonso Sardinha por volta de 
1589 que, procurando ouro, utilizou uma extensa rede 
de trilhas chamada Peabiru, que ligava o Atlântico e o 
planalto com o Paraguai e os Andes.

FUNDAMENTAL 2Excursão para o Projeto Peabiru 

Confira mais informações
e fotos no site e fanpage.

Professora Claudia

Profª Camila Rosa
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Resultados do Programa de Coaching

 Dentre todos os recursos que o Colégio São José oferece em apoio ao 
aluno, o mais diferenciado é o coaching. Nele, questões como o 
autoconhecimento, fundamental para escolha eficiente de qual profissão 
seguir, e meios de lidar com agentes externos são debatidas. E em 
especial no terceiro ano do Ensino Médio, o aluno, acompanhado pela 
professora e coach Soraya, analisa seus resultados escolares durante o 
ano e busca medidas que visem o melhor desempenho no vestibular. De 
fato, com o coaching o São José voa mais alto!

Quem nunca sentiu um friozinho na barriga frente a novos desafios? É por isso que 
nós, professores, coordenadora e diretora, nos preocupamos com nossos alunos 
para encorajá-los para aquele momento que, talvez, seja o maior desafio de suas 
vidas: o vestibular. A grande maratona já começou. É hora de mostrar todo 
conhecimento adquirido durante anos de estudo. Lidar com o medo, insegurança, 
mudança e ansiedade não é uma tarefa fácil, por isso, através do coaching, 
preparamos nossos alunos para encararem esse grande desafio com tranquilidade e 
confiança. O apoio da escola, dos professores e dos familiares é essencial para 
ampará-los e deixá-los confiantes nesses dias tão importantes.
      Confiança e desempenho fazem parte dessa caminhada!

Profª Soraya

Gustavo Paraluppi - 3º E.M.

O programa de coaching individualizado 
ajudou muito em minha formação 
acadêmica e preparação para os 

vestibulares. Com ele, pude estar mais 
antenado em minhas dificuldades e 

elaborar estratégias e rotinas de estudo que 
tragam maior desempenho e melhores 
resultados nos grandes vestibulares. Só 

tenho a agradecer pelo projeto 
desenvolvido pelo Colégio São José 

juntamente com a professora Soraya.

“

”

Rumo ao sucesso!

Bruna Bueno, 3º A

O Colégio São José parabeniza 
os alunos que se dedicaram e 
participaram do 26º Prêmio 
Gazeta de Limeira de Literatura 
que, neste ano, teve como tema: 
“Os ensinamentos do esporte 
além das medalhas”. Assim, 
como nas edições anteriores, o 
Colégio se destacou tendo sete 
alunos com suas redações 
classificadas entre as melhores. 
Sendo eles: 

Parabéns pela dedicação e bons 
resultados alcançados!

Aluna laureada
com o Troféu Fumagai 

Concurso
Vinícius de Moraes

Prêmio Literário
Gazeta de Limeira

Giovana Dioz Récio - 4º ano

João Octávio Origa - 5º ano

Marília Peres Villar - 5º ano

Sofia Camargo Nunes - 6º ano

João Vitor M. de Oliveira - 7º ano

Nicole S. Figueiredo - 1ª série E.M.

Bruna L. Bueno 3ª série E.M.

Na Sexta-feira, dia 21 de outubro 
no Plenário Vitório Bortolan, 
aconteceu a cerimônia de 
premiação do Concurso de 
Redação Vinicius de Moraes aos 
alunos que se destacaram na 
elaboração de suas redações sob 
o tema  Movimentos Migratórios. 
Entre as 230 redações inscritas 
de 30 escolas participantes da 
terceira edição do concurso o 
Colégio São José com muito 
orgulho foi vencedor em duas 
c a t e g o r i a s  e  a s  a l u n a s 
congratuladas foram Pietra 
Salviatti e Yngrid Magrin.

E m  19 5 9  i d e a l i z a d a  p e l o 
empresário Sebastião Fumagalli 
e pelo jornalista Ary Bagnoli 
s u r g i u  e s s a  r e s p e i t a d a 
premiação, o Troféu Fumagalli e 
ano após ano o Colégio São José 
tem sido representado nesta bela 
noite por incríveis alunos que se 
destacam em seus ciclos.
Após um criterioso processo de 
seleção que passa por entrevistas 
e avaliação da vida estudantil e 
social do aluno são realizadas as 
indicações, após esse processo e 
com base em toda sua história é 
realizada uma apuração de votos 
e dessa vez a aluna escolhida e 
laureada por seu destaque no 
Ensino Médio foi Giuliana Mazzo 
Sacilotto. Parabéns Giuliana, a 
indicação e escolha foi mais do 
que merecida.



Confira mais informações
e fotos no site e fanpage.



