
Em 2021 o Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho completou 71 anos de presença 
em Passo Fundo. Essas sete décadas foram 
marcadas com muito carinho com o 
recebimento de uma carta do Papa 
Francisco parabenizando o colégio.

Aqui, os educadores buscam diariamente 
oferecer o melhor aos estudantes e suas 
famílias. Dispomos de níveis da Educação 
Infantil (2 anos) ao Ensino Médio, e serviços 
de Contraturno e Turno Complementar. 

Diante da pandemia da Covid-19 a Rede 
Salvatoriana disponibilizou uma plataforma 
exclusiva para aulas on-line e assim, em duas 
semanas, implementou a plataforma Rede 
Salvatoriana EAD, sendo o primeiro colégio 
em Passo Fundo e região a oferecer este 
serviço. Esse novo meio de assistir à aula 
oferece segurança aos estudantes visto que 
somente o e-mail da rede tem acesso.

A Plataforma Rede Salvatoriana EAD segue 
sendo essencial para os nossos estudantes 
pois os educadores continuam fazendo o 
uso dela em suas aulas.

Para o retorno das aulas presenciais a Rede 
Salvatoriana lançou a Campanha Com+Vida 
que objetiva prevenir, monitorar e controlar 
a Covid-19 no colégio além do Plano de Con-
tingência para Prevenção, Monitoramento 
e controle da Transmissão da Covid-19.

Em 2020 e 2021 foram feitas grandes 
inovações e investimentos além da 
plataforma Rede Salvatoriana EAD. Rede 
sem f io e monitoramento de vídeo, ar 
condicionado, telefonia, antivírus, projetores, 
servidor, laptops, desktop, microfones sem 
f io para as aulas híbridas, estrutura de 
proteção à Covid-19, entre outros, totalizando 
mais de R$ 500 mil.

Um Bom Conselho
Mais Perto de Você
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Queridos leitores,

Com imensa satisfação 
estamos lhe entregando mais 
uma edição do informativo ‘Um 
Bom Conselho mais Perto de 
Você’, após um ano de ausência 
causada pela pandemia da 
COVID-19.

Em 2020, o CSBC celebrou 
seus 70 anos de história no 
município de Passo Fundo.  
Tínhamos muitos planos 
de como seria especial 
comemorarmos essas bodas 
juntos.  Diante da situação 
de saúde, tudo precisou ser 
reinventado e conduzido de 
maneira diferente.  Sim, foi um 
ano muito especial e, com ele, 
aprendemos muito. 

O objetivo deste impresso é 
a divulgação de algumas das 
muitas ações realizadas para 
demonstrar que o cuidado 
com a vida pode ser adaptado, 
apesar de todas as adversidades 
que possam se apresentar.

Desf rutem do mergulho 
na Missão Salvatoriana através 
dessa leitura.  

Fabrícia Barcia 
Diretora

A exemplo de Jesus Cristo e os Bem-aventurados Francisco 
Jordan e Madre Maria dos Apóstolos que nos deixaram a herança 
de prolongar na história o Carisma e Missão Salvatoriana com o 
nosso testemunho de vida e anúncio dos valores inspirados pelo 
coração de Nosso Divino Salvador, apresentamos os valores que 
permeiam as ações da Rede Salvatoriana.

O Informativo “Um Bom Conselho mais perto de você” é um veículo 
de comunicação do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, produzido 
pelo Serviço de Comunicação e Marketing.
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Conheça os Valores Salvatorianos

EXPEDIENTE

EDITORIAL

Também apresentamos a nossa Visão: Ser referência em 
formação humana, cristã e integral e a Missão: Promover o 
conhecimento e o cuidado humanizado integral da vida.

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.

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

Cuidado humanizado
Cuidado com a pessoa, sua dignidade e integridade; 
desenvolvimento das potencialidades de vida. 

Empatia, alegria e atenção solícita
Atendimento cordial e acolhedor; hospitalidade e 
alegria nas relações.

Identidade Salvatoriana
Vivência, testemunho, anúncio de Jesus Salvador.
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A escuta tornou-se o novo abraço na atualidade. 
Escutar na essência é descer da razão para o coração 
humano dentro da realidade de cada pessoa. A escu-
ta exige-nos a sensibilidade de reconhecimento da 
verdade, para isso, é necessário meditar as palavras. 
O cultivo da empatia, da humanidade e da sensibili-
dade, são conceitos que nos aproximam de Deus, o 
Evangelho de Mateus elucida: “cada vez que o fizestes 
a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim 
o fizestes’ (Mt 25,40).

O Apostolado das Escutas do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho busca oportunizar aos educadores e 
estudantes a escuta sensível e atenta. Vivencia-se 
com o coração aberto e acolhedor, a exemplo de Jesus 
que escuta e demonstra amor, carinho e ternura. Os 
encontros são realizados de duas formas: individual 
e grupal. Ambos através de agendamento por e-mail. 
O Apostolado das Escutas tem como objetivo 
responder aos apelos do Evangelho, do Carisma 
Salvatoriano e da Igreja “em saída” no mundo em 
transformação, intensif icando e abrindo novos 
horizontes à perspectiva pastoral, inserido no ambiente 
educacional.

Apostolado das Escutas

Campanha Com+Vida

 A Rede Salvatoriana, composta pelos Colégios 
Salvatorianos Bom Conselho (Passo Fundo/RS), 
Imaculada Conceição (Videira/SC), Nossa Senhora 
de Fátima e Padre Jordan (ambos em Florianópolis/
SC), pelos Hospitais Divino Salvador e Santa Maria 
(ambos em Videira/SC) e pela Mantenedora (Lages/
SC), lançou em 2020 a Campanha Com+Vida. 

