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Agradecer ao passado...
1950 marca o início da missão da Congregação das Irmãs do Divino Salvador (Irmãs Salvatorianas) na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
Atendendo uma necessidade de educar os filhos dos trabalhadores, assumem
a missão no Círculo Operário, de forma gratuita; para sustento, fundam a
Escola Doméstica Santa Izabel, com a finalidade de formar jovens mulheres
em artes domésticas. Fundam também a escola primária Mãe do Bom Conselho, que foi desenvolvendo sua missão ao longo de 70 anos, sempre marcados
pelo jeito salvatoriano de ser e educar transformando vidas. Dessa forma, ao
longo dos anos, nos transformamos em Colégio Salvatoriano Bom Conselho.
A memória afetiva de nosso colégio é marcada por milhares de estudantes,
centenas de professores e funcionários que fizeram acontecer aprendizagem,
ensino e educação sempre seguindo os ensinamentos do Divino Salvador.
Nunca os esqueceremos. Acompanhamos o sucesso, as escolhas e realizações profissionais e pessoais desses estudantes. Aprendemos a conviver com
a saudade provocada pelas inevitáveis partidas. O esforço, a dedicação e a
afetividade e efetividade, que pautaram nossas relações com os estudantes e
pais, ficaram marcados em nossa memória para sempre. Elevamos a Deus um
coração agradecido por toda a trajetória educacional de nossa história. Gratidão
a Deus pelo trabalho incansável das Irmãs pioneiras que marcaram o início
desta história e de todas as demais Irmãs que gastaram parte significativa de
suas vidas na construção e continuidade dessa missão.

Agradecer ao tempo presente...
A atual equipe salvatoriana do Colégio Salvatoriano Bom Conselho,
prazerosamente, constata que sua razão de ser e existir sempre esteve marcada por carinho, dedicação, serviço e muito amor, consolidando o ensino
e aprendizagem, transformando vidas e histórias e testemunhando o amor
de Jesus Salvador. Os ideais permanecem vivos, os objetivos se renovam e a
satisfação de podermos contribuir para a melhoria da educação desta cidade
alimenta nossas forças, para que continuemos a desenvolver a tarefa a que nos
propomos. Entretanto, os anseios de busca, a vontade de construir, realizar
e contribuir para a existência de uma educação de qualidade trazem-nos,
constantemente, o sentimento de renovação da vida. Muitas coisas bonitas
não podem ser vistas ou tocadas, elas são sentidas dentro do coração.
Apresentamos a Deus um coração agradecido e confiante pelo presente
e entregamos sob a proteção de Jesus Salvador nossos estudantes, familiares,
Associação de Pais e Mestres (APM), Irmãs e colaboradores.

Agradecer o futuro...
Antecipamos o futuro, colocando-o no coração de Deus e sob a proteção
da Mãe do Bom Conselho. Renovamos a esperança e a confiança. Continuaremos, sim, nossa missão no legado de Padre Jordan, no firme propósito
de tornar Jesus Salvador conhecido e amado por muitas crianças e jovens,
colaboradores, famílias, Irmãs e tantos outros que ainda virão. Sim, já dizia
Padre Jordan: outros virão e continuarão a obra... Rendemos graças a Deus pelo
futuro e pela confiança das futuras gerações que serão marcadas com o jeito
salvatoriano de ser.
Que a graça e a benção de Deus, que sempre esteve presente nesta missão,
conduzam o presente e o futuro desta instituição salvatoriana.
Ir. Leonila Gubert
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Apresentação
O Colégio Salvatoriano Bom Conselho (CSBC) celebra 70 anos de
história (1950-2020), intensificando a missão de mediar a construção do
conhecimento, desenvolvendo o potencial humano para a promoção da vida.
A consciência histórica compreendida para além de um tempo cronológico
permite colocar o sujeito na condição de agente transformador da realidade.
As sete décadas de educação salvatoriana desenvolvidas na cidade de Passo
Fundo, norte do Rio Grande do Sul, referenciam um processo formativo de
excelência pautado por valores: identidade salvatoriana; empatia, alegria e
atenção solícita; cuidado humanizado; gestão compartilhada; solidariedade e
sustentabilidade. A formação crítica, argumentativa e humanizada estimula
os sujeitos a uma reflexão sistematizada sobre as nuances de economia, de
cultura, de política e de sociedade em cada tempo e lugar.
