
Solidariedade, Amor e Conhecimento 
têm sido marcas registradas da educação 
do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, 
escola da Rede Salvatoriana, que há 69 anos 
é referência na educação em Passo Fundo. 
Prima-se por uma educação inspirada em Jesus 
o Salvador, levando os educandos e educandas 
aprenderem a aprender, a fazer, a conviver e, 
principalmente, a ser. 

Hoje a escola oportuniza para a comunidade 
os  cursos de Educação Infantil (nível II ao 
V), Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano, no 
turno da tarde), Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano, no turno da manhã) e Ensino Médio, 
(1ª, 2ª e 3ª séries).  Nesta fase  os estudantes 
são preparados para o vestibular, através de 
provas,  testes vocacionais acompanhados 
por psicólogo e trabalhos voltados à escolha 

Um Bom Conselho
Mais Perto de Você
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O Bom Conselho, acredita na educação 
transformadora, por isso, oferece o serviço 
as turmas de Turno Inverso e Turno 
Complementar. O Turno Inverso é destinado 
aos  que estudam pela parte da tarde e vem 
até a escola no turno da manhã e no Turno 
Complementar as atividades são destinadas aos 

de aula e participam de atividades recreativas.



É com imensa satisfação 
e alegria que estamos 
disponibilizando mais uma 
edição do Informativo ‘Um 
Bom Conselho Mais Perto 

de Você’.
O objetivo deste impresso é a 

divulgação de algumas das muitas 
ações realizadas por nossa equipe 
junto aos estudantes do colégio.

Esperamos assim, divulgar 
nosso trabalho e as sementes de 
mudança que estamos plantando 
nos corações de cada criança e 
adolescente que convive diariamente 
conosco, buscando conhecimentos 
e aperfeiçoando suas habilidades 
como estudante Salvatoriano.

Desejamos uma boa leitura.
Fabrícia Barcia - Diretora  

Editorial

Com apresentações dos 
grupos de dança, instrumentos 
musicais (flauta e violão), 
percussão corporal e patinação, 
a 7ª Festa da Famíl ia 
Salvatoriana Bom Conselho 
reuniu um grande público e as 
famílias puderam aproveitar a 

O evento, que é organizado 
pela Associação de Pais e 
Mestres (APM), conta com a 
colaboração dos professores, 
func ionár ios e i rmãs.  A 
dinamização das oficinas  foi 
de responsabilidade do Sesc. 
Foram aproximadamente vinte 

7ª Festa da Família
Salvatoriana Bom Conselho

A Festa Junina é organizada 
pela Associação de Pais e Mes-
tres (APM), com apoio do Grê-
mio Estudantil, Pastoral Juvenil 
Salvatoriana (PJS), professores 
e funcionários. 

As famílias salvatorianas se 

Festas Juninas 
O Serviço da Pastoral Esco-

lar (SPE) em conjunto com a 
Pastoral Juvenil Salvatoriana 
(PJS), Grêmio Estudantil (GE), 
Associação de Pais e Mestres, 
Professores (APM), Funcioná-
rios, Irmãs e Direção, realiza-
ram em comemoração aos 69 
anos do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho, a Missa das 
Lideranças. A celebração foi 
presidida pelo Padre Elisandro 
Guindani da Diocese de Vaca-

-
tância do ser e estar líder na 
contemporaneidade e sobre 

-
tes que encontramos nas vivên-
cias e relações cotidianas entre 
sujeitos.

Missa das Lideranças
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oficinas, entre elas circuito 

de botão, confecção de slime, 
pebolim, chute a gol, corrida 
maluca, mini hóquei, boliche, 
entre outras. Para marcar o 

participaram de uma dança de 
integração.

apresentaram lindas coreogra-
fias de dança e o “arraiá” foi 
muito animado.

Participaram do “arraiá” mais 
de 1400 pessoas e à noite teve 
o casamento caipira, protago-
nizado pelos estudantes e tam-
bém uma linda quadrilha.



