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1. Apresentação

Estimado Educador Salvatoriano,

Estamos iniciando mais um ano letivo e, com ele, a alegria do reencontro. 

Tenhamos presente que Jesus Salvador testemunhou por sua vida que educar é um ato de amor.

É Nele e em seus ensinamentos que devemos pautar nossa prática diária.

Seguimos com o compromisso de fazer da Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural – TMCE uma 
postura de vida, qualificando o processo de ensino-aprendizagem com visão de futuro e cuidando de 
cada estudante como um ser humano único, dotado de inúmeras potencialidades.

É nosso dever desafiar, incentivar, provocar e desequilibrar os saberes pré-concebidos pelo estudante 
para motivá-lo a desenvolver a autonomia e torná-lo protagonista de sua aprendizagem, durante a 
vida.

Para que isso se concretize, algumas características são essenciais a um Educador Salvatoriano:

• Seguir o modelo de vida de Jesus Cristo, o Salvador;
• Vivenciar o Carisma, a Espiritualidade e a Missão Salvatorianos nos relacionamentos interpessoais, 
dentro e fora do colégio;
• Conhecer e vivenciar a TMCE diariamente;
• Demonstrar comprometimento, espírito inovador e empreendedor;
• Ser flexível, organizado e proativo;
• Fomentar os potenciais dos estudantes, respeitando as diferenças individuais e instigando a 
curiosidade para a aprendizagem.

Na certeza de que teremos experiências incríveis neste ano, agradecemos o seu empenho 
ecomprometimento enquanto Educador Salvatoriano.

Contamos contigo, conte conosco.

Com carinho,

Fabrícia Barcia – Diretora
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2. Rede Salvatoriana

Horizonte Espiritual

Conhecer existencialmente e pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Ele enviou, 
sendo pessoas de oração, inabaláveis na confiança na Divina Providência, fiéis ao Evangelho e à Igreja 
“em saída” e prontas/os a seguir o Salvador até a cruz, num espírito de abertura universal.

Horizonte Apostólico Salvatorano Educação 

Tornar conhecido e amado Jesus Cristo, o Salvador, por meio da educação salvatoriana 
evangelizadora, ao estilo dos apóstolos e envolvendo outros na missão.

3. Hinos

3.1. Hino Salvatoriano

Letra e Música: José Acácio Santana

Refrão: Que todos possam ver e Cristo conhecer, saber de Cristo é conhecer o amor!

1. Com alegria e muita gratidão, a Deus erguemos hinos de louvor. Com toda a Igreja e com cada 
irmão, nós proclamamos o Divino Salvador.

2. Tornar o Cristo amado e conhecido, nos foi deixado como testamento. O mundo inteiro será 
mais unido se o Evangelho for da vida o fundamento.

3. Filhos e filhas pelo mundo a fora, do Padre Jordan seguem a missão. E não se cansam de 
esperar a hora de ver chegar a todo o povo a salvação.

3.2. Hino do Colégio Salvatoriano Bom Conselho

1 - Partiremos felizes avante / em jornada gloriosa do azul;

Pra buscar em trabalho constante / um troféu ao Rio Grande do Sul.

Refrão: Bom Conselho altaneiro e gigante / apontando a seara a florir; Teu destino é levar para 
frente / gerações para o eterno porvir.

2- Somos todos da jovem falange / semeadores do amor e do saber; colheremos vitórias 
brilhantes/ se soubermos cumprir o dever.

3- Marcaremos a estrada dos homens / que virão na alvorada sorrir; com o lema da esperança 
perene / confiar, estudar, construir.
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4. Orações

• Pai Nosso

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita 
a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

• Ave Maria

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de 
nossa morte. Amém.

• Anjo da Guarda

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, 
guarde, governe e ilumine. Amém.

• Ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos (breve 

silêncio para oração pessoal)
Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 

retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

• Ao Bem-aventurado Francisco Jordan (Fundador da Família Salvatoriana)
Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, em todos os tempos chamas homens e mulheres que, a 

exemplo dos Apóstolos, se empenham para que todos te conheçam e encontrem em ti a salvação.
Escolheste Francisco Jordan como zeloso e fiel servidor no anúncio apostólico. Pela intercessão 

de Maria, Mãe do Salvador, te pedimos: dá também a nós, como a teu servo Francisco, uma grande 
confiança em teu amor de Pai, zelo apostólico pelo teu Reino, dedicação no serviço aos teus irmãos 
e irmãs e coragem para te seguir.

Pela intercessão de teu servo Francisco, atende nossos pedidos e ajuda-nos em nossas necessidades. 
Amém.

• Facho Ardente (Oração do Bem-aventurado Francisco Jordan)
Senhor Jesus Cristo, Sol da Justiça, ilumina e abrasa minha vida, para que meus passos sejam como 

a luz da manhã, que caminha e cresce em direção à plenitude do dia.
Ó Salvador de todos, que eu esteja sempre abrasado de um grande amor por ti e que eu inflame a 

todos. Que eu seja um facho que arde e ilumina!
Senhor Jesus Cristo, recebe minha vida e tudo o que possuo! Eis-me aqui: envia-me!
Mostra-me os caminhos para conduzir todos a ti e, com a tua graça, Salvar a todos!
Ó Salvador do mundo! Ó Salvador de todos! Sê nosso Salvador! Amém
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 5. CSBC - Colégio em Pastoral

5.1. Conhecendo a Instituição de Ensino

Somos um Colégio em Pastoral.

Os Colégios Salvatorianos se propõem viver em Pastoral, com o intuito de cuidar de cada pessoa 
e oferecer condições para que todas cresçam e desenvolvam seus potenciais.

Nossos Colégios se destinam a educar no seguimento e na missão de Jesus Salvador. A essência 
da nossa ação pedagógica caracteriza-se pela formação humana e cristã, comprometendo-se em 
vivenciar e propagar esses valores pela convicção da proposta de trabalho.

Nesse sentido, a Pastoral é um processo evangelizador que integra o processo pedagógico, de 
modo que se tenha como meta transmitir uma forma de ser humano, investindo na capacidade de 
cada um, em fazer-se humano, em tornar-se pessoa, segundo o modelo perfeito, Jesus Cristo (cf. Ef 
4,1-3).

Nosso Fundador concretizou seu ideal fundamentando-se em: Jo 17,3”[...] a vida eterna consiste 
em que Te conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e Aquele que enviaste, Jesus Cristo”. Assim, 
a espiritualidade salvatoriana sustenta a maneira de vivenciarmos concretamente nosso carisma e 
missão, na vida diária, em nossos lares e comunidades, na Igreja e na sociedade, privilegiadamente 
no colégio. Essa espiritualidade se revela nas motivações que nos levam ao ideal que nos fascina, 
na mística que nos alimenta e nos dá o sabor de viver. Dessa forma, somos chamados a contagiar 
pessoas, através do testemunho.

 Para isso, é imprescindível: 

• Cultivar um ambiente alegre para a convivência e reflexão pessoal, onde cada pessoa possa 
levar para sua vida um grande entusiasmo na arte de bem viver, tendo como referência Jesus, o 
Salvador.

• Oportunizar espaços para a formação de lideranças cristãs que levarão os valores evangélicos 
a outras pessoas.

• Contribuir na formação humana e cristã das pessoas para torná-las responsáveis pelo cuidado 
com a vida, com o meio ambiente, com a felicidade dos outros e a construção de um mundo 
melhor para todos.

No processo de Pastoral Escolar, os educadores são mais do que profissionais do ensino. Assumem 
a função conjunta de mediação, educação e evangelização. Desse modo, devem estar imbuídos da 
mística salvatoriana, de uma espiritualidade centrada em Jesus Salvador - principal fonte de vida e 
esperança - acreditar na positiva modificabilidade do ser humano e estar engajado na realização de 
uma educação libertadora.

O Colégio Salvatoriano busca o ideal de ser uma instituição em pastoral que organiza, anima e 
dinamiza momentos de estudo e reflexão com toda a comunidade educativa, integrando os saberes 
da cabeça, do coração e das mãos priorizando caminhos e respostas para a concretização da missão 
educativa salvatoriana.
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O Suporte constitui o alicerce da simbologia e traduz a forma 
sólida e perseverante com que dois apóstolos do Salvador 
do mundo - Padre Bem-aventurado Francisco Jordan e Bem-
aventurada Madre Maria dos Apóstolos - constituíram o início da 
Congregação Salvatoriana, com fundamentos que constituem 
hoje o alicerce de todas as Instituições que estarão representadas 
por esta marca. O suporte, derivado de dois círculos, foi finalizado 
visando expressar linhas crescentes, transmitindo a ideia de 
ascensão, projeção e positividade.