Compreende-se que a educação tem como princípio a emancipação social.
Para atingirmos a emancipação social, faz-se necessário o desenvolvimento
de habilidades e competências que promovam relações harmoniosas entre
a diversidade, a vivência dos valores humanos e cristãos, considerando as
peculiaridades subjetivas e intersubjetivas. Por isso, a educação tem sentido
quando potencializa os sujeitos à transformação de si mesmos e do mundo,
permitindo-os dizer a própria palavra. A educação como projeto de vida vislumbra processos de humanização que permeiam o exercício da empatia e da
alteridade. O desafio da educação salvatoriana consiste na formação humana,
centrada na vida e comprometida com uma nova sociedade.
Os processos pedagógicos e pastorais implementados no CSBC priorizam a
mediação do conhecimento, desenvolvendo os sujeitos para a promoção da vida.
A história se constitui à medida que as pessoas criam e recriam experiências
que afirmam a missão e os objetivos institucionais. É um processo de constante
atualização e inovação, construído na relação dialética entre seres humanos e
mundo. O maior reconhecimento de uma instituição de ensino na atualidade é
9

quando sua história se torna clássica, perpassando as gerações. O aniversariar
do CSBC está imbricado pela consciência histórica de passado, pelas belezas
constituídas no tempo presente e pelo vislumbre da solidez do futuro.
Neste sentido, contar a história a partir da construção compartilhada
do livro Colégio Salvatoriano Bom Conselho: 70 anos transformando vidas tem
como elemento propulsor congregar conhecimento conectivo, que conta com
a presença das Irmãs, dos educadores e das educadoras, dos estudantes desde a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 2021, o reconhecimento dos 9os anos do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio 2020
e das famílias salvatorianas a partir da Associação de Pais e Mestres (APM).
Destaca-se que o registro na história das sete décadas do Colégio ocorre
em tempos diferentes de ensino e aprendizagem, de construção de processos
educativos e de relações humanas. A Covid-19 tem intensificado a necessidade
de resiliência diante do impactado nos processos educacionais e, da mesma
maneira, exigiu-nos uma nova organicidade na elaboração e editoração do
livro. Para dar conta das demandas, protelamos a confecção do livro, previsto
para o ano de 2020, a 2021, considerando a previsão de retomada presencial
dos estudantes ao colégio. Realizada essa adaptação de cronograma, neste ano,
tem-se a grata satisfação de disponibilizar à comunidade educativa e à cidade
de Passo Fundo este belo livro constituído por várias cabeças, corações e mãos.
As páginas que seguem apresentam textos, poemas, versos, desenhos e
depoimentos que vislumbram as vivências e experiências do ser salvatoriano
para toda a vida. A história institucional entrelaçada às diversas histórias
humanas demonstra a eminência na dinâmica de ensino, aprendizagem e
evangelização desenvolvida. O Bem-aventurado Francisco Jordan, fundador
da Família Salvatoriana nos provoca à tese de que as escolas constituem hoje
em dia um meio de propagar a fé. Na arte do educar e na inspiração da evangelização é que o CSBC coloca-se em constante caminho. Caminho que abre
horizontes para a transformação de vidas.
Volnei Fortuna
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, primavera de 2021.
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Os 70 anos do Colégio
Salvatoriano Bom Conselho

No passado, uma história;
hoje, uma dádiva
Ir. Lourdes Oro*
O Bem-aventurado Francisco Jordan, fundador da Família Salvatoriana,
e a Bem- aventurada Maria dos Apóstolos, cofundadora, tinham um grande
espírito missionário e um dos seus sonhos era enviar missionários e missionárias para os diversos países com o objetivo de “Conhecer e tornar Jesus
Cristo conhecido, amado e seguido por todos os povos”.
Nossos fundadores nos deixaram a herança de prolongar na história o
carisma e missão salvatorianos, que nos desafia a assumir um compromisso em
favor da vida, continuando a missão de Jesus, o Salvador, que veio “para que
todos tenham vida”. A pedido de Dom Daniel Hostin, Bispo Diocesano de
Lages (SC), as primeiras Irmãs Salvatorianas deixaram a Alemanha, sua terra
natal, e chegaram ao Brasil no dia 6 de dezembro de 1936, estabelecendo-se
em Videira (SC). As Irmãs traziam como objetivo de sua missão a instrução
da infância e da juventude, bem como a pastoral paroquial e da saúde.