 Este é um projeto criado para prevenir, monitorar 
e controlar a Covid-19 no colégio. Dentro dessas ações 
temos ainda o Plano de Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e controle da Transmissão da 
Covid-19, que encontra-se disponível no site do colégio 
no ícone Multimídia.

 Toda identidade visual como, por exemplo, adesivos 
das escadas, pátio, salas de aula, corredores, estão 
sinalizados com este logotipo.
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Educação Infantil Nível II

O corpo humano gera curiosidade em crianças de 
todas as idades. Partindo desta curiosidade natural, 
o trabalho sobre o corpo humano, através do projeto 
“Da cabeça aos pés”, torna-se fundamental para este 
nível de ensino, uma vez que conhecer o próprio cor-
po oportuniza que a criança conheça seus próprios 
limites e o dos outros.   

 A imagem corporal que a criança tem de si mes-
ma será referência para o desenvolvimento integral, 
evoluindo assim nos aspectos físico, cognitivo, social 
e emocional, contemplando principalmente o campo 
de experiência: corpo, gestos e movimento.

A natureza precisa ser o brinquedo essencial para 
as crianças da Educação Infantil. Trabalhar com a na-
tureza é investir, a partir da sala de aula, em uma 
infância com um contato maior com a terra do que 
a tecnologia.

As vivências com a Turma do Nível II, a partir do 
projeto “Natureza brincante” proporcionam à crian-
ça o contato com os elementos da natureza, perce-
bendo fluxos vivos, ritmos, aguçando os sentidos, a 
imaginação e o sentimento de pertencimento das 
raízes com a terra e o respeito por ela.

As atividades repletas de intencionalidade 
desenvolvem a aprendizagem, oportunizando 
experimentos, criação e investigação através 
dos elementos da natureza, contemplando 
principalmente o campo de experiência: o eu, o outro 
e o nós.

“NATUREZA BRINCANTE”

“DA CABEÇA AOS PÉS”
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“QUEM COMEÇA COM ESSA LETRA”

O projeto “Quem começa com essa letra?”, 
objetiva aprender sobre a primeira letra do nome, 
através de práticas com intencionalidade que 
contribuem para a identidade e autonomia, 
propiciando o desenvolvimento integral da criança 
no processo de ensino-aprendizagem, tornando esse 
contato com as letras, um momento de ludicidade 
carregado de significados.

As crianças, nesta faixa etária, são muito observa-
doras e investigativas, querem conhecer e saber de 
tudo que está ao seu redor.  A descoberta do mundo 
letrado, contempla o campo de experiência: escuta, 
fala, pensamentos e imaginação, a partir do trabalho 
com a primeira letra do nome próprio, que é a mais 
conhecida e escrita pelas crianças. A primeira letra do 
nome é sempre aquela que reconhecem depressa, 
em diferentes textos e lugares.

Considerando o interesse das crianças do Nível V, 
sendo elas protagonistas para o desenvolvimento das 
atividades e do aprendizado,  o projeto “Entre Letras 
e Números” oportuniza o reconhecimento das letras 
e a consciência fonológica, bem como, a identificação 
dos números e a relação com as quantidades, par-
tindo de uma construção com materiais concretos e 
com a ludicidade, contemplando principalmente os 
campo de experiência: escuta, fala, pensamento, ima-
ginação e espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações.  

O conhecimento do nome próprio, dos nomes das 
pessoas com quem convive, das letras do alfabeto e 
dos números se torna prazeroso para as crianças de 
5 anos quando percebemos curiosidades com rela-
ção ao letramento na tentativa de ler placas, revistas, 
livros infantis, escritas espontâneas e até mesmo no 
uso das tecnologias. 

Aprender brincando, estimulando a imaginação, 
despertando a criatividade, faz com que os dias sejam 
mais significativos!
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“ENTRE LETRAS E NÚMEROS”

Educação Infantil Nível IV

Educação Infantil Nível V

Projetos das Turmas



O projeto “O trabalho de cada um” visa apresentar 
às crianças diversas profissões e a importância social 
de cada uma delas, objetivando o conhecimento de 
áreas profissionais, assim como reconhecimento, 
respeito e cooperação em relação às pessoas em suas 
diferentes funções. 

 As atividades são desenvolvidas com o apoio 
familiar, onde um dos responsáveis apresenta para 
a turma sua profissão, contando sobre como foi sua 
trajetória de estudo, como é seu dia a dia no trabalho, 
podendo mostrar imagens, objetos e utensílios 
relacionados, de modo descontraído e utilizando uma 
linguagem acessível para a compreensão de todos. O 
registro é realizado em portfólio através de memória 
escrita e gráfica as sobre profissões apresentadas. 

 A culminância do projeto acontece com “A feira 
das profissões” no final do ano onde serão expostos os 
portfólios e os instrumentos ou objetos relacionados 
às profissões apresentadas.

1º Ano Ensino Fundamental I

“BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE 
OUTROS TEMPOS”

O projeto “Brinquedos e Brincadeiras de outros 
tempos” tem como objetivo resgatar os brinquedos 
e brincadeiras da infância dos pais e avós no ambien-
te escolar, reconhecendo sua importância na apren-
dizagem, no desenvolvimento infantil, oportunizando 
a vivência.

Assim, semanalmente, em um determinado dia 
os pais ou um representante da família é convidado 
para, on-line, desenvolver uma brincadeira da sua 
infância com seu filho(a) e os colegas da turma. A 
socialização/apresentação das brincadeiras pode ser 
realizada como uma roda de conversa, os pais e avós 
podem participar colaborando com a fala do estu-
dante, também podem preparar um vídeo, música, 
apresentando e ensinando a turma como confeccio-
nar um determinado brinquedo. 

