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Nós, mantenedores do Colégio 
São José, temos a certeza que 
só com amor é possível oferecer 

o melhor naquilo em que nos dispomos 
a fazer. 

Seja você pai, funcionário ou professor, 
na arte de educar e transmitir conheci-
mentos, se o amor não estiver presen-
te, se não o semearmos, não colhere-
mos bons frutos. É indispensável que 
esse amor envolva toda a equipe que 
forma uma escola, funcionários, pais e 
alunos, pois juntos caminhamos com o 
mesmo objetivo de oferecer a nossas 
crianças, jovens e adultos não só um 

Tributo à amizade

Porque Educamos com Amor?
ensino de qualidade, mas princípios de 
ética e respeito. Temos Deus como Su-
perior em nossas vidas, sem fazer dis-
tinção de grupos, raças ou credo.  Essa 
é nossa missão: Educar com Amor!

Fazemos nossa parte, sempre buscan-
do o aperfeiçoamento e a excelência do 
nosso trabalho. Agradecemos aos pais 
por nos confiar o seu bem mais precio-
so:  o seu filho! 

Temos a base: Educação,  Família e 
Tradição.

Sempre com Deus no coração!

“Ao permitir que uma pessoa entre em sua vida deve estar 
implícito o desejo que jamais ela saia, sentimento este por 
si só extremamente restrito”.

Conheci o Luiz Carlos nos idos dos anos 50, mas, com 
certeza, muito antes de 1946. Seus pais: Auria e Orlando. 
Meus pais: Maria e Antonio. Fomos alunos da mesma escola, 
nos tempos da caneta tinteiro, do mata-borrão, da régua de 
madeira, da carteira dupla, do cantar dos hinos, da fila para 
entrar e, acima de tudo, do respeito aos professores. Jogamos 
no mesmo campinho de futebol. Em tempo, torcemos para 
times diferentes. Surgiram pessoas importantes como a 
Mirian, Anderson, Camila, Fernanda, Lúcia, Fabiana e Helder. 

Foi vereador e prefeito da cidade. Fundou o Colégio São José. 
Preservou sempre os amigos (*)

Então, só resta dizer: a amizade verdadeira não tem idade, 
pois começa antes do existir, e o fim, à eternidade pertence. 

Parabéns Luiz Carlos. Obrigado DEUS!

(*) Aos demais amigos solicito que sintam-se homenageados, 
cujo objetivo se alcançado não sei, o importante é que eu 
tentei.
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Anderson Grecco, Diretor Administrativo
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E lá se vão 32 anos...

São 32 anos de história, onde vi-
venciamos bons momentos com 
a família São José, formada por 

nossos alunos, pais e todos os funcioná-
rios. E voltando no tempo relembramos, 
na primeira foto tirada há 15 anos, o 
Profº Nelson, Profº Márcio, Vagner, Pro-
fª Marileide, na época secretária Joseli, 
Elaine e Anderson Grecco, da Direção, 

participando do almoço de confrater-
nização dos funcionários. Na segunda 
foto, Silvio Roberto Grecco, na época 
Diretor Administrativo, e seu irmão Luiz 
Carlos Grecco, fundador do CSJ, na 
frente do tradicional ônibus canadense 
que foi adquirido pela escola em 1999.

O Colégio São José já recebeu vá-
rios alunos intercambistas de al-
guns países como: Nova Zelân-

dia, Finlândia, Islândia, Canadá, China, 
Japão e os mais recentes foram Javier 
Zapata, do México, e a recém-chegada 
Chantamas, da Tailândia. Agradecemos 
aos alunos estrangeiros por escolher 
nosso Colégio para estudar por um ano, 
pois podemos proporcionar uma troca 
de experiência e cultura entre os alunos.