5.2 Missão

Promover o conhecimento e o cuidado humanizado integral da vida.

5.3 Visão

Ser referência em formação humana, cristã e integral.

5.4 Valores Salvatorianos

• Identidade Salvatoriana

Vivência, testemunho, anúncio de Jesus Salvador.

• Empatia, alegria e atenção solícita

Atendimento cordial e acolhedor; hospitalidade e alegria nas relações.

• Cuidado Humanizado

Cuidado com as pessoas, sua dignidade e integridade; desenvolvimento das potencialidades da 
vida.

• Gestão compartilhada

Confiança e autorresponsabilidade profissional, criatividade e aprendizagem contínua, 
compartilhamento de conhecimento e inovação.

• Solidariedade

Geração de valor social e promoção da vida.

• Sustentabilidade

Missão sustentável por ser pautada no cuidado com a vida, com o futuro do planeta e da instituição.

6. Conceito da Marca



Colégio Salvatoriano Bom Conselho8

7. Habilidades, Competências e Atitudes 
do Educador Salvatoriano

O cenário educacional requer dos seus profissionais um empenho contínuo de preparação e 
planejamento para a mediação do processo de ensino e de aprendizagem. É essencial utilizar 
estratégias criativas e inovadoras, na perspectiva de enriquecer a prática pedagógica, a fim de 
despertar no estudante o seu potencial de transformação.

O educador deve potencializar sua ação, modificando sua postura, aprendendo como desafiar, 
incentivar, provocar e desequilibrar saberes pré-concebidos pelo estudante, desenvolvendo sua 
autonomia de forma que transforme a aprendizagem em conhecimento significativo para a vida. 
Para que isso se concretize, é necessário conhecer e vivenciar a Teoria da Modificabilidade Cognitiva 
Estrutural (TMCE), que é a base da prática nos Colégios da Rede Salvatoriana, em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico Pastoral (PPPP) da Rede Salvatoriana de Educação.

A postura ética e o relacionamento interpessoal também são competências essenciais para atuação 
no mundo complexo em que vivemos, despertam em si mesmos e nos estudantes visão sistêmica 
acerca do conhecimento e suas relações.

O educador salvatoriano deve também ter como característica: o comprometimento, a boa 
comunicação, o espírito inovador e empreendedor, a flexibilidade, a organização, a resiliência, a 
liderança, a capacidade de trabalho em equipe, a atualização e a proatividade.

O olhar mediador do educador para a construção das aprendizagens do estudante, deve direcionar 
o processo avaliativo para o estudante, mas também para sua prática enquanto professor, buscando 
novas estratégias para valorizar as potencialidades individuais e desenvolver as fragilidades, tanto 
do estudante como suas, enquanto educador. Aprender a aprender é uma competência fundamental 
para o educador salvatoriano.

 O Globo estilizado representa a universalidade da missão, 
que marca todos os membros da Família Salvatoriana. No âmbito 
Institucional, o Globo representa também o universo de cada 
Unidade Salvatoriana da Província Santa Catarina. A segunda 
interpretação para os traços do Globo são arcos, simbolizando 
acolhimento, segurança, proteção e amparo. Constituído apenas 
com traços em seu contorno, o Globo tem o centro iluminado e 
as aberturas indicam a propagação da luz além da esfera: a luz do 
Salvador que precisa ser reconhecida por todos.

A Figura Humana estilizada remete ao Divino, revelando o 
carisma Salvatoriano: “Proclamar o Salvador, com todos os meios 
e modos que a caridade de Cristo inspira”. O mesmo elemento 
representa ainda o conceito do próprio ser humano e a vida: o 
princípio e o fim de todas as ações Salvatorianas. A forma estilizada 
relembra a letra S, fortalecendo a representação Salvatoriana na 
marca.
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O testemunho de vida, a acolhida, a consciência reflexiva, a empatia, a ética profissional, a 
assertividade, a escuta atenta, o equilíbrio emocional e a predisposição para aprender e ensinar, 
o respeito aos estudantes, colegas e às normas de convivência da instituição são habilidades que 
diferenciam o educador salvatoriano e são imprescindíveis para a concretização do Projeto Político 
Pedagógico Pastoral da instituição.

8. Princípios Orientadores da Ação Educativa

Na ação educativa que nos foi deixada pelo Bem-aventurado Francisco Jordan, assumimos os 
seguintes princípios:

• A educação salvatoriana empenha-se pela cultura e pela formação humana e cristã, centrada 
na vida.

• A eficácia de nosso ensino fundamenta-se na vivência de nossas convicções e no método de 
trabalho, baseados na TMCE.

• A instituição educativa salvatoriana é um lugar de preparação de líderes cristãos.

• A centralidade de nossas atividades educativas é a pessoa em relação, acolhida em todas as suas 
dimensões e identidade.

• A universalidade suscita a vivência da cidadania no mundo.

• O discipulado se concretiza no seguimento do modelo de vida de Jesus Cristo.

• Educadores e estudantes são passíveis de modificação, desde que se predisponham a aprender.

• O processo de construção do conhecimento acontece através do desenvolvimento das funções 
cognitivas superiores e operações mentais.

• O processo de intervenção consciente e planejada, baseia-se nos critérios de mediação.

• A ampliação de estratégias de aprendizagem acontece através da relação com o outro e na 
dinâmica do trabalho em grupo.

 

9. Escolha da Teoria

A Instituição buscou uma teoria de aprendizagem que ajudasse na sistematização e no alcance 
dos objetivos da missão salvatoriana através da educação, conforme o compromisso herdado dos 
Fundadores. Na década de 1990, encontrou-se uma teoria que levava em consideração também a 
dimensão religiosa da pessoa. Essa perspectiva denomina-se Teoria da Modificabilidade Cognitiva 
Estrutural (TMCE). Na medida em que se ampliou o conhecimento sobre a vida e os objetivos do 
autor da TMCE, Reuven Feuerstein, percebeu-se que seu projeto vem ao encontro da proposta do 
Bem-aventurado Francisco Jordan e da Bem-aventurada Maria dos Apóstolos, no que diz respeito à 
sua fé e sua preocupação em resgatar todas as pessoas que precisam ser salvas e libertas.

Os ideais e a obra de Feuerstein, embora em área e tempo distintos, são convergentes com os 
fundadores da Família Salvatoriana. Sua postura inquisitiva e crítica em relação às teorias tradicionais, 
aliadas à sua visão do caráter central das potencialidades do ser humano no processo educativo, 
influenciaram-no a desenvolver, após muito estudo e prática no âmbito da educação, a TMCE.

A TMCE pressupõe a condição equânime de todo o ser humano de desenvolver-se intelectual, 
emotiva e socialmente, a despeito de suas restrições ambientais e biológicas, desde que haja a 
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intervenção, consciente e planejada, de um mediador qualificado intelectual, social e afetivamente. 
Esse autor, talvez o teórico mais ligado aos princípios cristãos e transfere à sua Teoria a crença de 
que todas as pessoas são modificáveis.

Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE) 

A formação na mediação da aprendizagem, cujos princípios são fruto da Teoria da Modificabilidade 
Cognitiva Estrutural (TMCE), contempla todo o universo pedagógico que a Educação Salvatoriana 
acredita. Para Feuerstein, idealizador da TMCE, a aprendizagem por meio da mediação, deve ser 
compreendida diferentemente da aprendizagem pela exposição direta do sujeito ao objeto ou 
estímulo. Dessa forma, há a necessidade da intervenção de um mediador humano, um sujeito, 
cuja ação mediadora é intencional. Esse sujeito se interpõe entre o sujeito mediado/aprendiz e o 
mundo (em sentido amplo - conteúdo, estímulo, objeto, etc.), conduzindo a reflexão e interação 
tendo em vista a introdução de pré-requisitos ou recursos cognitivos (da dimensão do pensar) que 
potencializaram progressivamente a capacidade de aprendizagem deste sujeito.

