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SÃO JOSÉ
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

Na prática, ao pensar em uma nova escola, a família está escolhendo com 
quem e onde seu lho irá passar grande parte do seu dia. Toda mãe ou 
todo pai quer que seu lho tenha oportunidades de aprendizado, faça 
amigos, seja feliz e adquira experiências que guardará por toda vida. Por 
tudo isso, na hora da decisão surgem muitas dúvidas.

Para ajudá-los nesse momento tão sensível, eu e minha equipe 
oferecemos este Guia de Matrícula com informações importantes para a 
sua decisão. O perl da escola deve ser adequado ao perl da família, pois 
é a parceria entre a família e a escola que irá fazer a diferença no futuro 
das crianças. A escola tem a sua cara? Cada um tem um jeito de ser, um 
jeito de ver o mundo. Na nossa escola, há lugar para todos os olhares!

Na Escola São José, o acolhimento e o cuidado com os alunos e suas 
famílias são as peças fundamentais para uma educação de qualidade. Eu 
sei que para você que busca a primeira escola para o seu lho, ou uma 
escola nova, essa escolha é superimportante. 

Maria Karina Ferraretto

Então, ca o nosso convite. Venha fazer parte da nossa comunidade 
escolar!

Eu acredito que a melhor forma de tomar uma decisão é ter em mãos as 
informações que necessitamos e que tranquilizam nosso coração na “hora 
de bater o martelo”. Por isso, toda a equipe da Escola São José está 
sempre disponível para ajudá-los nessa caminhada.

Diretora

Querida família,
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Nossa cara, sua cara

É formada em Pedagogia pela Unopar, com pós-graduação em 
Orientação Educacional, Neuropsicopedagogia e Atendimento 
Especializado. Acompanha o desenvolvimento dos educandos, o 
acolhimento das famílias e o atendimento educacional especializado. 
É mãe da Bárbara, da Alexandra e do Miguel. Suas paixões são a 
família e a educação.

Janice Freitas do Nascimento - Orientadora Educacional

Maria Karina Ferraretto - Diretora
É historiadora e jornalista, formada pela UFRGS, e mestre em História 
do Brasil. É também especializada em Gestão Escolar.  Em 2020, 
assumiu a missão familiar de conduzir a ESJ. É mãe da Antônia. Adora 
histórias de família e seriados de cção cientíca, e é 
compulsivamente apaixonada pela escola e pelo trabalho.

Maria Cristina Araujo - Presidente da Associação Educacional 
Prof. Maria Oliveira de Araujo
É educadora de coração, veterinária de prossão. Herdou de sua 
madrinha, a professora Maria, o ofício de guiar a ESJ para as próximas 
gerações. É mãe do Francisco, do Ricardo e da Clara. Seu lazer 
preferido atualmente é andar de bicicleta.

Josiane Michels - Supervisora Pedagógica 
É formada Pedagogia pela UFRGS. Tem experiência em diferentes 
áreas da docência. Acompanha de perto o trabalho dos professores na 
ESJ. É mãe da Greyce, da Isadora e da Lauren.

É aluno do curso de pedagogia da UniLasalle. Na ESJ, passou por 
diferentes setores, até assumir a Secretaria Escolar em 2020. É pai do 
João Pedro e do Richard. Suas paixões são a família, a literatura e as 
artes.

Saimon Damiam - Secretário Escolar
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Educação Infantil

SÃO JOSÉ
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Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defende que as 
práticas pedagógicas de Educação Infantil devem estar pautadas 
em dois eixos estruturantes: as interações e as brincadeiras. Essas 
brincadeiras propiciam às crianças a construção e a apropriação de 
conhecimentos diversos e contribuem para o seu desenvolvimento 
integral.

A Escola São José proporciona uma diversidade de experiências às 
crianças, nas quais a brincadeira é valorizada, incentivada e vista 
como uma forma de aprendizado, desenvolvendo assim a 
Pedagogia da Escuta.

Na Pedagogia da Escuta, a arte é a ferramenta para o pensamento 
e a imaginação, o caminho para a interação e a brincadeira. A 
Escola São José oportuniza espaços e momentos em que as mãos 
e as mentes das crianças se entrelaçam em alegria criativa e 
libertadora. É através de uma aprendizagem real, que respeita as 
ideias nas suas variadas demonstrações, e na perspectiva de um 
pequeno pesquisador, que se desenvolve o protagonismo infantil.

Ao brincar, as crianças agem e interpretam o mundo, o cotidiano e 
as relações sociais. Brincando, elas recriam e constroem situações, 
experienciam novas realidades, relacionam-se com as pessoas do 
entorno, se comunicam e aprendem. 
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Ensino Fundamental

SÃO JOSÉ
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

No Ensino Fundamental, são estimulados o pensamento 
matemático, a resolução de situações-problema reais do cotidiano, 
a criticidade frente a questões da sociedade e da natureza e a 
habilidade de pesquisa. Assim, busca-se auxiliar o aluno a ser 
sujeito de sua vida e capaz de:

} Utilizar recursos da cultura digital para a produção e a promoção do 
conhecimento;

} Compartilhar e expor os saberes aprendidos e os processos 
investigativos utilizados.