Animadas por este amor e fortalecidas pela graça de Deus, as Salvatorianas
Ir. Gunthilde Reeker, Ir. Ana Castelo, Ir. Siegmunda Aharens, Ir. Bernardete
Ogliari e Ir. Cecília Contini chegaram a Passo Fundo no dia 15 de janeiro
de 1950, e em 9 de março deram início às atividades da Pastoral Educacional
na sede da Escola Círculo Operário, onde foi fundada a Escola Doméstica
Santa Isabel. O trabalho começou atendendo meninas e moças nos trabalhos
manuais e técnicas domésticas. Com o crescimento das atividades, foi criado
*

Irmã da Congregação das Irmãs do Divino Salvador e Vice-Diretora do Colégio Salvatoriano
Nossa Senhora de Fátima.
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o Ginásio Bom Conselho, que, em 1960, foi transferido para o atual endereço
na Rua Antônio Araújo.
As pioneiras assumiram os ideais do Bem-aventurado Francisco Jordan,
assim expressos:
• glorificar a Deus Uno e Trino, proclamar suas maravilhas e revelar o amor
de Deus Salvador, presente e atuante na história para que todos cheguem
ao conhecimento de Jesus Cristo;
• formar e envolver o apóstolo cristão, convicto de sua fé e anunciador da
salvação em Jesus Cristo;
• salvar a pessoa humana em sua globalidade, servindo-se de todos os meios
e modos que a caridade de Cristo inspira.
O Bem-aventurado Francisco Jordan dizia: “Penso muitas vezes que a
maior parte das pessoas que se perdem, perdem-se por falta de ensino”, e
animava-se continuamente dizendo: “Empenha-te com força e esforço inexoráveis por uma boa educação da juventude, em meio a qualquer povo, onde
quer que isto seja possível, ainda que tenhas que derramar a última gota de
sangue, para a glória de Deus.”*
Impulsionadas por este mesmo espírito e dinamismo, as Irmãs Salvatorianas, ao longo desta história, viveram, lutaram e trabalharam em prol da
educação das crianças e da juventude passo-fundense.
O Colégio Salvatoriano Bom Conselho, ao longo destes 70 anos de história, é um centro de aprendizagem, vida e evangelização. Uma instituição
educacional que prima pelo desenvolvimento integral do estudante, baseando-se no cultivo cotidiano de valores, crenças e incentivo à intervenção no
mundo de uma forma responsável, solidária, crítica e criativa. É uma instituição educacional referência em Passo Fundo (RS) e região, pela educação
de excelência que oferece.
O Bem-aventurado Francisco Jordan tinha um pensamento que lhe foi
muito caro: “Os sábios brilharão como o firmamento, e os que ensinam a
muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas.”**
É grande a alegria de rever, como um filme na memória, os anos vividos
e partilhados na construção dessa história que foi escrita por muitas Irmãs,
*
**
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JORDAN, Francisco M. C. Diário Espiritual. São Paulo: CIS 12, 1996. p. 58.
Dn 12,3. BÍBLIA SAGRADA. Tradução de Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin.
Brasília: Edição Pastoral, 1991.

educadores, estudantes, pais que passaram por este educandário. São 70 anos
durante os quais este querido colégio está sob a coordenação das Irmãs Salvatorianas. Muitas boas sementes foram lançadas, acreditamos na proposta
“Põe a semente na terra e não será em vã”. Hoje, estamos colhendo os frutos
destas boas sementes lançadas, mas muitos frutos ainda serão colhidos por
outros que virão. E nesta trajetória educacional muitos ideais foram despertados, muitos talentos desabrocharam, muita chama foi acesa, muitos sonhos
se realizaram e muitos sentimentos floresceram.
O hoje é dádiva de Deus. É preciso saborear e viver o momento presente
como bênção e graça de Deus. Este momento é único e é preciso dar o significado que ele merece. Com certeza, a história não vai apagar aquilo que
construímos ao longo destes anos.
É grande a alegria de fazer parte desta história como ex-aluna e como
diretora em dois períodos (1999-2001 e 2011-2018) deste querido CSBC, onde
sempre senti muito vivos o carisma, a espiritualidade e a missão salvatoriana no
testemunho das Irmãs, educadores, estudantes e familiares. Sempre acreditei
que o verdadeiro significado da aprendizagem é a vida.