A base da TMCE é acreditar na condição humana de modificar as estruturas cognitivas para 
adaptar-se às novas situações, independente de idade, classe social ou outros fatores. O importante 
é a utilização de uma modalidade apropriada em que o mediador organiza e sistematiza essa 
transformação a partir da intervenção de um mediador que trabalha interagindo com o aprendiz, 
estimulando suas funções cognitivas, organizando o pensamento e melhorando o seu processo de 
aprendizagem.

Para Feuerstein, os critérios de intencionalidade e reciprocidade (intencionalidade por parte 
do mediador e reciprocidade do mediado para focagem e satisfação das suas necessidades); 
transcendência (transcendência da realidade concreta, “do aqui e agora” e da tarefa aprendida, 
generalizando para posterior aplicação da compreensão de um fenômeno apreendido em outras 
situações e contextos); e significado (construção - incitada pelo mediador - de significados que 
permitam compreender a importância da aprendizagem e interpretar os resultados alcançados) são 
essenciais para uma efetiva Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). São eles que asseguram a 
mudança de natureza estrutural, pois a modificabilidade cognitiva prima por mudanças estruturais, 
que alteram a direção do desenvolvimento, em busca de processos cognitivos superiores.

A EAM é a uma interação na qual o professor se situa entre o estudante e os estímulos que 
podem ser os objetos, problemas ou situações para diagnosticá-los, selecioná-los, ampliá-los ou 
interpretá- los utilizando estratégias interativas e inovadoras para produzir significações para 
o estudante. Dessa forma, o professor leva o estudante a focalizar a sua atenção, não só para o 
estímulo selecionado, mas para as relações entre este e outros já adquiridos. Essa mediação persegue 
propósitos intencionais e específicos e, a partir deste processo, o estudante cria orientações, atitudes 
e técnicas que modificam a sua estrutura cognitiva.
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10. Critérios de Mediação

Mediação da Individualidade e da Diferenciação Psicológica

Permite ao sujeito constituir-se como indivíduo, separando-se das 
simbioses construídas pelo comportamento materno ou paterno. É um 
processo de trabalho pessoal, de autorreflexão e autoconhecimento. 
Entretanto, ela ocorre por meio dos relacionamentos com outros sujeitos. 
Para isso, o professor pode, por exemplo:

• Estimular respostas divergentes e encorajar o pensamento 
independente e original da estudante.

• Aceitar o estudante como pessoa singular e entendê-lo como 
participante ativo da aprendizagem, capaz de pensar de forma diferente 
do seu companheiro e do professor.
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Mediação da Conduta de Busca, de Planificação e de Realização
de Objetivos

Feuerstein afirma que as crianças que não desenvolvem esse 
comportamento de busca, estabelecimento e conquista de objetivos 
tendem a exigir gratificação imediata, sem conseguir controlar sua 
impulsividade na busca pelo prazer.  A necessidade do indivíduo é a 
de satisfazer suas necessidades imediatas, portanto, a mediação deve 
direcionar-se para o planejamento e a busca de objetivos. Uma vez 
fixados os objetivos, está instaurado um desafio que deve ser vencido. 
Para mediar esse critério, o professor deve fazer com que o estudante 
planeje de forma adequada e realista as diferentes atividades que irá 
desenvolver.

 Mediação do Desafio: Busca pelo Novo e Complexo 

Naturalmente, o ser humano rejeita a mudança pela necessidade de 
conforto, segurança e sobrevivência. No entanto, há também no ser 
humano, uma necessidade de se transformar e, para isso, é necessário 
experimentar alguma coisa nova, para mediar esse critério o professor 
pode, por exemplo:

• Fazer com que o estudante aprenda a lidar com mudanças, sabendo 
manter-se em situações que impliquem desequilíbrio.

• Promover situações em que os estudantes se sintam desafiados na 
execução de suas tarefas.

• Mostrar ao estudante como medir e controlar riscos, criando um 
clima de segurança.

 Mediação do Sentimento de Pertença 

O sentimento de pertença deve ser trabalhado para que o indivíduo 
não fique isolado ou sinta-se estranho a determinados grupos. Isso pode 
influenciar a aquisição de pré-requisitos socioafetivos necessários ao 
desenvolvimento cognitivo do estudante. Para mediar sentimentos o 
professor pode, por exemplo:

• Desenvolver o sentimento de coletividade, de não estar sozinho, de 
poder fazer parte da sociedade.

• Propiciar oportunidades de convivência e aceitar a diversidade de 
opiniões.
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 Intencionalidade e Reciprocidade 

A intencionalidade pressupõe a interação entre professor e estudante, 
de forma que esteja determinado a aproximar-se dele e ajudá-lo a 
compreender o que está sendo aprendido. O professor deve estar 
aberto às respostas do estudante que, por sua vez, deve demonstrar 
reciprocidade ao cooperar, ao esforçar-se para mudar e envolver-se no 
processo de aprendizagem. A intencionalidade é uma postura geral de 
querer realmente que o estudante aprenda. Essa intencionalidade é 
percebida no professor pela maneira como ele organiza os estímulos para 
o estudante, como estabelece canais comunicativos para transmitir sua 
intenção ao estudante, como cria vínculos para garantir a reciprocidade e 
facilitar a aprendizagem. A reciprocidade, por outro lado, é uma resposta 
explícita do estudante.

Para obter essa reciprocidade o professor deve, por exemplo:

• Provocar curiosidade: apresentar uma tarefa, um problema de 
maneira desafiadora para gerar uma expectativa no estudante, uma 
motivação para resolver a atividade proposta.

• Compartilhar intenções: transmitir ao estudante os motivos pelos 
quais escolheu trabalhar, em determinado momento, certos conteúdos 
e atividades.

• Proporcionar exposição repetida aos estímulos: expor o estudante 
ao mesmo estímulo de forma repetida, facilitando a formação de hábitos.

 Transcendência 

O professor tem de manter uma interação que não se limite a resolver 
problemas imediatos da aula, criando condições para que o estudante 
generalize o que foi aprendido para as situações do dia a dia e do trabalho 
e relacione a aprendizagem atual com suas aprendizagens anteriores e 
com situações futuras. O professor deve ensinar olhando para o futuro, 
para outros contextos.

Para possibilitar a transcendência o mediador deve, por exemplo, 
ajudar o estudante a:

•  Discernir elementos essenciais inerentes às atividades realizadas.

• Extrair e generalizar princípios, formular regras e reconhecer a 
utilidade de elementos comuns às várias atividades.

• Orientar-se para necessidades futuras, superando o momento 
presente.

• Enriquecer seu repertório de experiências por meio de orientações 
corriqueiras e inovadoras.
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Mediação do Significado 

O significado cria uma nova dimensão para o ato de aprender, levando 
a um envolvimento ativo emocional no desenvolvimento das tarefas. O 
professor pode ajudar o estudante a buscar significado em tudo o que 
vive e experimenta.

Qualquer questão ou fato pode ser questionado, “Porque vou fazer 
isso?” “Para que vou fazer isso?”.

Para mediar a significado o professor pode:

• Atribuir significado afetivo e social sobre os vários aspectos das 
experiências compartilhadas, inclusive sentimentos e atitudes pessoais.

• Encorajar a busca pelo significado, fazendo com que o estudante 
questione os propósitos de suas experiências de vida e atividades 
propostas.

Mediação da Consciência de Modificabilidade Humana 

Auxiliar o estudante na percepção de que é capaz de produzir, 
processar informações tomando conhecimento do seu potencial e de 
suas dificuldades, consciente das possibilidades de modificação.

Mediação do Sentimento de Competência 

É o trabalho que o professor faz no sentido de melhorar a percepção 
que o estudante tem de si mesmo. Esse precisa saber que o sucesso em 
uma tarefa demonstra em parte sua própria competência. Por vezes, o 
estudante não reconhece seus méritos e cabe ao professor ser a fonte 
externa que transmita ao estudante o valor de cada conquista e quanto 
esforço investiu para isso.

Para mediar o sentimento de competência, o professor pode:

• Propor tarefas desafiadoras, assegurando um equilíbrio entre as 
questões corriqueiras e a novidade das atividades.

• Ajudar o estudante a entender seus próprios processos mentais, 
tanto no caso de um comportamento apropriado quanto deficiente.

• Atribuir valor ao desempenho eficiente, fazendo com que o estudante 
interprete seu progresso.