A Escola São José assegura o fortalecimento da autonomia 
individual e o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos 
alunos, sendo estas: a oral, a escritora e a leitora. As múltiplas 
linguagens são aspectos aprimorados a cada etapa.

} Sustentar suas hipóteses a partir de fonte conáveis;

As habilidades relacionadas ao Ensino Fundamental se estruturam 
em áreas de conhecimento que buscam desenvolver competências 
especícas, além das habilidades de cada um dos componentes 
curriculares, trabalhando também a perspectiva pedagógica do 
Desenvolvimento de Projetos.

} Agir de forma responsável consigo, com o outro, com a sociedade e 
o ambiente;
Preocupar-se com o mundo que o cerca, assumindo posturas mais 
sustentáveis em seu cotidiano;
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TUING - Turno Inverso
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Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

A partir da metodologia de projetos e ocinas, os estudantes se 
tornam protagonistas ao sugerir temas para investigação que 
despertem a curiosidade e a construção de novos conhecimentos. 
As atividades promovem o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, relacionais, socioemocionais, culturais, tecnológicas, 
além do cuidado com uma alimentação saudável, orientação para 
hábitos de estudo, formação para valores e lazer.

Ocinas Pedagógicas
O projeto de Ocinas Pedagógicas da Escola São José tem como 
objetivo auxiliar nossos alunos a perceber quem são e quem 
desejam ser no futuro, construindo uma maneira de viver que lhes 
traga vitória pessoal e interpessoal, tudo alinhado às competências 
gerais da BNCC.  São oferecidas cinco ocinas: Mini Chef, Usina 
das Artes, Ciência Experimental, Super Ligados e Você Ocineiro.

O Turno Inverso da Escola São José atende a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental e é um espaço de acolhimento e crescimento, 
tem como objetivo proporcionar experiências e aprendizagens que 
promovam o desenvolvimento integral dos estudantes, 
aprendizagens diversicadas que valorizam o lúdico, incentivando a 
autonomia.
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Projetos

Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

Projeto Reforçando
Oferece em sala de aula momentos de retomada e preenchimento 
de possíveis lacunas de aprendizagem, a m de garantir aos 
educandos o desenvolvimento pleno das habilidades e 
competências essenciais para cada ano escolar. O Projeto 
Reforçando tem como objetivo maximizar o aproveitamento do 
aluno, facilitando processos de organização, concentraçãoo e 
prazer em aprender.

A alfabetização é a essência do início da vida escolar no Ensino 
Fundamental. O Acelera trabalha com atividades lúdicas, jogos, 
desaos, leitura, produção de texto coletivo e espontâneo. Voltado 
para o fortalecimento da alfabetização, tem como objetivo 
promover a alfabetização e o letramento, despertando no aluno o 
amor e o zelo por sua própria aprendizagem. Foca-se em um 
trabalho pontual a m de acelerar a aquisição de conhecimento 
frente ao momento em que estamos vivendo. 

Projeto Acelera

Transforma o aprendizado em um processo contínuo e de longo 
prazo. Ao integrar diversas técnicas de ensino e usar múltiplos 
recursos, entre eles, textos, vídeos, áudios, ocinas, aulas práticas, 
a trilha de aprendizagem converte a sala de aula em um espaço 
completamente dinâmico. 

Trilhas da Aprendizagem  
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Programa Socioemocional

Os programas constituem linhas de trabalho formadas por muitos 
projetos organizados com vistas a um objetivo comum. Na Escola 
São José, exitem dois principais:

A aprendizagem socioemocional é tão importante quanto aprender 
a ler ou a calcular. Os aspectos socioemocionais capacitam as 
pessoas a buscar o que desejam, tomar decisões, estabelecer 
objetivos, mesmo em situações adversas, de modo a serem 
protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Em síntese, tem 
como objetivo estimular o aluno a descobrir quais são seus sonhos 
e de que forma persistir em alcançá-los!

Programa de Formação Continuada
O Serviço de Supervisão Pedagógica percebe o suporte ao trabalho 
docente como fundamental para o desenvolvimento dos alunos. 
Por isso, oferece Programa de Formação de Professores (PROFS), 
uma plataforma de cursos on-line, que promove a disseminação de 
conteúdos com novas abordagens, que auxilia na ampliação do 
repertório didático. Os cursos, desenvolvidos em parceria com 
especialistas de destaque em cada área, têm uma abordagem 
construtivista e didática, relacionando tecnologia e educação, além 
de uma ampla bibliograa de apoio, que promovem a atualização 
prossional. O PROFS é uma parceria com o grupo Somos 
Educacional. 