Que os grandes ideais educativos de nosso fundador continuem apontando
o caminho a ser trilhado por toda a comunidade educativa do CSBC, à qual
desejamos copiosas bênçãos e graças do Divino Salvador e da Mãe do Bom
Conselho, a padroeira da Escola.
Parabéns, CSBC, por sua caminhada histórica nesses 70 anos.
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Na trajetória educacional,
o jeito salvatoriano de ser
Ir. Antonia Sebem, Ir. Clementina Alves, Ir. Ivani Luisa Dal Bello,
Ir. Leonila Gubert, Ir. Patricia Santana de Aragão Silva,
Ir. Romana Cecilia Berton, Ir. Terezinha Célia Salvi*
Inspiradas em nossos fundadores – a Bem-aventurada Maria dos Apóstolos e o Bem-aventurado Francisco Jordan –, que nos exortam a que nos
empenhemos com força e esforço inexoráveis por uma boa educação cristã
das crianças e juventudes, em meio a qualquer povo, onde quer que isto seja
possível, Recordamos a trajetória histórica do Colégio Salvatoriano Bom
Conselho, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que iniciou com a presença
das Irmãs Salvatorianas no ano de 1950, com a chegada das cinco irmãs
pioneiras: Ir. Gunthilde Reeker, Ir. Ana Castelo, Ir. Siegmunda Aharens, Ir.
Bernardete Ogliari e Ir. Cecília Contini, as quais iniciam uma experiência
educativa e espiritual no jeito salvatoriano de educar.
A missão das Irmãs Salvatorianas iniciou no espaço do Círculo Operário,
acolhendo gratuitamente crianças do Ensino Fundamental, com o nome ginásio
Bom Conselho; jovens e senhoras juntaram-se a esta proposta para formação em
artes domésticas, fundando, assim, a Escola Doméstica Santa Isabel. As irmãs
contaram, desde o início, com a presença de professoras leigas, fortalecidas por um
grande entusiasmo que brotou do carisma salvatoriano de tornar Jesus, o Salvador,
conhecido e amado. As Irmãs Salvatorianas deixam o Círculo Operário e, de
acordo com o bispo diocesano Dom Cláudio Colling, deram início ao CSBC.

*
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Irmãs Salvatorianas da Comunidade Mãe do Bom Conselho.

No CSBC, a ação educativa foi e é permeada pela ação de evangelização
que anuncia a pessoa de Jesus, como Salvador, e convida toda a comunidade
educativa a cultivar o ser salvatoriano/a. A identidade salvatoriana proporcionou e proporciona a vivência da fé e a experiência cristã dos valores em
defesa e cuidado da vida. Uma Irmã Salvatoriana, um educador ou estudante
salvatoriano carrega o sonho e o desejo de se aproximar de Jesus Salvador e
vivenciar atitudes de cuidado com a vida, cultivando valores éticos de solidariedade, fé, esperança e amor.
Ao celebrar os 70 anos da presença salvatoriana no espaço educativo de
Passo Fundo, reconhecemos os muitos frutos que estão sendo partilhados nas
vivências das pessoas, estudantes, educadores, irmãs e familiares que direta
ou indiretamente carregam as lembranças e a marca do ser salvatoriano para
toda vida. São muitas as sementes que continuam sendo lançadas no terreno
fértil da educação salvatoriana, para que germinem e floresçam no seio da
sociedade passo-fundense.
Olhar para a nossa história nos faz entoar hinos de louvores ao Divino
Salvador pela missão que realizamos, sob a proteção da Mãe do Bom Conselho. É uma história carregada de realizações no ensino do conhecimento
formal e na educação dos valores cristãos. Mais do que recordar e preservar o
passado, impulsionamos o desejo de ver a ação educativa atual, fundamentada
na tradição do CSBC, respondendo aos desafios do tempo presente, abrindo
horizontes para o futuro, sem, jamais, se esquecer de nossa missão: conhecer
e tornar conhecido o Divino Salvador.
Gratidão pelas vidas que se entrelaçaram e se entrelaçam com a vida das
Irmãs Salvatorianas ao longo destes 70 anos. Gratidão a todos os educadores,
estudantes e familiares que estão vivenciando o jeito salvatoriano de ser. Somos
privilegiadas(os) por estarmos juntos dando continuidade e atualizando, com
excelência, a missão do CSBC.