• Prevenir a frustração em caso de fracasso, enfatizando os pré- 
requisitos para a realização da atividade proposta e mostrando o nível 
de investimento empregado, mesmo que ainda sem o sucesso esperado.
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 Mediação do Comportamento de Compartilhar 

Desenvolver no estudante a capacidade de cooperar. Para isso, o 
professor deve incentivar o estudante a utilizar técnicas cooperativas 
para a realização de atividades, ensinando a importância do respeito 
mútuo e de se levar em conta as necessidades e pontos de vista 
diferentes dos seus. A situação de mediação, inicialmente, é uma situação 
de desequilíbrio na relação entre professor e estudante. Apesar das 
diferenças que separam, ambos têm objetivos e interesses em comum e 
isso deve ficar claro para o estudante.

Para mediar o comportamento de compartilhar o professor pode:

• Encorajar o estudante a compartilhar suas experiências de vida.

• Abrir um canal de comunicação para começar o dia contando algo 
pessoal.

 Mediação do Controle e Regulação da Conduta 

Consiste em levar o estudante a lidar com a impulsividade e também 
com seu oposto, ou seja, quando o estudante demora demais para iniciar 
qualquer atividade. O professor deve mostrar ao estudante a necessidade 
de adequar seu comportamento, para que ele entenda a necessidade de 
controlar suas emoções perante as diver- sas situações que enfrentar no 
dia a dia.

Para mediar o controle e a regulação da conduta o professor pode:

• Assegurar que o estudante esteja consciente do nível de complexidade 
da atividade proposta e de seus pré-requisitos antes de resolvê-la.

• Fornecer os pré-requisitos necessários para a realização da atividade.

• Adiar a resposta do estudante quando este antecipa uma reação 
prematura e impulsiva.

• Encorajar a resposta do estudante quando percebe que este é capaz 
de responder adequadamente.

Mediação da Escolha da Alternativa Otimista 

Esse critério aborda o modo como uma pessoa reage numa situação 
que pode gerar sucesso ou fracasso, define sua postura otimista ou 
não. Quando o indivíduo opta pela alternativa otimista, percebe novos 
caminhos e estratégias para alcançar objetivos e vencer desafios. Essa 
escolha está estreitamente ligada ao sentimento de competência desse 
indivíduo. Para mediar a escolha da alternativa otimista o professor pode, 
por exemplo, levar o estudante a perceber que existem possibilidades de 
resolver situações complexas e vencer os obstáculos que se apresentam. 
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10.1. Planejamento da Prática Pedagógica

No processo de ensino e aprendizagem, de acordo com a TMCE, compreende-se que todo 
indivíduo é modificável e, portanto, os conhecimentos prévios do estudante devem ser levados 
em consideração no planejamento da prática educativa. Esse planejamento requer, do educador, 
uma postura ativa, intervindo de forma intencional, visando o desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional do estudante.

Assim, segundo Haydt (2006):

“o professor, ao planejar o ensino, antecipa, de forma organizada, todas as 
etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identvifica os objetivos que 
pretende atingir, indica os conteúdos que serão desenvolvidos, seleciona 
os procedimentos que utilizará como estratégia de ação e prevê quais os 
instrumentos que empregará para avaliar o processo dos alunos” (HAYDT, 
2006 p.98)¹.

Dessa forma, compreende-se que a aprendizagem requer uma prática organizada com objetivos 
claros e precisos.

O planejamento deve estar vinculado ao Projeto Político Pedagógico Pastoral - PPPP da instituição 
que, por sua vez, segue as diretrizes do Ministério da Educação - MEC, do Conselho Estadual de 
Educação - CEEd/RS e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

O planejamento, de acordo com Haydt (2006), deve considerar que os diversos componentes 
curriculares convergem para a reconstrução do conhecimento humano que ocorre na relação dos 
objetos do conhecimento de um mesmo ano escolar e na sequência desses ao longo dos anos 
educacionais respeitando assim, o nível de complexidade das diversas áreas do conhecimento, do 
perfil etário e da Projeto Político Pedagógico Pastoral – PPP-P da instituição.

Portanto, o planejamento é um processo e, como tal, é ativo e dinâmico, envolvendo operações 
mentais como analisar, prever, selecionar, definir, estruturar e organizar. Sendo assim, planejar é 
refletir, prever, criar e agir.

10.2. Processo de Mediação

a) Discussão introdutória

Neste momento da aula, o processo de mediação deve ativar os sentidos, deixar clara a intenção 
do estudo, suscitar o interesse e motivação pelo que se vai realizar, definir e discutir o problema e 
os objetivos a serem tratados. É importante apresentar em que consiste o estudo, qual o objetivo/ 
competências/habilidades, elaborando questionamentos que possam suscitar dúvidas e levantar 
hipóteses entre os estudantes. O professor precisa ter claro quais são as competências e habilidades 
a serem desenvolvidas nesta aula, buscando a compreensão do estudante sobre o que se deseja 
desenvolver.

 

b) Exploração e significação dos conceitos

Momento para construção de conceitos e exploração dos seus significados, favorecendo a 

¹   HAYDT, Regina Célia Cazaux (2006) Didática Geral. 8ª ed. São Paulo: Ática, 327 p. : (Educação)  
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 criação de estratégias para a organização do conhecimento, do tratamento da informação e da 
interrelação entre os diferentes conteúdos, visando o desenvolvimento e exploração do tema/
assunto de forma significativa.

c) Realização da atividade

Nesta etapa a leitura, codificação e discussão das instruções do que se pede para fazer e de 
como se deve fazer são de grande importância. O professor deve estimular os estudantes para que 
prestem atenção às estratégias e operações mentais. À medida que os estudantes vão resolvendo 
os exercícios, o professor oferece assistência individualizada. A função do professor é dirigir e 
orientar o trabalho ao invés de fornecer respostas. Os estudantes que tenham finalizado o trabalho/
atividade, podem ser convidados a iniciar a mediação entre pares na busca e discussão de estratégias 
que conduzam a realização da atividade/tarefa do seu colega.

d) Discussão e desenvolvimento do insight

Quando a maioria dos estudantes completou a atividade, inicia-se a discussão coletiva, debatendo- 
se as respostas dadas, as estratégias utilizadas e operações realizadas a fim de verificar as mais 
adequadas, pontuando os processos e conceitos mais significativos.

e) Resumo

O resumo deve incluir uma exposição/registro por parte dos estudantes ou do professor, sobre 
os objetivos propostos no início da atividade e uma avaliação do grau em que foram atingidos, 
elaborando uma síntese do que aprenderam.

O vocabulário, os conceitos e as operações discutidas na fase introdutória são revisados novamente. 
Perguntas que podem contribuir no fechamento da atividade/estudo: O que aprendemos nesta aula/
estudo/atividade? Encontraram alguma aplicabilidade do que foi tratado, para outras situações? É 
fundamental explorar a transcendência do assunto.

10.3. A Interação Mediador – Mediado

A qualidade da interação é fundamental no processo de aprendizagem mediada.
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Favorabilidade do Ambiente

O professor pode e deve favorecer a aprendizagem do estudante. Suas ações e estratégias 
determinam o ambiente no qual o estudante está inserido.

Atributos do Ambiente MEDIADOR:

• Dinâmico: ambiente que muda, provoca diferentes perspectivas.
• Flexível: disponibiliza vários recursos de forma individualizada e/ou coletiva, atende as 

necessidades individuais e/ou coletivas; o tempo do professor pode ser distribuído de forma 
diferenciada.

• Heterogêneo: aprendemos muito mais nas diferenças do que nas semelhanças. Ao organizar 
grupos de forma planejada, ocorrem melhores oportunidades de aprendizagem.

• Individualizado: atividades diferenciadas, conforme as necessidades apresentadas pelos 
estudantes.

• Exigente/equilibrado: propostas encorajadoras, que instigam e despertam o interesse do 
estudante.

• Confiante: transmite ao estudante uma crença sincera na sua capacidade de aprender.
• Valorizante: atribui um valor social a cada pequena conquista. O professor precisa transmitir 

uma avaliação subjetiva pelo esforço que o estudante apresentou durante o processo.

10.4. Mediação de Qualidade

Para uma mediação de qualidade, considerando os diversos critérios propostos por Feuerstein, é 
preciso que o professor seja capaz de:

• Estabelecer o nível inicial de funcionamento do estudante, observando e coletando 
informações.