Durante o projeto, também são confeccionados 
alguns brinquedos que deverão ser guardados em 
casa para uma posterior exposição. As atividades se-
rão registradas em um portfólio.

2º Ano Ensino Fundamental I

“O TRABALHO DE CADA UM”
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3º Ano Ensino Fundamental I

“ANIMAIS PARA TODO O LADO”

4º Ano Ensino Fundamental I

“COMO SERIA SUA VIDA SEM 
ESSA INVENÇÃO”

Os animais têm uma grande importância na vida 
das pessoas. Desde pequenas as crianças convivem 
com eles nas histórias contadas nos livros infantis, nos 
desenhos animados que assistem, em filmes e na 
realidade, pois os animais participam do cotidiano de 
muitas famílias se tornando companheiros de todos, 
auxiliando os seres humanos em suas vivências pes-
soais e sociais. As crianças crescem, mas o interesse 
pelos animais continua despertando o interesse por 
suas características específicas como classes, habitat, 
formas de reprodução, alimentação e locomoção.

Diante disso, as turmas do 3° ano do Colégio Salva-
toriano Bom Conselho, estão desenvolvendo o Proje-
to “Animais para todo o lado”, que leva ao conheci-
mento de animais de diversas espécies e curiosidades 
sobre eles, além da compreensão da importância da 
preservação. É preciso conhecer para cuidar e cuidar 
para preservar.

Considerando que muitas invenções foram de 
extrema importância para o desenvolvimento da 
nossa sociedade e levando em conta a curiosidade 
natural dos estudantes, o projeto “Como seria sua 
vida sem essa invenção?” possibilita a pesquisa 
e o conhecimento de diversas invenções e seus 
inventores, procurando estimular a criatividade, a 
imaginação e compreender o cotidiano.

 Ao desenvolver o projeto, os estudantes são 
estimulados a dialogar sobre os aspectos positivos e 
negativos dos inventos, comparar o passado com o 
presente e refletir sobre o que faz o homem pensar 
nas “invenções”. Nessa perspectiva, a metodologia 
é participativa, provocativa, investigativa, reflexiva, 
criativa e processual, relacionando cada atividade 
com os diferentes componentes curriculares deste 
nível de ensino.
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“PROJETO ETNIAS”

CAMINHO DAS ÁGUAS
YOUTUBERS BC

5º Ano Ensino Fundamental I

6º Ano Ensino Fundamental II

O “Projeto Etnias” tem como objetivo proporcionar 
que os estudantes compartilhem com os colegas a 
etnia da família, bem como, socializar os costumes e 
tradições.  Oportuniza também que eles conheçam a 
cultura dos colegas e socializem experiências vividas 
pelos familiares em razão da etnia a que pertencem. 
Sendo o Rio Grande do Sul um estado que cultiva 
suas tradições através da música, dança e culinária, 
é a oportunidade dos estudantes conhecerem a 
origem das tradições do estado.

O projeto “Caminho das águas - Youtubers 
BC” une o interesse pela tecnologia e o mundo dos 
youtubers com um tema muito relevante para a 
humanidade. A água é a fonte da vida, não importa 
quem somos, o que fazemos, onde vivemos, todos 
nós dependemos dela para viver. 

Assim, tendo como objetivo geral contribuir para 
a conscientização dos nossos jovens, buscando uma 
mudança de atitude que possa impactar positiva-
mente em nossa realidade em relação à importância 
da preservação e uso consciente dos recursos hídri-
cos. Também, exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imagina-
ção e a criatividade, para investigar causas, elaborar 
e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas, sempre buscan-
do desenvolver os Valores Salvatorianos.

Após as pesquisas e orientações dos professores os 
estudantes serão capazes de produzir um vídeo sobre 
o que estudaram e publicar em um site destinado 
ao projeto.

O conteúdo de formação do povo brasileiro 
é introduzido nas aulas de história e geograf ia 
que embasam a pesquisa. Também é realizada 
uma pesquisa de campo a f im de investigar as 
diferentes etnias dos estudantes do 5º ano além do 
compartilhamento de objetos que as suas famílias 
têm como recordação da etnia a que pertencem. 
Sempre lembrando que as etnias que formaram o 
nosso estado, são também as principais etnias de 
formação do povo brasileiro, indígena, africana e 
europeia.

Projetos das Turmas
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“PESQUISA EM AÇÃO”
8º Ano Ensino Fundamental II

“REALIDADE EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: TELEJORNAL BC”

7º Ano Ensino Fundamental II

O “Telejornal BC” tem como objetivo promover 
ações interdisciplinares que propiciem a expressão, 
o aprendizado e a capacidade de percepção de di-
ferentes contextos e realidades  através da produção 
de um telejornal.

Após oficinas on-line, com temáticas relaciona-
das ao projeto, foram distribuídas as funções entre 
os estudantes. As turmas 1 e 3 farão a produção e 
gravação de dois telejornais. Já a turma 2 apresentará 
um formato de revista eletrônica.

O projeto conta com a parceria da Faculdade de 
Artes e Comunicação da UPF, através das oficinas 
realizadas, além de algumas gravações em estúdio 
e a finalização do material. As produções tiveram 
apresentações, através do Meet, para os professores, 
equipe diretiva, estudantes e seus familiares.

As atividades propostas no “Projeto pesquisa em 
ação” têm por objetivo possibilitar aos estudantes o 
acesso à diversidade de conhecimentos científicos 
produzidos ao longo da história, bem como, a 
aproximação gradativa aos principais processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica.