Programas



9
Material didático

SÃO JOSÉ
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Isso é possível devido à Política de Respeito aos Recursos da Natureza, da Escola e da 
Família. A prática pedagógica valoriza a criatividade e a diversidade de materiais, 
recorrendo à reinvenção, reutilização e reciclagem de diferentes materiais. Do 
Maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental, alunos e professores são apresentados a 
uma vasta riqueza de recursos que o mundo oferece.

A Escola São José adota uma política diferenciada quando assunto é a Lista de 
Materiais Escolares. Na lista enxuta são pedidos apenas materiais de uso pessoal do 
aluno, que vão e voltam nas mochilas diariamente. Os materiais de uso coletivo estão 
inclusos na mensalidade escolar. 

Lista de Materiais

Atenção!
Assinar o Contrato Escolar, o responsável nanceiro 
concorda com a aquisição da Coleção Pedagógica até 
o início do ano letivo.

Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

Coleção Pedagógica
O material didático para 2022 trará uma proposta diversicada. O foco do 
material é desenvolver a autonomia do aluno ao constituir potentes situações 
de aprendizagem. O aluno é convidado a pensar, colocar em jogo aquilo que 
sabe (para descobrir o que não sabe) e utilizar seus recursos cognitivos e 
conhecimentos para solucionar situações-problema.

Promoção especial: 
Até o início do ano letivo, o material didático poderá ser adquirido na 
Secretaria Escolar em até 12x no cartão de crédito, com desconto especial 
para pagamento à vista ou em até 6x. 
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Recursos Pedagógicos

Ateliê

O Plurall possibilita ao aluno um ambiente educacional cada vez mais 
tecnológico, prático e atualizado. Professores e alunos contam com diferentes 
recursos, tais como, material didático on-line, vídeos, orientações, bancos de 
questões e outros. A forma como o estudante aprende, estuda e busca 
conhecimento mudou - conectado o tempo todo, com informações ilimitadas 
disponíveis na palma da mão. E os recursos escolares acompanham essas 
mudanças. A plataforma integra as soluções da SOMOS Educação.

Oportuniza um espaço para as crianças desenvolverem suas inteligências 
múltiplas: linguísticas, musicais e sobre outras pessoas. Dividido em áreas de 
Mercadinho, Camarim e Contação de Histórias.

É um espaço que serve para a construção e expressão do pensamento de 
aprendizagem, onde descobertas e hipóteses são construídas. Disponibiliza 
materiais diferenciados para a construção dos trabalhos manuais, que 
promovem uma alegria libertadora.

Plataforma Digital

Brinquedoteca

Um espaço pensado para colocar em prática a teoria estudada, fazendo com 
que as turmas testem conceitos e formulem ideias sobre determinado assunto, 
podendo ser usado por diferentes áreas do conhecimento.

Biblioteca Maker

Mini Lab

Seguindo uma tendência que se espalha ao redor do mundo. A biblioteca deixa 
de ser apenas um espaço de leitura a contemplação e passa a ser um espaço 
também do fazer, do colocar a mão na massa através de trabalhos práticos e 
criativos.



11
Como fazer a matrículaMaterial didático

11
Matrícula em 7 passos

Escolha a modalidade 
adequada à sua família:
} Infantil ou Fundamental?
} Regular ou Integral?
} Colônia de Férias?

1

2
Separe todos os documentos
necessários:

3
Solicite à secretaria escolar o 
Requerimento de Matrícula.
} Entre em contato por whats (99725.5549)
ou e-mail (escolasaojose.secretaria@gmail.com)

5
Preencha todo o 
requerimento e envie 
para a secretaria:
} O requerimento é um .pdf 
preenchível.

4
No requerimento, escolha 
a opção de contratação 
mais adequada à sua 
organização nanceira: 
} Pagamento da anuidade à vista (c/ 
desconto).
} Parcelamento da matrícula.
} Contrato em 13x (1+ 12x - até 
31/12/21) ou 12x (1 + 11x).

6
Assine o Contrato Escolar:
} A secretaria agenda a assinatura 
com você.
} Escolha se quer assinatura digital
ou presencial.7

Pague a primeira 
mensalidade:
} Conforme opção escolhida no 
Requerimento de Matrícula.

Seja 

bem vindo

à ESJ! SÃO JOSÉ
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Agende sua visita: 3475.2478 - 99725.5549

} Certidão de nascimento do aluno ou RG em que 
conste número da certidão.
} Carteira de vacinação em dia (Educação Infantil)
} RG e CPF dos responsáveis
} RG ou CPF de pessoa autorizada a retirar o aluno
} Comprovante de residência atualizado do aluno e 
do responsável (quando diferentes os endereços)

} Requerimento de matrícula preenchido e assinado 
(solicite na secretaria escolar)

} Quitação anual de débito de escola anterior (aluno 
vindo de transferência)

} Histórico escolar (em caso de transferência)
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Agende sua visita:
Escola São José

Rua Iraí, 459 - Canoas
3475.2478 - 99725.5549

SÃO JOSÉ
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Cada um tem um jeito de ser,
um jeito de ver o mundo.
Na nossa escola, há lugar
para todos os olhares!