Os estudantes das turmas 
do 3o e 4º ano do Ensino Fun-
damental em seu projeto de 
leitura tiveram um momento 
muito especial com a autora 
Maria Luiza Puglia. Para esse 
encontro, foram realizadas algu-
mas atividades em sala de aula 
com o livro “Histórias de (não) 

o prazer da leitura e aguçar o 
potencial cognitivo e criativo dos 
estudantes. 

Durante a visita, a autora teve 
um contato mais próximo com 
o público leitor, os estudantes, 
onde todos estavam ansiosos 
para conhecer e conversar com 
ela. Foi um papo descontraído 
e enriquecedor em que a autora 
falou sobre sua vida e trajetória 
como escritora. Os estudantes 
também tiveram oportunidade 
de fazer perguntas sobre sua 
rotina de escrita e curiosidades 
sobre o livro.

Turmas do 3º e 4º ano 
recebem a autora 
Maria Luiza Puglia

As turmas do 2° ano do Ensino Fundamental visitaram o 
Sicredi para que pudessem desenvolver o Projeto “Construindo 
Valores - Educação Financeira”. Os estudantes conheceram 
o funcionamento dentro do banco, 
como caixas eletrônicos, cofre, 
contagem de cédulas, depósitos, 
saques e investimentos.

A equipe do Sicredi presenteou 
os estudantes com um cofrinho, 
uma forma de motivação para 
guardarem economias, planejando 
o destino do valor guardado.

Construindo Valores - Educação Financeira

Em comemoração à Semana Mundial do Brincar, as turmas 

os momentos para “o brincar”. A programação foi permeada 
de muita criatividade, através de experiências com materiais e 
texturas diversas, luzes e musicalidade, contações de histórias, 
representações teatrais, atividades com tintas, brincadeiras e 
cantigas de roda. 

As atividades também oportunizaram o envolvimento das 
famílias na confecção de brinquedos com materiais recicláveis, 
os quais foram socializados pelos estudantes em um momento 
de muita diversão e alegria.

Semana do Brincar na 
Educação Infantil

“Meu nome é uma rima”
“Meu nome é uma rima” é um audiolivro de poemas dos 

estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental e faz parte do 
projeto: “Pintando e escrevendo a nossa história” que está sendo 
desenvolvido ao longo deste ano.

Morenno, através do livro “Alfabeto Poético dos Nomes”. A proposta 
de brincar com as palavras encantou os nossos pequenos poetas 

O audiolivro “Meu nome é uma rima” é um texto de ouvir, ouvir a 
palavra do outro, emocionar-se, além de exercitar a oralidade e 
aprender sobre a sonoridade das palavras.

No lançamento do audiolivro, as famílias puderam participar 

esperança, que também contempla o projeto “Florescendo a 
Esperança” a partir do livro “Meu nome é...”, da autora portuguesa 
Rita Correia.



O “Guia de exploração histórica”, produzido pelos estudantes 
do 6º ano do Ensino Fundamental reforçou o aprendizado sobre 
os diversos povos da antiguidade estudados (mesopotâmicos, 
egípcios, macedônicos, gregos e romanos) e a herança deixada 
por eles à humanidade por meio de 
seus monumentos históricos.

O trabalho procurou ainda, en-
volver os aprendizados e práticas 
adquiridos com o “Projeto Recicle 
suas Atitudes”, pois os estudantes 
reproduziram os monumentos histó-
ricos utilizando materiais reciclados.

Fazendo Com Ciência 
- 9º Ano Monumentos históricos com materiais reciclados

Projeto Top 10
Com o objetivo de apresentar o mercado de trabalho aos 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio, o projeto Top 10 traz ao 

A escolha das áreas é feita a partir da demanda levantada junto 
principais 

.

Odontologia,  Medicina, Agronomia,  Fisioterapia, Engenharia  Civil  
e  Arquitetura,  Ciências  da  Computação, Administração.

Organizado pelo Serviço de Orientação Educacional - SOE, 
essa atividade é complementar ao trabalho de Orientação 
Vocacional, realizado durante todo o Ensino Médio no colégio. 

1º Piquenique Literário
Um círculo, um quadrado, um 

gramado, uma calçada e o gran-
de Machado de Assis. Ocupar o 
espaço escolar com atividades 
de promoção da leitura e valori-
zação da cultura temporal esse 

1º Piquenique 
Literário do CSBC. 