• Propiciar condições para a tomada de consciência e verbalização dos processos mentais.
• Ajudar o estudante a desenvolver adquirindo estratégias cognitivas eficazes.
• Identificar fatores afetivo emocionais que possam prejudicar a aprendizagem.
• Elaborar tarefas desafiadoras e motivantes.
• Preparar tarefas alternativas.
• Privilegiar tarefas que conduzam à transcendência.
• Atribuir significado às tarefas.
• Disponibilizar recursos diferenciados.
• Encorajar a aprendizagem coletiva.
• Aplicar tarefas individualmente adaptadas.
• Criar situações de desequilíbrio.
• Transmitir ao estudante uma crença sincera na sua modificabilidade.
• Selecionar estímulos.
• Relacionar as tarefas atuais com as antigas e com situações futuras.
• Regular a intensidade e a frequência da mediação.
• Estabelecer relações entre os conteúdos formativos dos vários componentes curriculares 

(interdisciplinaridade).
• Regular e adaptar respostas e reações do estudante à várias situações de aprendizagem.
• Monitorar a interação, controlando a reciprocidade do estudante, a intensidade da mediação, 

a adequação do ambiente e a efetividade dos estímulos.
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11. Documentos Institucionais

11.1 Projeto Político Pedagógico Pastoral - PPPP

Disponível em redesalvatoriana.org.br/bomconselho/institucional/educacional

11.2 Regimento Escolar

Disponível em redesalvatoriana.org.br/bomconselho/institucional/educacional

11.3 Calendário Escolar

Disponível em redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudante

11.4 Manual de Integração

O Manual de Integração apresenta determinações que devem fazer parte da nossa prática 
cotidiana em relação ao (à):

a) Serviço Administrativo-Financeiro

1. Respeitar seu contrato e horários de trabalho, registrando o ponto ao chegar e sair. (observar 
a tolerância de 5 minutos)

2. Comparecer ao Serviço Administrativo-Financeiro até o dia 15 do mês, para:

• Retirar seu vale-transporte (se for o caso)
• Conferir e assinar o Relatório de Ponto
• Tirar eventuais dúvidas

3. Evitar faltar ao trabalho e, havendo necessidade, comunicar seu gestor imediato, através do 
telefone do Colégio.

4. Ausências por questões de saúde devem ser comunicadas por telefone ao gestor imediato e o 
atestado médico (com o registro do CID) deve ser apresentado ao Setor Administrativo-Financeiro, 
em até 48 horas após sua emissão.

5. Alterações de dados cadastrais (endereço, telefone, e-mail) devem ser comunicadas, por 
e-mail, ao gestor imediato com cópia para o Setor Administrativo-Financeiro e para a Secretaria.

6. Dúvidas devem ser esclarecidas sempre com o gestor imediato. Não tendo as informações, o 
gestor imediato fará o encaminhamento do colaborador ao setor responsável.

7. Todos os colaboradores devem usar vestimenta adequada para o ambiente escolar.

8. O uso do uniforme e do crachá de identificação é obrigatório durante todo o tempo em 



Colégio Salvatoriano Bom Conselho20

que o colaborador permanecer nas dependências da instituição ou em atividades de trabalho.

9. Em nível de Mantenedora, foi realizado o Inventário Patrimonial. Todo o patrimônio do Colégio 
foi registrado e etiquetado conforme sua localização. Se houver necessidade de alteração de algum 
bem, o gestor imediato da área deverá comunicar ao Serviço Administrativo-Financeiro, por e-mail, 
para o procedimento de alteração da localização do patrimônio no sistema.

10. Todos os bens particulares de uso pessoal dos colaboradores (dinheiro, tablets, notebooks, 
câmera fotográficas e outros), não podem ser deixados no Colégio. A responsabilidade pelo cuidado 
e guarda desses itens é individual e a instituição não fará restituição em caso de perda ou roubo.

11. O Colégio oferece ambiente acolhedor, cuidando da manutenção e adequando os espaços de 
acordo com as necessidades. Percebendo qualquer situação diferente, o gestor imediato deve ser 
comunicado.

12. É essencial seguir rigorosamente todas as orientações do Manual de Integração. Havendo 
dúvidas, reportá-las sempre ao gestor imediato que fará os encaminhamentos pertinentes.

b) Secretaria

Educação Infantil 1° e 2º ano do Ensino Fundamental

1. Os registros de conteúdos devem ser diariamente atualizados pelo professor no Diário de 
Classe, disponível no Sistema de Gestão Educacional – SGE.

2. Todos os professores devem registrar os Relatórios de Aprendizagem no SGE, cumprindo o 
prazo pré-estabelecido no Calendário Escolar.

3° ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

1. Os registros de conteúdos devem ser diariamente atualizados pelo professor no Diário de 
Classe, disponível no SGE.

2. Todos os professores devem registrar os resultados das avaliações no SGE, no prazo de 7 dias 
úteis, impreterivelmente, após a aplicação da avaliação.

3. Os registros referentes à Recuperação Paralela, lançados no Diário de Classe, devem ser claros, 
identificando o conteúdo e a estratégia utilizada e identificados da seguinte forma: RECUPERAÇÃO 
PARALELA.

4. Após o fechamento do SGE para o registro dos resultados, quaisquer alterações deverão ser 
feitas pessoalmente pelo professor - encaminhadas à Coordenação Pedagógica (para aprovação) e 
apenas após aprovadas, serão encaminhadas à Secretaria, a fim de assinar o protocolo específico.

5. Os resultados poderão ser alterados somente dentro do próprio trimestre e/ou após 72 horas 
após o fechamento do mesmo. Este procedimento deve ser evitado em virtude de sua complexidade 
e implicações e somente mediante autorização/comunicação à Coordenação Pedagógica. O prazo 
para o fechamento do SGE em cada trimestre é comunicado pela Coordenação Pedagógica e consta 
no Calendário Escolar. Esse prazo deve ser devidamente seguido.

6. Para o estudante que faltou às avaliações nas datas previstas, deverá ser registrado a nota 0,0 
(zero). O estudante tem o direito de recuperar a avaliação mediante duas situações:
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a) Atestado Médico, protocolado na Secretaria;
b) Realização da Prova Atrasada, conforme Calendário Escolar, mediante pagamento da taxa 

no Serviço Administrativo-Financeiro. O Professor deve comunicar à Coordenação Pedagógica a 
não realização das atividades avaliativas bem como os resultados inferiores ao esperado, afim de 
buscarem analisar, encaminhar atendimentos quando necessário e encontrar estratégias para que o 
processo de aprendizagem seja qualificado.

7. As orientações sobre a utilização do Sistema de Gestão Educacional, APP Rede Salvatoriana 
e Plataforma EAD Rede Salvatoriana serão feitas pela respectiva Coordenação Pedagógica, com o 
apoio da Secretaria sempre que necessário.

8. É essencial observar atentamente as orientações do Manual do Estudante para proceder os 
encaminhamentos rotineiros.

12. Orientações Gerais

1. A pontualidade no ambiente profissional expressa muito sobre o seu perfil. A falta dela, 
também. Oriente-se pelo sinal para entrada, troca de períodos, intervalo e término das atividades.

2. No início do período e após o intervalo, dirija-se para o ambiente da aula, evitando que os 
estudantes aguardem por muito tempo no pátio ou corredores, respeitando o período máximo de 5 
minutos para a troca de sala de aula. 

3. Não libere os estudantes antes do horário e observe atentamente a troca de períodos, 
evitando interferir na rotina dos outros segmentos.

4. Oriente os estudantes a manter os espaços organizados e limpos durante a sua aula e no 
término da mesma, deixando o ambiente preparado para o próximo período ou turno de aulas.

5. Oriente os estudantes que, na troca de períodos, os mesmos devem permanecer nas salas até 
a chegada do próximo professor.

6. A sala/turma deve ser deixada como você gostaria de recebê-la, pois é imprescindível 
desenvolver o senso do cuidado do espaço do Colégio.

7. Ao desenvolver atividades em ambiente de uso coletivo, esteja atento aos horários de 
intervalo.

8. Cada professor é responsável pelo agrupamento e organização de sua turma nos momentos 
de deslocamento e atividades de cunho pedagógico.