No intuito de produzir um projeto de pesquisa, 
os estudantes destacam e exploraram fatos e 
acontecimentos marcantes para a Ciência, os quais 

transpassaram a história da Ciência e marcaram a 
humanidade. O projeto tem duas etapas, sendo uma 
teórica, voltada para a pesquisa elaborada dentro 
dos padrões da ABNT (nível 8º ano) e a produção de 
materiais de divulgação dos projetos (Publicidade BC 
e Podcast Salvatoriano).

Por videoconferência, em uma das atividades 
deste projeto os estudantes puderam conhecer 
melhor como é um cientista e suas características, 
além de verificarem como a ciência está presente 
em nossa vida.

Projetos das Turmas



O cinema apresenta muitas dif iculdades para 
encontrar seu espaço social e educacional, mas po-
demos, através das aulas, desenvolver o “cinema 
educativo” com propostas diversificadas e de fácil 
desenvolvimento, sem perder o objetivo, trabalhan-
do de maneira integrada às outras disciplinas e de 
acordo com as propostas dos temas transversais.

A temática do “Projeta BC” deste ano é “Um con-
to, uma década”. Assim, para o desenvolvimento do 
curta-metragem, os estudantes utilizam dos melho-
res contos produzidos no Brasil ao longo do século XX. 
Esse projeto deixa de lado os rígidos critérios acadê-
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“FAZENDO COM CIÊNCIA“

9º Ano Ensino Fundamental II

O projeto “Fazendo com ciência” é uma oportu-
nidade de diálogo e problematização sobre um tema 
claro para a sociedade contemporânea: a sustentabi-
lidade. Por isso, a provocação temática consiste em 
como ser sustentável através da cultura maker em 
tempos de pandemia (pensar sobre novas situações, 
necessidades e problemáticas que transformaram 
nosso “novo” cotidiano e nos fizeram encontrar e 
construir soluções para elas). Acredita-se que através 

“PROJETA BC”

1ª Série - Ensino Médio

micos e é pautado somente pela qualidade e sabor 
dessas pequenas obras-primas. O resultado será a 
produção de curtas metragens dos maiores contos 
Brasileiros do Século. Terá premiações para sete ca-
tegorias em uma noite de gala no formato on-line. 
Na imagem abaixo os vencedores da edição 2020.

da criação e recriação de perspectivas de sustenta-
bilidade podemos constituir horizontes de cuidado 
com a vida de forma integral e com sinergia.

Entre diversas atividades os estudantes desenvol-
veram uma que merece destaque: o recolhimento 
de caixas Tetra Pak vazias para o projeto “Brasil sem 
Frestas”. A campanha aconteceu na última semana 
de junho e foram arrecadadas 2.363 unidades.

Projetos das Turmas
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O projeto “Narrando histórias, construindo me-
mórias” tem como objetivo fundamental o trabalho 
com a autonomia e a criatividade do estudante atra-
vés de seu percurso salvatoriano. Os estudantes pro-
duzem um livro objeto, utilizando elementos visuais 
e constroem a obra de forma artesanal.

A criação acontece diante da desconstrução da 
identidade convencional do livro, rompendo as fron-
teiras comumente atribuídas à leitura. Pesquisar e 
refletir acerca da arte, língua, literatura e das experi-
ências educativas é o elo motriz do projeto, onde cada 
estudante pode expressar-se utilizando os conheci-
mentos adquiridos em todas as áreas do processo 
educativo-pastoral. 

Ao findar o ano letivo, o livro produzido é publicado 
e entregue a cada família e estudante, eternizando 
assim a sua jornada salvatoriana. Abaixo, o livro pro-
duzido pelos formandos de 2020.

O Direito é parte do cotidiano de uma sociedade, é 
parte das abordagens do senso comum, de estudos, 
de cidadania e não se reduz a ler a realidade sob a óti-
ca da lei. O projeto “Júri Simulado” busca dar base ar-
gumentativa para que os estudantes compreendam 
a realidade do mundo ao seu redor, seus aspectos 
sociais, justos e injustos, desenvolvendo autonomia 
na forma de agir e de pensar.

O trabalho terá como culminância um júri simu-
lado realizado pelos estudantes para julgar um caso 
a ser proposto posteriormente a escolha do tema. 
Neste júri haverá pessoas convidadas para ajudar a 
delinear qual dos grupos conseguiu melhor expor 
seus argumentos e quais os pontos favoráveis a cada 
uma das colocações.

“NARRANDO HISTÓRIAS, CONSTRUINDO MEMÓRIAS”
3ª Série - Ensino Médio

“JÚRI SIMULADO”

2ª Série - Ensino Médio

Júri Simulado
2ª Série Ensino Médio

Projetos das Turmas



Desde o ano letivo de 2019, os estudantes do 
Ensino Fundamental I e II fazem uso da plataforma 
Redação Nota 1000 para correção das redações do 
Simulado BC de Redação. Com a ferramenta eles 
recebem correções detalhadas e esclarecedoras, 
com sugestões práticas para melhorar o seu texto.

Somos pioneiros em Passo Fundo na parce-
ria com esta que é a maior e melhor plataforma 
de prática e correção de redações do Brasil. É a 
primeira ferramenta a oferecer correção de reda-
ções on-line contando com mais de 350 correto-
res selecionados e treinados, além de uma equipe 
destacada de especialistas em Redação e Língua 
Portuguesa.

Com o auxílio desta plataforma, foi realizada a 
avaliação da prova do Simulado BC de Redação 
do 1º trimestre de 2021. Essa avaliação, no Ensino 
Fundamental II encaminhou a produção de gê-
neros narrativos, texto de divulgação científica e 
dissertação escolar, já no Ensino Médio, os estu-
dantes produziram uma dissertação argumenta-
tiva modelo ENEM.
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O projeto “Cartas para alguém” busca contribuir 
para a formação de estudantes leitores e escritores, 
críticos e participativos, capazes de interagir em sua 
realidade na condição de cidadão consciente de sua 
atuação na sociedade.