Os estudantes da 2ª série do 
Ensino Médio juntamente com 
o professor Luan Henrique Fo-

golari discutiram os contos do 
célebre autor e compartilharam 
experiências, ideias e impres-
sões sobre os seus conheci-
mentos diante do texto literá-
rio. Complexos, questionadores 
e ricos em ironia. Assim são os 
contos e romances do nosso 
maior escritor. Justamente por 
isso, eles foram escolhidos para 
permitir que os adolescentes 

conheçam textos clássicos e 
aprendam a apreciar a literatura 
de qualidade.

Organizado de maneira mul-
tidisciplinar, o projeto Fazendo 
Com Ciência objetiva levar os 
estudantes das turmas de 9º 

papel na sociedade e a pen-
sarem soluções sustentá-
veis para o enfrentamento da 
carência de recursos hídricos, 
saneamento básico e destina-
ção dos recursos sólidos. 

Analisando as Políticas 
Públicas do meio ambiente 
no município de Passo Fun-
do, eles puderam conhecer o 
aterro sanitário municipal 
e a Cooperativa Recibela, 
cujo trabalho está focado em 
separar os resíduos sólidos 
coletados em nossa cidade e 
destinar esses materiais para 
a reciclagem. 

O Projeto será desenvolvido 
em diferentes etapas, ocorre-
rão ainda debates, palestras e 
pesquisas que serão apresen-
tadas na Feira de Ciências que 

-

senso crítico, o posicionamen-
to diante de questões sociais e 
sustentáveis além da autono-
mia e abertura para a pesquisa 



Melhor Atriz, Melhor Cartaz 
e , receben-
do um troféu. Os vídeos serão 
disponibilizados no YouTube da 
escola.

O Projeta BC é um proje-
to interdisciplinar voltado para 
a 1ª série do Ensino Médio e 
desenvolvido pelas disciplinas  
de Língua Portuguesa, Artes e 
Literatura. O objetivo desse pro-
jeto é inserir a arte do Cinema 
no processo de ensino-apren-
dizagem buscando uma visão 
multidisciplinar como forma de 
aproximar os estudantes da 
leitura, dos elementos de tex-
tualidade, intertextualidade, 
informatividade, situacionali-
dade, intencionalidade, coesão 

Projeta BC

Os Jogos Interséries 
Solidários 2019 marcaram a 
comemoração dos 69 anos do 
Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho.

Jogos Interséries Solidários 2019

Os estudantes se reuniram 
no ginásio, com as bandeiras 
das suas equipes e lotaram 
a arquibancada. O Grêmio 
Estudantil, a Pastoral Juvenil 
Salvatoriana e o Serviço de 
Orientação Educacional foram 
os organizadores do evento.

parte das Interséries foram o 
vôlei, basquete, futsal, truco,   
xadrez e vídeo-game.

Os estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental, construi-
ram sua Linha do Tempo, atra-
vés de números que marcam a 
história da sua vida. 

Os números e suas diferen-
tes representações estão pre-
sentes em nossas vidas antes 
mesmo do nosso nascimento, 
em um simples exame dos ba-
timentos cardíacos de um feto, 
suas medidas de peso e com-
primento.

ainda mais presentes, através 
das medidas de tempo: data de 

Linha do Tempo
nascimento ou quando começa-
mos a dar os primeiros passos, 
quando entramos na escola. 
São os números que nos per-
mitem acompanhar o nosso 
desenvolvimento e nos incluem 
como cidadãos na sociedade, 
pois, temos números de certi-
dão de nascimento, carteira de 
identidade, entre outros. 

Assim, os números são fun-
damentais em nossas vidas, 
eles fazem parte da nossa 
trajetória, descrevem a nos-
sa história e marcam a nossa 
caminhada, provando que a 

matemática vai além de “fazer 
contas”, sendo uma das princi-
pais ciências do mundo.

Estudantes tiveram aula sobre 
audiovisual com professor da 

área de cinema.

coerência na construção de um 
curta-metragem com 5/10 minu-
tos de duração.