9. A organização prévia é essencial, evita a perda de tempo e saídas do ambiente da aula. Por 
esta razão, a Reprografia está aberta nos inícios de turno e os profissionais que atuam neste setor 
ficam à disposição para a disponibilização dos materiais para o cotidiano.

10. O professor é responsável pela abertura e fechamento da sala de aula na entrada, intervalos 
e saídas.

11. Ao ligar o ar condicionado, mantenha portas e janelas fechadas.

12. Lembre-se de desligar os aparelhos no final do seu período de aulas (ar condicionado, projetor, 
notebook, entre outros).

13. É responsabilidade do professor o uso adequado dos equipamentos. Ao término de sua aula, é 
essencial desligar equipamentos, fechar o gabinete de multimídia, bem como orientar os estudantes.

14. Os encaminhamentos para o Serviço de Inspetoria de Estudantes (SIE) devem ser feitos 
somente em situações que extrapolam sua área de autoridade e foram esgotadas as possibilidades 
de intervenção pedagógica, em sala de aula.
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15. Havendo necessidade de encaminhar o estudante para o SIE por qualquer situação, solicite o 
acompanhamento de um colega ou monitor.

16. Os estudantes atendidos pelo SIE receberão autorização por escrito para seu retorno à sala de 
aula.

17. Os estudantes atrasados entram no segundo período apenas com autorização do SIE.

18. O estudante que esquecer o material (livro, apostila, caderno) não deve ser retirado da sala, 
a não ser que a falta do material venha a causar algum comportamento inadequado. A falta deste 
material deve ser registrada na Planilha anexa ao Diário de Classe.

19. Os registros de chegadas atrasadas, saídas antecipadas e falta de uniforme são realizados 
pelo SIE.

20. Cabe ao professor observar o limite de tolerância de entrada na sala de aula, encaminhando 
para o SIE se o estudante não tiver a autorização em mãos, com data, horário e assinatura do 
profissional que atua no SIE.

21. Durante as aulas ou trocas de períodos, os estudantes não serão atendidos nos setores 
(Secretaria, Financeiro, Reprografia, Biblioteca). Para tais demandas, deverão utilizar o horário do 
intervalo. Em caso de necessidades pontuais, o SCP, SOE e SIE comunicarão os professores por 
escrito.

22. A utilização de telefones celulares e outros eletrônicos em sala de aula deve ser orientada para 
finalidades de pedagógicas. Quando o uso não fizer parte da proposta da referida aula, o professor 
precisa orientar o estudante, aproveitando a oportunidade para investir no seu desenvolvimento 
crítico e reflexivo sobre o uso da tecnologia e aproveitamento do tempo da aula.

23. O Professor deve ser o exemplo e apenas utilizar o celular para fins pedagógicos durante a 
realização de atividade em que necessite dessa ferramenta.

24. A preservação da imagem do professor, dos estudantes e do Colégio é essencial. Por esta razão, 
é fundamental ter cuidado com os conteúdos veiculados nas redes sociais, mesmo particulares. A 
publicação de imagens dos estudantes e/ou atividades nos diferentes ambientes escolares, somente 
deverá ser feita a partir do compartilhamento do site e redes sociais do Colégio.

25. É proibido o fornecimento do seu número de celular para estudantes e seus familiares. No 
caso de tentativas de comunicação por estes meios, cabe ao professor orientar que a comunicação 
seja realizada via instituição, qualificando a relação entre família e Colégio.

26. Cuide de sua imagem pessoal, observando o uso do uniforme/jaleco sempre limpo, passado e 
sem manchas.

13. Publicações em Redes Sociais e no Site do Colégio

Todos os educadores devem usar apenas as Redes Sociais do Colégio para divulgar suas atividades 
em sala de aula. Lembrando que o uso de imagens de estudantes é restrito aos canais oficiais do 
Colégio.

Para que nossas postagens mantenham a qualidade, seguem algumas orientações:

 1. O(a) professor (a) poderá solicitar ao Serviço de Comunicação e Marketing, após conhecimento 
e aprovação da sua Coordenação Pedagógica, que faça breves registros das atividades mediante 
agendamento prévio de  48 horas, sempre solicitado por e-mail e pela agenda digital;

2. Caso o Serviço de Comunicação e Marketing não esteja disponível para fazer os registros, 
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mesmo que agendado previamente, o(a) professor(a) poderá fazer o registro e enviar posteriormente 
junto a uma breve apresentação do trabalho realizado.

3. Ao fazer registros, observe as orientações a seguir:

A. As fotos devem se feitas na orientação de paisagem (horizontal);
B. As fotos devem estar em alta resolução e salvas em JPG;
C. As fotos não podem conter molduras ou qualquer outro tipo de efeito;
D. Não serão publicadas fotos borradas, sem foco, com baixa qualidade ou que não obedeçam às 

especificações acima e que exponham o(a) estudante(a) em momentos constrangedores. Procurar 
sempre fazer registros em grupo.

4. Os professores de diferentes turmas e períodos poderão enviar registros de atividades em 
conjunto. Para isso, observem as especificações abaixo:

A. Apenas um professor enviará o e-mail com as fotos e textos de toda a atividade, inclusive das 
demais turmas;

B. Serão aceitas, no máximo, 5 (cinco) fotos por turma ou o total de 30 (trinta) imagens;
C. Os registros devem ser feitos de maneira ampla, para que seja possível compreender a 

atividade executada, sem que seja feita foto individual dos estudantes.

5. Para qualificar o trabalho de comunicação, os textos para a publicação devem contextualizar 
a atividade desenvolvida. Para isso, poderá estruturar o texto respondendo o seguinte:

A. Relatar o que foi feito;
B. Quando foi feito;
C. Onde foi feito;
D. Como se desenvolveu a atividade;
E. Quais turmas/nível/ano/série participaram;
F. Algum material ou recurso em especial foi utilizado;
G. Que tipo de material foi utilizado;
H. Relatar o objetivo da atividade;
I. Algum diferencial a ser explorado;
J. Respeitar citações ou fontes, caso houver;
K. Não enviar em caixa alta;

6. O conteúdo para a publicação deverá ser enviado para a Coordenação Pedagógica, que fará a 
análise destas informações. Ao aprovar o conteúdo, o mesmo é enviado ao Serviço de Comunicação 
e Marketing para publicação;

6.1 O meio em que o conteúdo será publicado será definido pelo Serviço de Comunicação e 
Marketing;

7. Não serão aceitas fotos enviadas através de redes sociais;

8. O conteúdo deve ser entregue via e-mail, Google Drive ou pelo WhatsApp do Serviço de 
Comunicação e Marketing: (54) 9 9649-4494.

9. O Serviço de Comunicação e Marketing juntamente com a Coordenação Pedagógica, para 
organização prévia, poderão avaliar em conjunto pautas relevantes para períodos determinados.
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14. Horário de Aulas

15. Orientações Pedagógicas

1. Conheça os documentos institucionais: Projeto Político Pedagógico Pastoral, Regimento 
Escolar, Planejamento Estratégico e Manual de Integração.

2. Conheça e aplique a Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural – TMCE que fundamenta 
nossa prática pedagógica diária.

3. Aplique o Projeto Político Pedagógico Pastoral do Colégio.

4. Prime pelo sigilo profissional, pela postura ética, desenvolvendo as competências essenciais a 
um Educador Salvatoriano.

5. Preserve a sua autoridade na relação respeitosa com superiores, colegas, estudantes e 
famílias.

6. Demonstre segurança e equilíbrio emocional, sendo firme e cordial em suas posições e nos 
seus relacionamentos interpessoais.

7. Dedique atenção especial aos estudantes novos no Colégio, identificando o processo de 
aprendizagem em que os mesmos se encontram.

8. Na elaboração dos Planos de Ensino, siga as orientações recebidas pela Coordenação 
Pedagógica, entregando-os no prazo estabelecido.

9. Organize com zelo e cumpra o planejamento semanal/quinzenal ou mensal.

10. Estabeleça estratégias para atingir a meta de 98% de aprovação, definida no Planejamento 
Estratégico da Rede Salvatoriana.

11. Faz parte da dinâmica do Colégio a realização de trabalhos em grupo.  Planeje-os minuciosamente, 
agende com antecedência outros espaços e comunique o tema definido à Biblioteca. Todo trabalho 
deve ser acompanhado pelo professor no seu horário de aula.