A certeza que nos acompanha é a de que, até aqui, o Divino Salvador nos
conduziu; Ele e a Mãe do Bom Conselho nos guiarão na continuidade desta
missão a serviço da educação salvatoriana. O Bem-aventurado Francisco
Jordan convida-nos: “Caríssimos: Ensinai todos os povos, especialmente os
pequeninos, a que conheçam o Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou,
Jesus Cristo.”
17
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Associação de Pais e Mestres
Agostinho Luiz Pavan, Maritania Morgan Pavan* e Aline Huppes**
A Associação de Pais e Mestres (APM) do Colégio Salvatoriano Bom Conselho é uma organização sem fins 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 de intervir
nas funções administrativas e pedagógicas, sendo órgão complementar, de
natureza consultiva da direção.
A APM é uma associação sem fins lucrativos que representa os interesses
comuns dos profissionais da educação e dos pais de estudantes em uma escola.
Ela é estruturada para que todos opinem e colaborem na rotina da gestão,
com o objetivo de influenciar de forma positiva o aprendizado e a qualidade
da educação oferecida em cada unidade. A APM permite que famílias e
escola mantenham diálogo contínuo e promovam, de maneira democrática,
a integração entre a comunidade e a instituição de ensino. Funciona como
um órgão colegiado e não deve assumir ou representar motivações que não
sejam educacionais.
A APM ajuda a escola a atingir os objetivos educacionais, representar e
dar luz às demandas da comunidade, pais ou responsáveis de estudantes na
escola e a solidificar o entrosamento entre pais, responsáveis e professores.
Colabora, ainda, em atividades culturais, de lazer e saúde, envolvendo a escola
e a comunidade.
*
**

Presidentes da Associação de Pais e Mestres.
Secretária da Associação de Pais e Mestres.
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Em alguns registros do ano de 1958, as reuniões de “pais e mestres”
aconteciam anualmente, no Salão da Escola Círculo Operário. Tratavam de
assuntos como o rendimento e aprendizado escolar, palestras e apresentações
das estudantes (na época, escola de meninas).
Em meados de 1961, em uma das reuniões, foi traçado, em linhas gerais,
o objetivo central entre os pais e educadores, idealizando a possibilidade de
organizar a futura Diretoria do Círculo de Pais e Mestres. De maneira oficial,
no 44º aniversário de falecimento de Padre Francisco Maria da Cruz Jordan,
em 8 de setembro de 1962, foi fundada a Associação de Pais e Mestres, no
então Ginásio e Escola Normal Bom Conselho.
A APM, desde sua criação, sempre organizou as Festas Juninas, incentivou
os esportes, dança e coral, disponibilizando valores para inscrições, uniformes,
alimentação, reformas e melhorias em prol dos estudantes. No ano de 1994, a
gestão da APM auxiliou a direção do Colégio Salvatoriano Bom Conselho na
compra de mesas e suprimentos para os primeiros computadores do colégio.
Esta associação se envolve de maneira ativa, sendo presença viva nas ações
institucionais, fortalecendo-se com os processos de ensino, aprendizagem e
evangelização do CSBC.
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Educação salvatoriana: um olhar
pedagógico pastoral
Volnei Fortuna, Lilian Ângela Bonamigo Ficagna, Patrícia Stein Graeff
O carisma salvatoriano tem como característica congregar os processos de
ensino e aprendizagem da formação humana e cristã integral. Este aspecto
oportuniza ao colégio ser e estar em pastoral. Visualizando o sonho do fundador Bem-aventurado Francisco Jordan, somos provocados a pensar nosso
agir como Escola Católica, que busca, pela educação, subsidiar os educandos/
as a liberdade, autonomia, emancipação, cultivo da espiritualidade.
No núcleo do carisma salvatoriano, encontramos três convicções que
fortalecem a reflexão da atuação salvatoriana sendo pensada de maneira
atualizada e apresentando contingencialmente o que moveu e sustentou o
Bem-aventurado Francisco Jordan em seu tempo: 1. formação de lideranças
– capacitar as pessoas para que compreendessem o contexto que estavam vivenciando; 2. posicionamento leigo – reconhecer o papel e protagonismo dos
leigos na sociedade; 3. impulso das ações apostólicas a partir do seguimento
do Evangelho – apoiados pela palavra e testemunho de Jesus Cristo, agir na
transformação da realidade.