Os vídeos serão premiados 
nas categorias: Melhor Edição, 
Filme do Ano, Melhor Ator, 



Ao longo deste ano, após 
realizarem o Disc Assessment 
e receberem o feeedback des-
ta avaliação, todos os gesto-
res do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho participam de 
encontros mensais com a Tha-
lentus Consultoria e Desenvol-
vimento.

“O objetivo de realizarmos 
uma capacitação específi-
ca para os nossos gestores 
é buscarmos sempre mais 
a profissionalização dos 
nossos processos no intuito 
de qualificarmos o ensino-
-aprendizagem, atividade fim 
do colégio”, explica a diretora, 
Fabrícia Barcia.

Formação dos 
Gestores

O Serviço de Pastoral 
Escolar organizou no mês de 
julho o Retiro dos Educadores 
do Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho. Com a temática “A 
liderança Cristã”, a mediadora 
Ir. Edna dos Santos Rodrigues 

e prática sobre a importância 
do líder cristão na atualidade. 
Provocou para o exercício da 
espiritualidade e fé, sendo 
testemunho de vida frente ao 
serviço e missão Salvatoriana.

O sentido etimológico de 
Retiro está na ação de retirar-
se, momento de introspecção e 

Retiro dos Educadores do Colégio Salvatoriano Bom Conselho 

Fragmentos da Amazônia e da
Vida Marinha nos portões do colégio

Os estudantes tiveram a 
oportunidade de conhecer 
os projetos “Conhecendo a 
Amazônia” e “Vida Marinha”, 
que visam ensinar e sensibili-
zar estudantes sobre a preser-
vação do meio ambiente e dos 
biomas aquáticos de maneira 
envolvente e lúdica.

As exposições ocorre-
ram dentro de carretas que 
possuem acervo de animais 
marinhos do sul do Brasil e 
espécies de animais mamí-
feros, repteis, anfíbios e aves 
taxidermizados, empalhados e 
conservados em álcool.

As carretas contêm espaços 
para o desenvolvimento de for-
mações através expositores, 
em que as aulas práticas com 
os estudantes foram mediadas 
por biólogos.

interiorização, olhar para dentro 
de si. Junto com o cuidado 
do corpo faz-se necessário o 
cuidado da espiritualidade. 

O Carisma Salvatoriano 
pensa o ser humano na sua 
integridade, isso impl ica 
cuidar das pessoas, oferecer 
condições dignas para que 
possam desenvolver suas 
potencialidades e, a partir disso, 
anunciar o Divino Salvador.

Nossos fundadores Padre 
Jordan e  Madre Mar ia , 
carregam dentro de si um sinal 
de esperança e, a liderança 
cristã é se colocar a caminho.



Mês Salvatoriano

Nos 10 anos (2009 – 2019) 
de atividades do projeto Recicle 
suas atitudes, despertamos 
a consciência ecológica e 
estímulo à cultura da reciclagem 
de forma integral no Colégio. 
Esta trajetória permitiu um 
processo de atual ização 
das ações desenvolvidas no 
projeto Recicle suas atitudes, 

cuidado 
ambiental e humano  no 
que tange a correta gestão e 

sólidos. O cuidado ambiental 
ocorre pelo envolvimento dos 

Projeto Recicle suas atitudes
setores da escola na separação 
do material, que permitiu a 
junção de aproximadamente 
2,5 toneladas de resíduo 
reciclado no primeiro semestre, 
subsidiando na geração de 
trabalho e renda à Associação 
de Recicladores Esperança da 
Vitória. 

Logotipo do projeto produzido pelo 
Estudante Salvatoriano

Ian Francesco Mello Alves,
6º Ano - Turma 1

A Pastoral Juvenil Salva-
toriana – PJS é um espaço 
de encontro em tempos de 
busca, tendo como objetivo 
desenvolver lideranças cris-
tãs por meio da socialização, 
consciência crítica, cultivo de 
valores, envolvimento em pro-
jetos, solidariedade, amizade, 
formação integral, ações sociais 
transformadoras, vivência da 
espiritualidade cristã e caris-
ma salvatoriano. A PJS segue 
a proposição de formação de 

Pastoral Juvenil Salvatoriana – PJS

lideranças jovens, que visam 
atuar na sociedade de maneira 
diferenciada a partir do teste-
munho e do bom exemplo do 
Divino Salvador, aproximando 
a palavra da ação.