12. Apresente diferentes propostas de avaliação para desenvolver mais habilidades nos estudantes 
e contemplar as diferentes formas de aprendizagem.

13. Ao preparar os instrumentos de avaliação e atividades, utilize o cabeçalho padrão. A reprodução 
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de materiais para o estudante deve obedecer o prazo mínimo de 48 horas úteis de antecedência, 
por e-mail, para a Coordenação Pedagógica. Os materiais que não chegarem neste prazo não serão 
reproduzidos.

14. Avalie constantemente a assertividade de suas práticas de ensino.

15. A devolução do resultado das atividades avaliativas para os estudantes com as devidas 
observações e o registro da nota no SGE deverá acontecer em até 7 (sete) dias após a realização da 
mesma.

16. Registre, no Diário de Classe, os estudos de Recuperação Paralela conforme orientação da 
Coordenação Pedagógica, considerando data, conteúdo recuperado e estratégia utilizada. Essas 
informações devem ser lançadas no SGE.

17. Registre no SGE o cronograma de avaliações trimestrais em até 7 (sete) dias após o início do 
trimestre, observando para que não seja marcada concomitante a outras já agendadas por outros 
professores.

18. As propostas de saídas de estudo deverão ser apresentadas à Coordenação Pedagógica até 
o último dia útil de março, por e-mail, contendo a identificação de turma, objetivo, justificativa e 
roteiro para serem aprovadas para o seguinte ano e fazerem parte do Plano de Trabalho do Serviço 
de Coordenação Pedagógica.

19. O Laboratório de Ciências, Laboratório de Criação, Laboratório Mídia TEC BC, Laboratório 
Pense+, Biblioteca, Salão de Atos, Auditório, Galpão, Sala de Aprendizagens Ativas, Salas de Aula Verde, 
Pátio Coberto e Terraço (próximo ao estacionamento) são espaços ricos para o desenvolvimento da 
aprendizagem. Explore-os de forma a contribuir com o processo de ensino, para tanto, é necessário 
fazer o agendamento prévio, na Reprografia.

20. Encaminhe diariamente tarefas de casa significativas, com o objetivo de rever e fixar 
os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e antecipar informações para ajudar o estudante a 
desenvolver o hábito de estudo. Realize a correção dessas tarefas.

21. Atente-se para a quantidade de tarefas de casa, pois elas devem ser condizentes com a carga 
horária do componente curricular e com a data da próxima aula.

22. Oriente os estudantes quanto à necessidade de estudo, ensinando-lhes a melhor maneira de 
aprender/estudar, repassando tarefas de casa e atividades para auxiliar nos estudos diários.

23. Atente-se aos estudantes com deficiência e/ou com dificuldades de aprendizagem, seguindo 
as recomendações do Serviço de Coordenação Pedagógica, SOE e Profissionais da Sala de Recursos.

24. Repasse os nomes dos estudantes que apresentam situações que possam implicar em baixo 
desempenho. A mediação, observação atenta, busca de estratégias diversificadas e a adaptação 
curricular são de responsabilidade do professor.

25. Incentive a pesquisa e a criatividade dos estudantes através de atividades inovadoras. Busque 
conhecer e aplicar novas metodologias de ensino.

26. Atente-se às propostas de trabalho em grupo, auxiliando para que nenhum estudante se sinta 
excluído.

27. Cuide dos trabalhos expostos pelo Colégio, observe a ortografia, a estética, a autoria, o 
objetivo e tempo de exposição. A reserva dos espaços deve ser feita no Serviço de Comunicação e 
Marketing.

28. O prazo máximo para exposição dos trabalhos é de uma semana. A retirada dos mesmos é 
responsabilidade do professor que organizou a exposição, sendo que após este prazo, os materiais 
serão descartados. Não devem ser pendurados ou colados materiais nas paredes.
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29. Lembre que o seu tempo de aula é para o desenvolvimento da mesma e a atenção aos 
estudantes deve ser integral.

30. Assuntos alheios ao planejamento ou de cunho pessoal à prática pedagógica não devem ser 
tratados, tampouco utilizar esse tempo para elaboração de atividades e/ou correções de trabalhos.

31. Busque constante atualização e capacitação profissional dentro e fora do Colégio.

32. Participe dos encontros de estudos, reuniões, entrega de boletins, conselhos de classe, 
reuniões de pais, celebrações. Sua participação é imprescindível.

33. Sempre que tiver dúvidas ou dificuldades procure o Serviço de Coordenação Pedagógica - SCP.

16. Pastoral Escolar

1. Todos os professores, independente da sua área de atuação, em sua prática cotidiana devem 
ter presente e considerar, efetivamente, a dimensão pastoral que o Colégio assume e que o diferencia 
das demais instituições de ensino.

2. É de suma importância que em todos os ambientes e momentos do Colégio as palavras, 
exemplos, textos, filmes, comentários, dinâmicas, atividades, explicações, realizadas com estudantes, 
familiares e entre colegas de trabalho tenham consonância com a identidade cristã católica. Dar 
uma atenção especial no encaminhamento dos conteúdos, para que coincidam com os princípios 
cristãos. Na dúvida, procure orientação com o Serviço de Pastoral Escolar e/ou o Serviço de 
Coordenação Pedagógica.

3. É responsabilidade do professor do 1º período (todos os dias) iniciar o turno de estudos 
(matutino ou vespertino) com um momento de oração/reflexão, condizente com a proposta do 
Colégio.

4. O Colégio possui uma capela para orações, disponível a toda comunidade escolar.

5. Nos momentos coletivos de Oração, o professor é responsável pela organização e participação 
efetiva de seus estudantes. O modo como o professor age tem um efeito multiplicador, pois é para 
o estudante a referência.

6. Valorize os momentos de lanche, realizando oração/agradecimento pelos alimentos, pela 
família, o trabalho dos pais, a oportunidade da refeição entre amigos.

7. Nas datas comemorativas ao longo do ano (religiosas ou civis), não reforce o apelo 
comercial e capitalista com decorações, objetos e/ou fantasias alugadas e/ou outras práticas 
consumistas.

8. Cuide da Casa Comum e oriente os estudantes para tal. Evite o uso de materiais que não 
podem ser reciclados ou reutilizados.

9. Diminuir a quantidade de resíduos produzidos.

10. Ajude a orientar os estudantes quanto à separação de resíduos nas salas de aulas.

11. Valorize a sua criatividade, bem como a dos estudantes e familiares, tendo sempre presente a 
identidade cristã católica de nosso Colégio.

12. Evite comentários e/ou brincadeiras que envolvam as denominações religiosas. Somos 
convidados a vivenciar o respeito, a tolerância e o diálogo entre as religiões.

13. Atente para as solicitações e encaminhamentos do Serviço de Pastoral Escolar.

14. Estimule e valorize a participação dos estudantes do 6º ano EF a 3ª série do EM na Pastoral 
Juvenil Salvatoriana - PJS.
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15. Perceba, acolha e valorize com gestos de solidariedade fraterna todas as manifestações de 
vida, trazidas por nossos estudantes para o contexto escolar (aniversários, primeira eucaristia, crisma, 
festas familiares e/ou religiosas, sofrimentos/perdas, conquistas...).

16. Sinta-se à vontade para pedir apoio, auxílio e/ou orientações ao Serviço de Pastoral Escolar. 

17. Encaminhe estudantes quando sentir a necessidade de uma orientação pastoral/espiritual.

18.  O Apostolado das Escutas do CSBC tem como objetivo Responder aos apelos do Evangelho, do 
Carisma Salvatoriano e da Igreja “em saída” no mundo em transformação, intensificando e abrindo 
novos horizontes a perspectiva pastoral, inserida no ambiente educacional.

19. Não permita que aconteçam em nenhum momento ou lugar de nosso Colégio atitudes de 
desrespeito e discriminação envolvendo qualquer pessoa da comunidade educativa ou da sociedade.

20. Dê testemunho dos valores humanos e cristãos assumidos pela Rede Salvatoriana de 
Educação.

17. Avaliação do Estudante

17.1 Educação Infantil

A avaliação dos estudantes da Educação Infantil é realizada através da observação sistemática, 
considerando o desenvolvimento biopsicossocial e cultural, a formação de hábitos e as diferenças 
individuais. De acordo com o Regimento Escolar:

Art. 596º - Os resultados da avaliação são expressos por meio de Relatório de Aprendizagem, 
disponibilizado aos pais ou responsáveis pelo Sistema de Gestão Educacional, semestralmente, 
identificando o desenvolvimento do estudante nas áreas cognitiva, afetiva, social e psicomotora.