A carta é um dos mais antigos meios de comuni-
cação e associar esse meio ao uso da tecnologia faz 
as crianças perceberem a amplitude da comunicação 
social.

O projeto é desenvolvido por meio de dinâmicas 
e atividades pedagógicas vivenciadas em sala: roda 
de conversa; planejamento das ações; contação de 
história; produção de cartas e debates entre a turma.

CONTRATURNO

PLATAFORMA REDAÇÃO
NOTA 10000
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

As Atividades Extracurriculares são opcionais e 
oferecidas com o objetivo de desenvolver benefícios 
físicos, cognitivos e sociais aos estudantes, no horário 
inverso da aula curricular, as quais são trabalhadas 
como mais uma ferramenta de educação.
OBJETIVOS:
• Colaborar na convivência e trabalho em grupo;
• Valorizar o respeito e disciplina;
• Reagir sobre as diversidades, como vitórias e derrotas;
• Melhorar a coordenação motora, flexibilidade, força 
e resistência; 
• Valorizar e criar laços de amizade.

O futsal tem o objetivo de fazer com que os estu-
dantes vivenciem sua prática nas turmas de iniciação 
até a formação de equipes competitivas no intuito de 
representar o colégio em campeonatos municipais 
e regionais. Esta modalidade trabalha fundamentos 
básicos como passe, drible, condução e finalização, 
de jogos recreativos à competições.

FUTSAL

Objetiva desenvolver o trabalho em grupo e 
cooperativo desde as turmas de iniciação até a 
competição. São trabalhadas habilidades f ísicas 
como força, velocidade, resistência, controle de bola 
e coordenação motora. Seus fundamentos principais 
são o drible, o passe e o arremesso (bandeja e jump).

BASQUETEBOL

Desenvolve a aprendizagem dos fundamentos 
básicos da modalidade como: saque, ataque, levan-
tamento, bloqueio e recepção. Também tem a pre-
missa da vivência da prática esportiva, o trabalho em 
grupo e a socialização tanto nas turmas de iniciação 
quanto nas turmas de competição. 

VOLEIBOL

É oferecida em dois formatos conforme a faixa etá-
ria dos estudantes. Para as turmas de 1º e 2º ano EF I 
é trabalhado de forma lúdica a introdução dos instru-
mentos de modo geral com objetivo de desenvolver 
a capacidade rítmica, a coordenação e a criatividade. 
Nas turmas de 3º ano EF I ao Ensino Médio a apren-
dizagem é direcionada para o instrumento do violão. 

MUSICALIZAÇÃO E VIOLÃO

Objetiva desenvolver ritmo, musicalidade, expres-
são corporal, lateralidade e criatividade. As turmas 
possuem coreografias para apresentações festivas 
durante o ano letivo e também participam de festi-
vais municipais e regionais.

DANÇA ESTUDANTIL

A proposta é que além de roteiros guiados, os 
próprios estudantes façam uso do laboratório desen-
volvendo pesquisas por conta própria, sem roteiros 
específicos, instigando-os a pensar e a pesquisar  so-
luções dentro dos conteúdos e de acordo com seus 
interesses pessoais.

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

O teatro trabalha diversas capacidades e habili-
dades com os estudantes como a criatividade, auto-
conhecimento e autoestima. A turma ensaia cenas 
e peças teatrais para apresentações em eventos fes-
tivos na escola.

TEATRO

Parceria com a GO! Patinação. É realizada no espa-
ço do parceiro. Participam: Estudantes do 1º ano EF I 
à 3ª série EM. Serviço terceirizado, contratado à parte.

PATINAÇÃO

Oferece a grupos de adolescentes e jovens oportu-
nidades para crescerem de forma humana e cristã, de 
modo que estes, por um intenso processo de amiza-
de, participação e evangelização, sejam apóstolos de 
seus próprios colegas, tenham as bases para darem 
razões de sua fé, para o compromisso com Jesus e 
sua Igreja, e, além disso, para o engajamento social, 
segundo os valores do Evangelho e da Identidade 
Salvatoriana.

PASTORAL JUVENIL SALVATORIANA

Oferece oficinas de Robótica (serviço terceiriza-
do); Oficina de Produção Textual; Oficina de Lógica; 
Oficina de Linguagens – Língua Inglesa; e Oficina de 
Metodologia de Estudos, contratados à parte.

SALA DE APRENDIZAGENS



Pastoral Escolar SalvatorianaPastoral Escolar Salvatoriana

Recicle suas atitudes

A ideia de Colégio em Pastoral vivenciada no 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho, acontece na 
vivência do conhecer e tornar conhecido Jesus Cristo, 
o Salvador.  

 Vivenciar e internalizar o modo de ser e de pensar 
de Jesus Cristo em todos os espaços da instituição. 
O Colégio em Pastoral é aquele que cuida do ser 
humano na sua integralidade, oferecendo-lhe 
condição de ensino, aprendizagem em âmbito 
cognitivo afetivo, físico, intelectual e espiritual. 

A essência da dinâmica pedagógico pastoral pauta-
se pelo compromisso da integralidade da linguagem 
do amor, que segundo o Papa Francisco colocam-se 
em relação: “a linguagem da cabeça, a linguagem 
do coração e a linguagem das mãos”. Este exercício 
subsidia o sujeito a pensar o que está sentindo, 
sentir o que está pensando e tornar o pensamento 
e sentimento em ação transformadora da realidade. 
O Colégio em Pastoral exige-nos passar os muros do 
Colégio e ser presença ativa na sociedade, através do 
conhecimento e experiências desenvolvidas através 
da educação.