O Mês Salvatoriano contou 
com a participação de toda a 
comunidade educativa. Neste 
ano, com o tema: “Anunciar a 
todos o amor de Jesus Salva-
dor” e o lema: “Sê verdadeiro 
apóstolo de Jesus Salvador”, 
buscou-se aprofundar o Caris-
ma, Espiritualidade e a Mis-
são Salvatoriana, tendo como 
horizonte o Divino Salvador.

Ser Salvatoriano é compre-

ender a bondade de Deus e 
seu amor com o povo. Padre 
Jordan e Madre Maria, fundado-
res da Congregação das Irmãs 
do Divino Salvador, nos deixam 
um belo legado, professar o Di-
vino Salvador como modelo e 
inspiração de nossa vida e mis-
são.

O símbolo que acompanhou 
a celebração foi a Cruz. A cruz 
é o símbolo de nossa Fé e San-

tidade, considerando que Cristo 

num ato de sacrifício para sal-
var a humanidade.



- Revise seu horário e traga somente  o necessário.
- Use todos os compartimentos de sua  mochila.

- As duas alças devem estar encaixadas  no ombro.
- Nunca carregue sua mochila  em um ombro só.
- Se sua mochila tiver cinto, use-o! O  cinto auxilia na distribuição do peso.

- Organize sua mochila diariamente.
- Não guarde itens desnecessários e retire  o que não for usar.
- O conteúdo das mochilas deve ser  supervisionado periodicamente pelos  pais.

Dicas para o  uso correto da  mochila

Os estudantes inscritos 
nas Atividades Extracurricu-
lares de Basquete, Voleibol e 
Futsal, participam de campe-
onatos regionais escolares e 
saem sempre muito bem clas-

Os campeonatos de 2019 
de 2019 estão em andamen-

campeonatos de 2018:

Futsal
(2º Campeonato Estudantil 
Abílio Fuão de Futsal)
*Categoria 2000
Vice-campeã

*Categoria 2000
Campeã

*Categoria 2002
Campeã

*Categoria 2003
Campeã

*Categoria 2004
Vice-campeã

*Categoria 2005
Vice-campeã

*Categoria 2006
3º lugar

Voleibol
(Copa Bless de Voleibol)
*Categoria Pré-infantil - 
Campeã Série Prata

*Categoria Iniciação 
(Festival)

Equipe B:
Campeã

Equipe A:
Vice-campeã

Basquete
(Copa Bless de Basquetebol)
*Categoria 2001
Vice-campeã

*Categoria 2002
Campeã

*Categoria 2003
Vice-campeã

*Categoria 2004
3º lugar

*Categoria 2005
3º lugar

*Categoria 2006
Campeã

*Categoria 2007
Vice-campeã

*Categoria 2002 Feminino 
Vice-campeã

Esportes

O
 us

o  

do

 

uniforme é
 

obrigatório!
Educar as novas mentes 

da era digital é um grande 
desafio. O estudante sente 
necessidade de saber mais 
sobre o mundo e como ele 

Robótica Educacional funciona, além de interagir 
de forma ativa, não sendo 
apenas consumidor de infor-
mação ou soluções já desen-
volvidas e, sim protagonistas 
na criação, ou otimização de 
novas tecnologias.

A Robótica Educacional 
funciona como ferramenta de 
ensino e como metodologia 
que privilegia o trabalho em 
equipe e a resolução de pro-
blemas, possibilita experiên-

cias de aprendizagem que con-
tribuem para o desenvolvimento 
acadêmico, social e cognitivo 
dos estudantes. 

O Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho possui, há três anos, 
uma parceria com a ROBO-
MIND e oferece dois cursos In-
ventors (estudantes do 2º ao 4º 
ano EFI) e Robotics (estudantes 
a partir do 5º Ano EFI). As aulas 
são aplicadas semanalmente no 
colégio.