Javier Zapata - México

Chantamas - Tailândia
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BATE PAPO COM EX-ALUNO BATE PAPO COM EX-ALUNO

ONDE ANDA O EX-ALUNO

Fiquei surpreso por ser convidado 
a falar um pouco da minha trajetó-
ria profissional. Afinal, saí do São 

José ainda ano passado. Porém, acre-
dito que possa passar algo para quem 
leia e deseja saber um pouco sobre o 
que vem após o colégio, ou até mesmo 
sobre seguir sua vocação. Sempre fui 
um profundo interessado pela aviação, 
especificamente pela comercial, porém 
até há alguns anos não a via como uma 
opção profissional. A maior afinidade 
com as Exatas sempre me levaram para 
o campo da engenharia, o que por lon-
go tempo tomei como certo meu destino. 
Até que para o final do colegial, come-
cei a cogitar a opção de seguir algo que 
sempre veio comigo de criança. Curio-
samente, ainda pequeno, apesar da pai-
xão por aviões, viagens aéreas me eram 
um medo desesperador. Chegando a 
hora da decisão, comecei a pesquisar 
as carreiras mais a fundo, a curto, médio 
e longo prazo... não conseguia me iden-
tificar. Sentar atrás de um computador, 

FÁBIO ROSSI  
Futuro Piloto de Jato

BRUNA TORRES IGNÁCIO 
Atriz e Bailarina

GABRIELA FONTANA - Atriz

Recém-formado no Ensino Médio do CSJ, Fábio segue 
em busca do seu sonho estudando Aviação Civil  e já 
conquistou habilitação como piloto privado.

Gabriela conclui o Ensino Médio no Colégio São José 
no ano 2000, na época foi aprovada na USP, UNESP E 
UNICAMP. Formada em Economia pela USP, também 
estudou um pouco na Escola de Comunicação e Artes 
pela mesma instituição. Hoje atua como atriz na peça 
Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, destaque na 
Revista Veja.

digitando num escritório nunca me faria 
alguém realizado. Comecei a ir atrás 
de tudo relacionado à formação aero-
náutica, aeroclubes, escolas de avia-
ção, cursos teóricos, práticos, carreira, 
oportunidades. Após meu primeiro voo, 
a certeza tomou conta. Era isso. Ponto. 
A liberdade, emoção e sentimento de 
voar é algo indescritível, e algum dia ser 
pago para fazê-lo é inacreditável. O so-
frimento do deslocamento até Jundiaí, 
de conduções lotadas, horas de espera, 
não são nada. São apenas lembretes de 
que nada é fácil, nada vem de graça, e 
de que no final, para realizar o seu so-
nho e seguir sua vocação, tudo vale a 
pena. Serão muitas habilitações e licen-
ças, já comecei meu caminho, e sei que 
a cada dia, a cada voo, o assento de um 
jato fica mais próximo. Espero que todos 
que tenham lido pensem muito antes de 
decidir o que fazer da vida, pois a impor-
tância dessa decisão refletirá em todos 
os aspectos do futuro e da felicidade e 
realização de cada um.

CSJ: Bruna, conte-nos um pouco so-
bre suas conquistas.
Bruna: Desde que saí do São José me 
formei atriz na Escola de Atores Wolf 
Maya e também em Comunicação So-
cial - RTV pela Universidade Metodista 
de São Paulo, porém, enquanto cursava 
a faculdade, a Record apareceu no meu 
caminho profissional e desde então faço 
parte do elenco do programa “O Melhor 
do Brasil”. Recentemente participei tam-
bém de um musical, “Making Musicals 
5”, de Hudson Glauber e Wolf Maya, com 
10 meses de preparo e 2 meses em car-
taz!

