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 Há 67 anos o Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho é referência na educação do município por 
sua tradição, ensino de qualidade, pela solidez de 
seus princípios norteadores, no desenvolvimento da 
cultura e compromisso com os valores salvatorianos: 
Solidariedade, Vida, Amor, Justiça, Conhecimento, 
Sustentabilidade e Identidade Salvatoriana. O Bom 
Conselho é uma instituição católica dirigida pelas 
Irmãs Salvatorianas e faz parte da Rede Salvatoriana.

  A instituição oferece atualmente os serviços 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, além dos serviços de Turno Inverso 
(Contraturno) e Turno Complementar.  Desenvolve o 
seu projeto educacional numa Proposta Pedagógica 
que privilegia a Experiência de Aprendizagem 
Mediada em todas as etapas da escolarização, 
com a finalidade de formar cidadãos atuantes na 
sociedade. O Bom Conselho ainda oferece diferentes 
atividades curriculares e extracurriculares, que vêm 
complementar a formação integral de seus educandos.

 Em 2017, o lançamento da Campanha de 
Matrículas acontece no dia 12 de agosto para 
professores e funcionários e 14 de agosto para 
pais, alunos e a comunidade em geral. O Colégio 
Salvatoriano Bom Conselho conta atualmente com 
mais de 900 alunos e abre vagas para matrículas 
do Ano Letivo de 2018. Assim, as entrevistas com 
Famílias Novas começam no mês de setembro.

Campanha de Matrículas 2018

“Vocês foram chamados 
para irradiar luz sobre o 

mundo, para brilhar.”
Pe. Jordan

Fundador da Família Salvatoriana
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Distribuição Gratuita

O Informativo “Um Bom Conselho mais perto de você” é um 
veículo de comunicação interna e externa do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho, produzido pelo Serviço de Publicidade do colégio.

Expediente

Mural BCEditorial

 Em período de matrícula, os pais, preocupados com 
o futuro, novamente se questionam: “Qual a escola que 

devo escolher para o meu filho?”. Sabemos que esta é 
uma preocupação que acompanha a família do 

início da educação escolar até a conclusão 
do Ensino Médio. A Escola não é apenas 
responsável pela formação do indivíduo, 
mas também por possibilitar situações 
de aprendizagem que desenvolvam 
competências e habilidades que 

tornarão seu filho mais feliz, realizado 
e bem sucedido profissionalmente.

A família é responsável por valores éticos 
e morais, de acordo com a filosofia adotada por 

esta, pois os filhos tendem a seguir exemplos, como 
o hábito de leitura que irá interferir positivamente 
no rendimento escolar dos estudantes. Cabe à escola 
possibilitar o acesso ao conhecimento, desde a Educação 
Infantil ao Ensino Médio, conhecimentos, assim como 
construir os alicerces da personalidade, através de 
experiências e vivências no ambiente escolar. Isso se 
desenvolve em nosso colégio no dia a dia em atitudes 
voltadas para o outro, com respeito às diferenças e por 
meio de vários projetos que levam os alunos a despertar 
a curiosidade de aprender a aprender. Trabalhamos os 
conteúdos de forma significativa, através de aulas e 
atividades extracurriculares que preparam nossos alunos 
não só para o vestibular, mas para se realizarem na 
vida como um todo. Uma formação superior não será 
suficiente, pois hoje não se aceita mais um profissional 
que domine apenas sua área de atuação, mas sim aquele 
que apresenta um conhecimento relacionado ao universo 
político, social, econômico, cultural e religioso. Para isso, 
ele precisará das competências e habilidades que são 
exigidas no mundo globalizado. Essa é a nossa missão.  
Neste informativo você poderá conhecer um pouco do 
nosso fazer pedagógico. Boa leitura!

Ir. Lourdes Oro - Diretora

 “Crê, espera, confia, ama, e vá em frente!”  (Pe. Jordan)
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Turno Inverso realiza passeios pedagógicos

Autora presente no colégioRobótica realiza o Dia da Família

Educação Financeira

 Os estudantes do Turno Inverso realizaram um 
passeio no SESC, para o evento “Zuando o Som” com 
Rodrigo Prates que é escritor, compositor, músico 
e idealizador do projeto. A atividade desenvolvida 
foi a literamúsica (contação dos livros de literatura 
através de músicas) e objetivou desenvolver a 
imaginação, o vocabulário, a criatividade e o 
interesse pela leitura e música.
  Aproveitando as comemorações juninas, outra 
visita realizada foi ao Muzar (Museu Zoobotânico 
Augusto Ruschi, na UPF), onde os estudantes puderam 
aprender sobre o pinhão e a Araucária.

 Com muita música e histórias que prenderam 
atenção da criançada, Léia Cassol mexeu com o 
imaginário dos alunos e eles adoraram! A fim de 
incentivar a leitura, a autora esteve no colégio 
autografando os seus livros e conversando com os 
estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I. 

 O Dia da Família Robomind foi celebrado pelos 
estudantes que frequentam a atividade extracurricular 
de robótica. Este momento aconteceu com uma aula 
especial, onde o filho foi o professor e os pais e/ou 
responsáveis foram os alunos. O objetivo desta aula foi 
a integração da família ao projeto de robótica.

 É desenvolvida em diferentes segmentos 
e tem a intenção de promover a cooperação e 
formação para a sustentabilidade com as crianças, 
adolescentes e jovens. As atividades incentivam a 
ampliação do conhecimento sobre a administração 
das finanças e possibilitam uma reflexão sobre a 
melhor utilização dos recursos financeiros.



Estudantes participam da Olimpíada de Matemática

 Como uma oportunidade de aprendizagem, os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II a
3ª série do Ensino Médio participaram da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 
que este ano contou com a participação das escolas privadas.  Esta atividade é uma realização do Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e 
revelar talentos na área. No Bom Conselho, a Olimpíada de Matemática configura-se como uma importante 
oportunidade de aprendizagem.

 Somos uma Escola em Pastoral. Assim, acontece anualmente o Retiro dos Professores e Funcionários 
do colégio. Este ano o local escolhido foi a Casa Santa Cruz e teve como assessor o Pe. Osmar Coppi que 
realizou dinâmicas e conversou muito sobre os sinais e sintomas do nosso tempo. Também ministrou a missa 
e os momentos de espiritualidade vividos naquela manhã de sábado. Muita reflexão, espiritualidade, amor e 
companheirismo marcaram o encontro.

 Praticando sempre a solidariedade, que é um dos valores da Rede Salvatoriana - desenvolvimento da 
cultura da solidariedade a exemplo de Jesus, o Salvador - o colégio traz seguidamente campanhas de doação 
de alimentos, agasalhos, materiais de higiene, limpeza e descartáveis, a fim de ajudar famílias carentes com 
deficientes físicos. Como de costume, no Dia de Padre Jordan, fundador da Família Salvatoriana são arrecadados 
agasalhos e alimentos que, neste ano, foram entregues a aproximadamente 60 famílias carentes e que possuem 
familiar(es) portador(es) de necessidades especiais.

BC sempre solidário

Retiro dos Professores e Funcionários