O projeto Recicle 
suas atitudes tem como 
objetivo aguçar a per-
cepção sobre a crise am-
biental de forma crítica e 
globalizada, problema-
tizando e apresentando 
alternativas relacionais 
entre ser humano, na-
tureza e mundo. Cultivar 
a consciência ecológica, 
estimulando a cultura de 

reciclagem, promovendo o desenvolvimento susten-
tável, auxiliando na geração de trabalho e renda às 
famílias de catadores. Neste sentido, congrega ações 
de formação, sensibilização e vivência sobre o quanto 
uma atitude coerente e ética pode mudar a realidade 
dos espaços em que habitamos. 

 O projeto Recicle suas atitudes é um processo que 
integra as dimensões pedagógico pastorais e a parti-
cipação efetiva das famílias salvatorianas. A conexão 
entre ser humano, natureza e mundo, provoca-nos ao 
exercício dos 5Rs: repensar, reutilizar, recusar, redu-
zir e reciclar. Pensar filologicamente a ecologia que 
deriva de casa, em grego (oikos), consiste em refletir 
sobre o nosso modo de ser enquanto sociedade. Ser 
salvatoriano é pensar e agir ecologicamente.
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Campanha da Fraternidade Ecumênica

Campanhas Solidárias

O verbo dialogar exige-nos aproximar-se, olhar-se, 
ouvir-se, expressar-se, conhecer-se, esforçar-se e en-
tender-se. O diálogo é a arte do encontro fervoroso 
com Deus e, deste encontro, a interconexão entre as 
pessoas. 

No exercício deste verbo, compreende-se o cami-
nho percorrido por Jesus Cristo, o Salvador, para com 
os seus filhos. Dialogar é colocar-se a serviço. Para 
tanto, a Campanha do Alimento possibilitou-nos a 
arrecadação de 550 kg de alimento entre outros itens 
que foram encaminhados a Secretaria de Assistência 
Social, através da campanha Passo Fundo Solidário. 

Também foram arrecadadas 1.582 peças de roupa 
por meio da Campanha do Agasalho. As roupas fo-
ram disponibilizadas à Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, a qual destina-se às pessoas com deficiência e 
seus familiares. Estas são oportunidades da vivência 
do ser salvatoriano como forma de vida. A exemplo 
de Jesus Cristo, o Bem-aventurado Francisco Jordan 
encoraja-nos para o diálogo solidário, cooperativo, 
amoroso, afetivo e transformador.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica, con-
vidou-nos à reflexão sobre o tema: Fraternidade e 
diálogo: compromisso de amor, e o Lema: Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade (Ef 
2,14a). 

O espaço educacional salvatoriano vislumbra mo-
mentos de reflexão, oração e cultivo da espirituali-
dade em sintonia com a missão evangelizadora da 
Igreja. Os educadores e estudantes puderam viven-
ciar a ciranda ecumênica, que propõe a superação 
da polarização e da violência, em vistas de um sonho 
compartilhado que vai ao encontro da unidade na 
diversidade, por meio do diálogo amoroso. A unida-
de é a experiência do convívio com a diversidade, 
com as diferentes culturas. A sensibilidade percepti-
va sobre as nuances sociais, subsidia-nos para tornar 
o mundo menos doloroso e mais bonito, digno para 
toda a humanidade. Com o ardor da Palavra de Deus 
nos corações, os pés partem em missão, anunciando 
a Boa-Nova.

15



Graças a formação integral proporcionada 
pelo trabalho de um Colégio em Pastoral, 
os estudantes jovens despertam desde 
cedo a compreensão de que sua ação e 
postura não f icam restritas ao ambiente 
escolar, alcançando seus lares e grupos de 
amigos para além da escola, influenciando 
até mesmo a forma como se constituem 
enquanto cidadãos.
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A Pastoral Juvenil Salvatoriana - PJS tem 
por intuito a formação de jovens nos Valo-
res e Carisma Salvatoriano, através de um 
trabalho de constante formação, diálogo e 
partilha. 

 Os jovens são constantemente desafia-
dos a compreenderem sua identidade como 
lideranças cristãs, por meio de dinâmicas, 
encontros e outras atividades junto à comu-
nidade escolar e local, as quais procuram ofe-
recer um espaço de vivência e testemunho 
da mensagem de Jesus, o Divino Salvador. 

PASTORAL JUVENIL SALVATORIANA
PJS

GRÊMIO ESTUDANTIL

Em julho foi anunciada a nova gestão do Grêmio 
Estudantil. Com 189 votos a chapa New Generation 
foi a vencedora. O Grêmio Estudantil é uma organi-
zação sem fins lucrativos que representa os interes-
ses dos estudantes e que atua em atividades cívicas, 
culturais, educacionais, desportivas e sociais.

O Grêmio Estudantil é regido por estatuto pró-
prio, elaborado nos termos da legislação vigente, 
referendado pela Direção da Unidade Operacional 
Educativa.

Integrantes:

Presidente:
Vitória Bergonsi Chaves – 2ª Série E.M.

Vice-presidente:
Júlia Nery Tibola – 2ª Série E.M.

Tesoureiro:
Isabela Lamaison Missio – 1ª Série E.M.

Vice-tesoueiro:
Emily Ramos Araújo – 1ª Série E.M.