CSJ: O que pretende para o futuro? 
Bruna: Do meu futuro, agora estou in-
gressando na área de comunicação, e 
mantendo paralelamente minha carreira 
de atriz e bailarina! Em breve também 
pretendo fazer uma pós em marketing 
ou em mídias sociais. E só espero ter 
oportunidade de crescimento, sempre 
levando o melhor de ensinamento de 
cada lugar que eu passar...
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No dia 18 de novembro os alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental partici-
param da formatura do Proerd, no Rib. 
Pires Futebol Clube. O Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas e à 
Violência (PROERD)  tem como base 
o D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance 
Education), e foi criado pela Professora 
Ruth Rich, em conjunto com o Departa-

mento de Polícia da cida-
de de Los Angeles, EUA, 
em  1989. Atualmente o 
Programa está presente nos 50 Estados 
americanos e em 58  países. No  Bra-
sil ele chegou em 1992 através da Polí-
cia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 
sendo que desde 2002 se encontra em 
todos os Estados brasileiros.

Formatura do PROERD
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CIÊNCIA

ESPANHOL

1ª Mostra de Ciências

Actividade de Español: 
Construyendo Maquetas

“Aliando o meu interesse pela pes-
quisa e por acreditar que é possível 
tornar mais atraente e motivadora as 
aulas de Ciências, desenvolvi com 
os alunos de 6º ao 9º ano estraté-
gias que abarquem atividades práti-
cas de simples execução e com ma-
teriais de baixo custo e baixo risco”, 
descreve a Profª de Ciências Maria 
Clara como justificativa para essa 1ª 
Mostra de Ciências. Como metodo-
logia, os alunos fizeram levantamen-
to de experimentos relacionados à 
teoria desenvolvida em sala de aula, 
teste dos experimentos, discussão 
dos processos e conclusão e apre-
sentaram os experimentos para alu-
nos de outros anos.

Dentro da atividade “Maquetas de los estabelecimentos co-
merciales”, proposto pela Profª Priscila, que ministra aulas 
de Espanhol, os alunos montaram maquetes utilizando ma-
teriais recicláveis.  

De acordo com a Profª Priscila, os objetivos do projeto são: 
ampliar o vocabulário, consolidar as estruturas, fórmulas  e 
funções linguísticas e desenvolver a capacidade comunica-
tiva no idioma espanhol.



MescadorMescador

12 13



Mescador Mescador

14 15

CSJ Junior

CSJ Junior

Trabalhando a 
Matemática no 
Supermercado

Visita ao Correio

Com o objetivo de vi-
venciar situações em 
que os números apa-

recem de forma significa-
tiva e contextualizada, no 
dia 14 de maio os alunos 
do Jardim II fizeram uma 
visita ao supermercado da 
cidade, onde aprenderam a 
classificar e seriar objetos 
concretos. “Cada criança 
trouxe R$ 7,00 para comprar 
alimentos saudáveis. Com 
o objetivo de gastar até no 
máximo esse valor, alguns 
conseguiram economizar e 
levar troco para casa”, enfati-
za a Profª Alexandra. Depois 
da compra, todos voltaram 
para a escola e puderam 
degustar o que escolheram. 
Alguns guardas de trânsito 
nos prestaram apoio acom-

panhando o trajeto e esse 
ano com o mais novo inte-
grante, que foi sucesso entre 
as crianças, um cão da raça 
labrador que tem 7 anos e 6 
de adestramento. Adoramos 
e agradecemos o apoio!

Com o objetivo de fa-
zer as crianças te-
rem conhecimento 

de como funciona o tra-
balho dos profissionais 
do correio e sua impor-
tância social, os alunos 
do Jardim II  fizeram uma 
visita ao correio.

Os alunos aprenderam sobre 
a importância do uso do selo 
e as informações de reme-
tente e destinatário neces-
sários para que cada carta 
chegue ao destino correto.
A visita também serviu de 
estímulo para que os alu-
nos exercitassem o gênero 

textual carta ao escreverem 
em sala de aula a corres-
pondência que foi levada aos 
correios para distribuição. As 

crianças se sentiram valori-
zadas ao depositar as carti-
nhas na caixa do correio. 
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