Art. 597º - Os estudantes da Educação Infantil devem ao final do ano letivo ter frequência mínima 
de 60% do cômputo da carga horária, conforme Parecer n.º 545/2015 – CEEd/RS; 

Art. 598º - Não há retenção na Educação, conforme Parecer n.º 545/2015 – CEEd/RS;

Art. 599º - Conforme legislação vigente, serão assegurados o número mínimo de 200 dias letivos 
e 800 horas de aula para a Educação Infantil.

Art. 600º - Os períodos de aula da Educação Infantil estão assim distribuídos, de segunda a sexta-
feira:
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17.2 Ensino Fundamental – 1º e 2º Ano

A avaliação dos estudantes do 1º ano e 2º ano do Ensino Fundamental é realizada através da 
observação sistemática, considerando o desenvolvimento biopsicossocial e cultural, a formação de 
hábitos e as diferenças individuais. De acordo com o Regimento Escolar:

Art. 601º - Os resultados da avaliação são expressos por meio de Relatório de Aprendizagem, 
disponibilizado aos pais ou responsáveis pelo Sistema de Gestão Educacional, semestralmente, 
identificando o desenvolvimento do estudante nas áreas cognitiva, afetiva, social e psicomotora.

Art. 602º - Não há retenção do 1º ano para o 2º ano e do 2º para 3º ano do Ensino Fundamental, 
conforme legislação vigente (Parecer nº 545/2015 – CEEd/RS).

17.3 Ensino Fundamental I (3º ao 5º Ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio

O aproveitamento escolar dos estudantes do 3º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio é avaliado por componente curricular cujos resultados devem revelar o domínio de 
competências em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. De acordo com o Regimento 
Escolar:

Art. 603º - Os resultados são expressos por meio de notas com valores de 0,0 (zero) a 10,0 (dez); 

Art. 604º - A composição da avaliação é realizada através de múltiplos instrumentos;

Art. 605º - A composição da avaliação é trimestral e cada trimestre terá peso máximo de 10,0 
(dez) pontos, sendo exigida a média mínima de 7,0 (sete) pontos ao final dos três trimestres para a 
aprovação;

Art. 606º - As notas podem ser fracionadas, até um décimo depois da vírgula;

Art. 607º - O somatório das notas obtidas pelo estudante em cada estratégia de avaliação aplicada 
durante o trimestre deve ser de, no máximo 10 pontos, sendo a média somativa;

Parágrafo Único – A nota formativa é de 1,0 (um) ponto do total de 10 (dez) pontos da composição 
da avaliação do estudante.

Art. 608º - O estudante deve ser informado sobre o peso de cada instrumento de avaliação 
aplicado pelo (a) professor (a), sendo este expresso no respectivo cabeçalho;

Art. 609º - O conteúdo a ser avaliado em cada instrumento de avaliação deve ser divulgado 
previamente para a turma, utilizando-se dos diversos meios para tal (físico e digital).

Art. 610º  - Os resultados parciais e finais de cada trimestre estão disponíveis para consulta 
periódica no Sistema de Gestão Educacional, podendo ser consultados através do número de 
matrícula e senha do estudante;

Art. 611º - Os pais, responsáveis e/ou estudantes acessam no Sistema de Gestão Educacional, ao 
final de cada trimestre e no encerramento do ano letivo, o Boletim Escolar com as notas obtidas em 
cada componente curricular, o registro das faltas e a média final; 

Art. 612º - A frequência e o resultado do aproveitamento escolar são registrados no Diário de 
Classe disponível no Sistema de Gestão Educacional.
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17.4 Estratégias e Instrumentos Avaliativos

• As atividades avaliativas serão agendadas no SGE – Sistema de Gestão Educacional pelos 
professores, devendo constar as datas, a natureza das avaliações, os conteúdos desenvolvidos e o 
peso, cumprindo o prazo máximo de sete dias após o início de cada trimestre.

• O desempenho individual do estudante deve ser publicado pelo professor no SGE, no prazo 
máximo de sete dias após a aplicação das avaliações.

• A devolução das avaliações para o estudante deve ser feita, no prazo máximo de 7 (sete) dias 
após o lançamento dos resultados no SGE.

17.5 Recuperação Paralela

• O registro dos Estudos de Recuperação Paralela são realizados no Diário de Classe, devendo o 
professor discriminar os conteúdos desenvolvidos e as estratégias realizadas. É necessário registrar 
a expressão “RECUPERAÇÃO PARALELA”, que terá peso 1,0 em todos os componentes curriculares 
e deve ser oportunizada a todos os estudantes sem estar incluída no total de 10 pontos de cada 
trimestre.

17.6 Organização dos Trabalhos

a) Os trabalhos individuais podem ser realizados em sala de aula ou extraclasse.

b) Os trabalhos em grupo devem ser realizados em sala de aula, tendo em vista a necessidade 
de intervenção do professor.

c) A correção dos trabalhos deve primar pela produção textual do estudante. Não aceitar cópias 
da Internet.

d) O professor deve passar as orientações para a elaboração do trabalho por escrito aos 
estudantes, seguindo o Manual do Estudante, especialmente:

• Cabeçalho ou logo
• Objetivo do trabalho
• Conteúdos a serem abordados e desenvolvidos
• Critérios de avaliação
• Etapas a serem seguidas: (fornecer ao estudante orientações claras e precisas)
• No caso de consulta à Internet, é importante fornecer dicas de sites seguros e confiáveis, 

como também incentivar a pesquisa no Portal Positivo, quando possível.

e) O professor deve orientar os estudantes quanto à organização dos trabalhos, seguindo os 
critérios apresentados no Manual do Estudante.

17.7 Cabeçalhos para Avaliações

O cabeçalho para avaliações será enviado pelo SCP no início do ano letivo.
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18. Promoção

A promoção do estudante, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio é feita ao 
final do ano letivo, considerando-se 75% de frequência às aulas e o aproveitamento escolar.

 São aprovados, ao final do ano letivo, os estudantes que atingirem, no mínimo, a Média Anual 
(MA) 7,0 (sete), em cada componente curricular, cujo cálculo é obtido através da soma do resultado 
de cada trimestre, dividindo-se por três, conforme fórmula:

MF ≥ 7,0 = (1º TRI) + (2º TRI) + (3º TRI)
                    3

18.1 Oportunidade Adicional

a) Ao final do ano letivo, ao estudante que não obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete), será 
oferecida uma oportunidade adicional com a realização de Exame Final.

b) A média para a avaliação, após a realização do Exame Final deve ser igual ou superior a 5,0 
(cinco) em cada componente curricular.

c) A Média Final é resultante da Média Anual (MA) mais a nota obtida na Oportunidade Adicional 
cujo resultado será dividido por 2 (dois), que deve ser igual ou superior a 5,0 (cinco). Tendo assim a 
preponderância dos resultados obtidos durante o ano letivo sobre os exames finais.

MF = MA + EF ≥ 5,0
2

19. Reprodução de Materiais

• A reprodução de materiais deve ser evitada, considerando-se que o Colégio adota o material 
didático do Sistema Positivo de Ensino. Só devem ser feitas cópias realmente imprescindíveis. Esta 
proposta objetiva diminuir o uso de papel e, portanto, a poluição do meio ambiente.

• Todo o material encaminhado à Coordenação Pedagógica para reprodução deve ser de 
qualidade em termos de conteúdo e apresentação.

• Cuidar com a seleção de imagens (qualidade e nitidez).

• O material deve sempre contar com a logo do Colégio para reforçar e fortalecer a nossa marca.

• Os materiais para reprodução devem ser enviados para a Coordenação Pedagógica, com 
cópia para o Auxiliar de Coordenação com, no mínimo, 48 horas de antecedência, observando-se 
atentamente correções ortográficas, pontuação e estrutura.

• As alterações serão apontadas e devem ser realizadas pelo professor. Após o retorno final do 
professor serão autorizadas para reprodução.

• O material que não chegar no prazo estabelecido, não será reproduzido.

• O material produzido pelo professor deve ser condizente com a proposta de ensino do Colégio.
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