Secretário:
Laura Casanova Loss – 8º Ano EFII – Turma 2

Vice-secretário:
Larissa Serena Marques – 9º Ano EFII -Turma 2

Apoio 1:
Leonardo dos Reis de Souza- 9º Ano EFII – Turma 1

Apoio 2:
Isabelle Feula Cruz – 6º Ano EFII – Turma 2

Apoio 3:
Anthony Hassan Pacheco Assunção – 7º Ano EFII – Turma 2

Apoio 4:
Júlia Almeida Bonamigo – 5º Ano EFI – Turma 1

GE
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O NOVO ENSINO MÉDIO BC

O Novo Ensino Médio proposto pela BNCC apon-
ta para novos caminhos visando as perspectivas dos 
jovens na atualidade. A base central do documento 
aponta para uma nova realidade mais voltada para 
a futura escolha profissional e, principalmente, para 
um ensino voltado para o desenvolvimento das com-
petências e habilidades dos estudantes.

Além disso, é importante considerar um olhar 
atento do novo documento para o desenvolvimen-
to das competências socioemocionais e não apenas 
para as habilidades cognitivas ou técnicas.

Formação Geral Básica (FGB)

Com a aplicação do Novo Ensino Médio, o objetivo 
passa ser o aprofundamento dos conhecimentos em 
áreas de maior aptidão e interesse. Essa é a princi-
pal proposta do Novo Ensino Médio. Os estudantes 
terão a Formação Geral Básica (FGB) composta por, 
no máximo 1.800 horas, onde terão sua formação nas 
quatro áreas: Linguagem e suas tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas 
e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

Itinerários Formativos (IF)

 Como parte diversificada do currículo, os estudan-
tes poderão optar por Itinerários Formativos (IF) que 
são os conjuntos de atividades que aprofundam áreas 
de conhecimento e profissional. Eles serão compos-
tos de um parte comum e trilhas formativas voltadas 
para práticas das diversas áreas e visam desenvolver 
no indivíduo habilidades necessárias para a futura 
escolha profissional. Os IF, devem ter carga horária 
total mínima de 1.200 horas e observar a construção 
do jovem através de eixos estruturantes norteadores 
essenciais como: Investigação científica, Processos 
criativos, Mediação e Intervenção cultural e Empre-
endedorismo.

No CSBC, o novo Ensino Médio traz uma proposta 
inovadora, para além das necessidades da futura pro-
fissão. Voltado para construção integral do Ser Huma-
no, o Novo EM BC propõe um currículo diversificado, 
pautado na formação de valores e relacionando um 
ensino de excelência às práticas qualificadas e inova-
doras para o desenvolvimento de uma educação que 
prepara o indivíduo para as necessidades do mundo 
atual, para o autoconhecimento e descoberta da sua 
verdadeira vocação.

NOVO ENSINO MÉDIO NO CSBC

Itinerário Formativo
1.200h

Investigação científica
Processos criativos
Mediação e intervenção cultural
Empreendedorismo

Formação Geral Básica
1.800h

Linguagem e suas tecnologias
Ciências da Natureza e suas tecnologias
Ciências Humanas e suas tecnologias
Matemática e suas tecnologias.

N OVO
ENSINO MÉDIO BC

Novo Ensino Médio BC 
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A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
PARA ALÉM DAS METODOLOGIAS 
Coordenação Pedagógica

A educação brasileira, atualmente, vem passando 
por inúmeras transformações que impactam dire-
tamente a formação do professor, construindo a 
necessidade de um novo perfil profissional docente, 
que seja multifacetário e aberto para o aprendizado 
contínuo.

Habilidades que antes os destacavam dos demais, 
hoje passam a ser consideradas básicas para o desen-
volvimento de uma aula qualificada. A inserção da 
tecnologia, por exemplo, nos aponta para a ideia de 
um profissional que, para se destacar, precisa atender 
a uma realidade que o cerca e que requer conheci-
mentos que perpassam além do saber teórico. Essas 
aprendizagens precisam permear o Projeto Político 
Pedagógico Pastoral (PPP-P) e os valores presentes 
nesse documento, lembrando que o mesmo deve ser 
algo vivenciado pela instituição e todos os que fazem 
o processo ensino aprendizagem acontecer.

As graduações, formam professores dentro de 
suas áreas de atuação, mas não com as práticas e 
características específicas de cada Escola. A partir 
disso, então, cabe ao educador, mas, principalmen-
te à escola, garantir que a equipe esteja engajada na 
proposta pedagógica da instituição. Nesse aspecto, 
a formação continuada de professores deve ser vol-
tada não apenas para as metodologias e didáticas, 
mas também para a construção de valores e práti-
cas nas quais a instituição baseia suas aprendizagens 
e construções. A formação de professores, deve ser 
constante e visar a formação da equipe que fará a 
diferença em sala de aula, construindo, além de co-
nhecimentos e aprendizagens específicas, valores 
inerentes à instituição, preceitos que a caracterizam 
e diferenciam das demais.

No CSBC a formação de professores ocorre como 
um dos focos da atuação da Coordenação Peda-
gógica, que trabalha com uma série de temáticas 
e assuntos que permeiam a construção do profes-
sor como um profissional capaz de desenvolver nos 

estudantes o desejo por aprender além de estarem 
sempre focados nas mudanças e transformações do 
mundo atual e também com os valores da Propos-
ta Educativa Salvatoriana (PES). Além disso, há um 
acompanhamento sistemático e orientativo para um 
planejamento qualificado, acompanhamento das au-
las, acolhimento e escuta atenta para as necessidades 
de cada professor. A elaboração dos Projetos Inter-
disciplinares desde sua concepção até a aplicação 
e finalização também é um aspecto observado em 
todas esferas para além dos muros escolares.

No início do ano letivo são pensadas, analisadas 
e selecionadas temáticas que se interligam entre si 
para serem desenvolvidas uma vez ao mês, durante 
a Reunião Pedagógica mensal. 