II JINCOD     2016DIAS
10 E 11
OUT  J o g o s I n t e r c o l e g i a i s D o m i n i c a n o s

O II JINCOD ocorreu de 14 a 16 de outubro na cidade de Limeira – SP, 
na dependências do Colégio São José, trata-se dos Jogos 
Intercolegiais das escolas Dominicanas que acontece a cada 2 anos.
Este evento esportivo contou com a participação dos colégios: São 
José (Limeira SP), São Domingos  (Faxinal – PR), Santa Catarina de 
Sena (São Paulo – SP) e Nossa Senhora do Carmo (Borda da Mata – 
MG), nas seguintes modalidades: handebol masculino e feminino, 
futsal masculino e futebol society, onde aconteceu uma grande 
integração entre os alunos, professores, coordenadores e diretoras 
dos colégios dominicanos, exaltando os valores de Teresa de 
Saldanha. Foram dias de muita alegria e festa para a família 
Dominicana, ficando assim nas nossas lembranças e nossos 
corações, um grande agradecimento a cada atleta, diretoras, 
coordenadoras, professores e todos os envolvidos com esse evento, 
esperamos ansiosos 2018 na cidade de Borda da Mata – MG, onde 
acorrerá a 3ª edição dos jogos.

Confira mais informações
e fotos no site e fanpage.

Rafael B. Candiotto - Prof. Ed. Física

Quadro de medalhas

Handebol Feminino
Categoria sub 14
3º - não teve vencedor
2º - NSC Borda da Mata-MG
1º - SJ - Limeira 

Categoria sub 16
3ºNão teve vencedor
2º - SCS -SP
1º - SJ - Limeira

Handebol Masculino    
Categoria sub 16
3º -SJ B - Limeira
2º - SCS - SP
1º - SJ A - Limeira

Futebol Society    
Categoria sub 14
3º- Não teve vencedor
2º - SD - Faxinal
1º - SCS - SP

Categoria sub 16
3º - SJ - Limeira
2º - SCS - Limeira
1º - SD - Faxinal

Futsal      
Categoria sub 10
3º SJ B - Limeira
2º - SCS - SP
1º - SJ A - Limeira

Categoria sub 12
3º - SD - Faxinal
2º - SJ - Limeira
1º - SCS - SP

Categoria sub 14
3º - SJ A - Limeira
2º - SD – Faxinal
1º - SCS - SP

Categoria sub 16
3º - SJ A - Limeira
2º - SCS – SP
1º - SD - Faxinal



Medalhistas do I FOG São José 2016

Os alunos Caroline Hencklein, Fernando Malavasi, 
Gustavo Paraluppi e Murilo Paraluppi, juntamente com 
os professores Marcelo Bassan Barboza e Jorbison 
Adélio Portella, participaram da MOBFOG (Mostra 
Brasileira de Foguetes), evento desenvolvido pela 
mesma comissão organizadora da OBA. Com os 
resultados obtidos, foram convidados a participar da IX 
Jornada de Foguetes, evento que ocorreu no período de 
31/10 até 03/11, no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do 
Piraí – RJ e contou com a presença das melhores 
equipes de todo o país no que diz respeito ao 
lançamento de foguetes de garrafa PET e outros 
materiais leves e recicláveis, sendo vinagre e 
bicarbonato de sódio como “combustíveis”.  A 
competição foi um sucesso e a equipe do Colégio São 
José obteve um alcance de 287,80 metros, marca até 
então inédita para eles, o que os colocou na segunda 
colocação dentre as melhores equipes de todo o país. 
Damos os parabéns a todos os envolvidos na iniciativa e 
no projeto.

ENSINO MÉDIOIX Jornada de Foguetes

No dia 15 de outubro, enquanto alguns alunos 
brilhavam no 2º JINCOD, a equipe Olímpica de 
Matemática do Colégio São José  estava presente na fase 
final da OMU - 16, preparada para trazer medalhas. A 
equipe Olímpica de Matemática  estava acompanhada 
do Prof.  Rogério Pontes. Confira a classificação:

•Fernando Malavasi - 3ª série B do E.M. - medalha de Bronze
•Vitor Opsfelder Stanislau - 9º ano A - medalha de Bronze
•Vitor Souza de Oliveira - 9º ano A - Menção Honrosa

ENSINO MÉDIOOMU 2016

Valdemar Ferraro Neto
Ana Laura Mamédio Botechia

Vitor Opsfelder Estanislau

Vinicius Barbosa
João Victor Scavasso

Pedro Peixoto dos Santos

Geovana Izidoro
Beatriz S. Vendemiatti
Rafaela Q. de Moura

1º

2º

3º

EQUIPE 08

EQUIPE 07

EQUIPE 25

Ouro

Prata

Bronze
Caroline Hencklein – 2ª série A – EM
Fernando Malavasi – 3ª série B – EM
Gustavo Paraluppi – 3ª série B – EM
Murilo Paraluppi – 3ª série B – EM

Ana Laura – 9º ano A
Valdemar Neto – 9º ano A
Vitor O. de Almeida – 9ºA

João Victor Scavasso – 9º ano A
Pedro Peixoto – 9º ano A
Vinícius Barboza – 9º ano A

Beatriz S. Vendemiatti – 7º ano C
Geovana Izidoro – 7º ano C
Rafaela Queiros – 7º ano C
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