
São José e Girassol Inovando e Renovando em 

2020 

 

Uma empresa que ousa inovar nunca mais será como 
antes, pois será melhor que antes, da mesma maneira uma 
empresa que procura se renovar será com certeza 
diferente, pois terá novas forças. Ser melhor e possuidora 
de mais vitalidade será o perfil do Colégio São José e O 
Girassol nesse ano. 
Inovação e renovação são os dois ingredientes que 
começam e continuarão a permear a nossa instituição 
educativa nesse ano de 2020. Por isso, tenhamos a certeza 
de que seremos melhores e de que teremos mais forças 
para sermos uma escola diferente. Diferente porque 
melhor, melhor porque diferente. 
O que de inovação e de renovação podemos constatar 
nesse ano no Colégio São José e no Girassol? Todos os anos 
coisas novas acontecem nesses nossos dois ambientes 
educativos, mas às vezes não percebemos; passos 
significativos foram dados, mas vamos nos ater apenas aos 
passos dados e que daremos nesse ano. Então vejamos: 
1- Implantação do ensino bilíngue para o Ensino 
Fundamental I com avanço gradual a partir de 2021 para o 
6º Ano e assim sucessivamente; é a nossa escola 
caminhado com as exigências do mundo no campo da 
educação. 
2- Aumento da carga horária das aulas para o Ensino 
Fundamental I e II no período vespertino, assim como um 
dia a mais de aulas para a primeira e segunda série do 
Ensino Médio; é nossa escola oferecendo um “plus” para 



que os nossos alunos tenham maior imersão em todas as 
disciplinas que precisam conhecer melhor e se sentirem 
mais preparados. 
3- Oferta do ensino em período integral para os alunos 
que optarem por estar o dia todo na escola, ampliando 
seus conhecimentos, fortalecendo a sociabilidade e 
oferecendo aos pais um ambiente tranquilo e seguro para 
a formação no dia inteiro para seus filhos com 
alimentação, estudo, lazer, acompanhamento 
personalizado, etc. 
4- Cantina com ambiente super agradável, moderno, 
sociável e inclusive com o uso de aplicativo para escolher 
e programar a opção do lanche, oferecendo não apenas 
lanches balanceados, mas também refeições completas 
para alunos, funcionários e professores que desejarem. 
5- Sistema digital de controle de entrada e saída nas 
dependências da escola, favorecendo o acesso somente 
àqueles, inclusive pais, que são autorizados e cadrastados. 
6-  No Girassol uma nova construção com modernas 11 
salas, cozinha, cozinha experimental, banheiros, refeitório, 
salas para professores, etc, para favorecer ainda mais a 
interação dos alunos. 
7- No Girassol climatização de todas as salas de aula. 
8- No Girassol ensino em tempo integral com lanches, 
almoço e professoras para acompanharem e 
proporcionarem um ótimo clima de sociabilidade. 
9- Para o Colégio e Girassol a oferta de uma chácara 
totalmente em remodelagem para o lazer, a formação dos 
alunos e uma exclusiva cidade infantil para as crianças. 



10- Para os professores e funcionários do Colégio é 
oferecido um estacionamento exclusivo e para os pais 
também é oferecido um estacionamento exclusivo. 
Essa é a nossa instituição, inovando e se renovando, 
sempre pensando em seus alunos e oferecendo meios 
para os nossos professores exercerem a missão de 
educadores e se tornarem referência para a nossa 
sociedade, o que, sem dúvida, traz alegria e realização, 
haja vista o grande número dos nossos alunos aprovados 
no final do ano e início  desse  em vestibulares da UEL, 
UEM, PAS,UEPG, PSS e outras (sem contar ainda com os 
dados do SISU), fruto do trabalho realizado desde a 
educação infantil até o Ensino Médio 
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