São temáticas que desenvolvem novas formas de 
como fazer e para que fazer. Algumas delas ministra-
das por profissionais das diversas áreas e outras mi-
nistradas pelas coordenações pedagógicas pastorais 
do colégio. Importante destacar a relevância de um 
processo continuado para os aspectos que identifi-
cam a instituição e a diferencia das demais como a 
formação para o trabalho pedagógico baseado na Te-
oria da Modificabilidade Cognitivo Estrutural (TMCE) 
de Reuven Feuerstein e também com o trabalho vol-
tado para a escola em pastoral, destacando aspectos 
dos valores do fundador Bem-aventurado Francisco 
Jordan e Bem-aventurada Maria dos Apóstolos.

Assim, entende-se o trabalho de formação con-
tinuada Salvatoriana como além de uma formação 
pedagógica isolada e, sim, como um processo de 
formação voltado para a autoavaliação e construção 
de uma escola qualificada quanto aos aspectos te-
óricos, metodológicos, mas, acima de tudo pautado 
em valores e práticas cristãos capazes de desenvol-
ver indivíduos para as situações cotidianas de modo 
crítico, consciente e humano.



importante diálogo sobre “Os limites na infância e 
adolescência”. A palestrante convidada foi a psicóloga 
Claudia Della Mea.

No momento seguinte famílias da Ed. Infantil ao 
Ensino Médio se reuniram on-line para participar da 
quarta palestra do ano do projeto “Vamos falar sobre”. 
O tema do encontro abordou a “Depressão na Infân-
cia e Adolescência” e a psicopedagoga Léia Mara Loss 
foi quem ministrou a palestra.

Ainda serão realizados dois encontros, até o final 
do ano, que abordarão as seguintes temáticas: “Ado-
lescência, um mundo de mudanças” e “Educar em 
tempos de Web: o uso saudável das novas tecnolo-
gias”.

As palestras contemplam as famílias dos estudan-
tes da Educação Infantil até o Ensino Médio, através 
de temáticas específicas para cada etapa de ensino, 
sendo ministradas por profissionais especializados e 
altamente capacitados.
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VAMOS FALAR SOBRE

Organizado pelo Serviço de Orientação Educacio-
nal do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, o projeto 
“Vamos falar sobre” consiste em um ciclo de palestras, 
que busca oportunizar às famílias um momento de 
formação e orientação, abrindo espaços para debates 
e reflexões que reforçam importância da família no 
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

Sabemos que são inúmeros os desafios enfren-
tados para educar as crianças e os adolescentes, 
especialmente neste período de pandemia de Co-
vid-19, nesse sentido, o projeto “Vamos falar sobre” 
tem como principal objetivo acolher a comunidade 
escolar, compartilhando informações e orientações 
para o enfrentamento dos desafios na educação dos 
nossos estudantes.

Em 2021, os eventos acontecem de maneira online 
e contamos com a presença de educadores e das Fa-
mílias Salvatorianas nesses momentos de aprendiza-
do e troca de experiências, nos quais os participantes 
podem fazer perguntas aos palestrantes.

O tema do primeiro encontro foi “Os desafios da 
lição de casa”. O evento foi destinado às famílias da 
Educação Infantil ao 7º  ano do Ensino Fundamental 
II, e teve como palestrante a doutoranda em Edu-
cação, Pedagoga e licenciada em Geografia, Sandra 
Zardo.

O segundo momento, contou com a presença da 
psicóloga Rosicleia Teixeira Pauletti, da Equipe Vin-
cular Cursos, que promoveu importantes reflexões 
sobre “Autonomia na Infância”.

No terceiro encontro, as famílias dos estudantes 
do Colégio Salvatoriano Bom Conselho (CSBC) e do 
Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição (CSIC), de 
Videira/SC, se reuniram , de maneira on-line, para um 

Serviço de Orientação Educacional



A Associação de Pais e Mestres (APM) do Colégio 
Salvatoriano Bom Conselho é muito ativa e participa 
presencialmente e financeiramente de grande 
parte das atividades da escola. Formada 
pelos pais de estudantes matriculados, 
ela é uma organização sem f ins 
lucrativos que objetiva integrar os 
três atores essenciais do processo de 
ensino e aprendizagem: estudantes, 
colégio e família.

Nas diversas ações desenvolvidas, 
a APM busca apoiar as atividades 
pedagógicas, sociais e culturais da Unidade 
Operativa Educacional. A Associação atua em 
harmonia com a gestão institucional, abstendo-se 

facebook.com/bomconselho
Facebook

Instagram
@csbomconselhopf

Filtros do Colégio para seus Stories
no Instagram!

Procure a aba de Filtros
no nosso perfil!

Acompanhe nosso trabalho 
seguindo nas redes sociais!

TikTok
@c.s.bomconselhopf

NOVIDADE!

Gifs (stickers) para usar 
nos seus stories!

Procure por “csbc” ou por 
“salvatoriano” na busca.

de intervir nas funções administrativas e pedagógicas, 
sendo órgão complementar, de natureza consultiva 

da Direção. Possui estatuto próprio, aprovado 
em assembleia geral e devidamente 

registrado de acordo com a legislação 
vigente.

 Em 2021, a APM patrocinou 
menos atividades do que o costume 
isso porque muitos eventos foram 
cancelados devido a pandemia.  

Seguem as atividades realizadas: 
Coffee break primeiro dia da Semana 

Pedagógica, Aniversário do colégio, 
Comemoração Junina, Dia do Educador, da 

Criança e do Estudante e Ação de Graças, além da 
compra de livros para as Bibliotecas do colégio.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
APM