Seguindo a lógica do carisma e originalidade salvatoriana, a escola também é um espaço que precisa estar inspirado na Palavra de Deus e atento
aos movimentos de cada tempo, para que o processo de renovação educativa
e espiritual aconteça efetivamente. Para tanto, o presente ensaio tem como
objetivo dialogar sobre a educação salvatoriana: um olhar pedagógico pastoral. Apresentar-se-á a importância da história e atuação dos fundadores, na
potencialização de processos apostólicos na educação salvatoriana, tornando
a escola espaço em pastoral. Tem-se como provocação as seguintes questões:
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qual o papel da Escola Católica no contexto atual? Que perspectivas de ensino
e aprendizagem são apresentados para quem a busca? Estas questões serão
pautadas a partir da proposta educativa salvatoriana, embasadas metodologicamente por referencial teórico bibliográfico.

Educar para o apostolado
Os processos educativos salvatorianos são compreendidos como ideal,
caminho e opção de vida para a evangelização. Tem-se presente que, por
meio da dinâmica educativa, as pessoas se transformam e, ao se transformarem, transformam o mundo. A formação e promoção integral dos sujeitos,
de maneira praxiológica, vincula-se aos princípios essenciais da constituição
humana. Razão, emoção e fé são elementos enraizados, que caminham juntos
na educação e espiritualidade salvatorianas.
Considera-se a tese de que a escola é um espaço privilegiado de anúncio
do Evangelho e de formação de cristãos autênticos. A palavra “educar” tem
como princípio etimológico ensinar, instruir e cuidar. Estes verbos, acoplados
ao modo de ser salvatoriano, representam um caminho da Igreja Católica
diante do constante processo de renovação. A educação humaniza, liberta,
constrói olhar crítico, emancipa e abre novos horizontes para intervenção
na sociedade. O verdadeiro apóstolo salvatoriano é aquele que, a partir do
conhecimento e das vivências estabelecidas no decorrer de sua formação, dá
um passo a mais, e busca garantir universalmente a dignidade humana.
A escola salvatoriana tem como proposta a educação libertadora, pautada
na solidificação de uma sociedade ética, justa, solidária e democrática, em
que o educando é o agente principal do processo pedagógica, reconhecendo e
valorizando o educador. Para Freire, o estabelecimento desta relação dialética
e histórica entre educador e educando permite a construção de conhecimento
recíproco. Dialética por considerar o diálogo como essencial para formação
humana, e histórica por entender que todos os sujeitos têm uma trajetória de
vida que precisa ser levada em conta. A educação como prática da liberdade
estimula o diálogo, a leitura crítica do mundo e estabelece a práxis: formar
sujeitos com capacidade de pensamento sistemático e desenvolver a criatividade original do educando.
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A ideia de educação para o apostolado exige dos sujeitos o exercício
continuado de ajuda recíproca; ajuda no sentido de fazer com inspiração,
vislumbrando um horizonte, vivenciando a espiritualidade ativamente. Em
síntese, aguçar a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Na dimensão
bíblica, esta sensibilidade humana é compreendida como comunhão de coração,
de pensamento e de mãos. Para Zonta (2019, p. 53), “a vida salvatoriana, assim
entendida, não se constitui apenas de trabalho, mas também de relações
pessoais; não somente de palavras, mas também de silêncio; não somente
ação, mas também contemplação”. A trilogia relações pessoais, silêncio e
contemplação é um convite para as pessoas viverem uma experiência subjetiva
e intersubjetiva de oração.
O Bem-aventurado Francisco Jordan é inspirado pela Palavra de Deus, e
o carisma salvatoriano nasce da Palavra de Deus. Estes aspectos impulsionam
a protagonizar com responsabilidade a missão apostólica, fazendo com que
o carisma gere frutos e transformações na diversidade das realidades sociais,
políticas, econômicas e culturais em cada tempo e em cada lugar. Observa-se,
no entanto, que o carisma salvatoriano se atualiza à medida que o sujeito
permite vivenciar uma profunda experiência de fé, sentindo-se chamado a
proclamar a Boa Nova a todos os povos, por todos os modos e meios que a caridade
de Cristo inspira.
Neste sentido, o apóstolo salvatoriano precisa ter sabedoria para discernir
e estar em constante formação, ouvindo a Palavra na essência. Contudo, “a
credibilidade do apostolado salvatoriano está fundada em nosso empenho
cotidiano de ler e mediar, especialmente o Evangelho, de tal forma que as
palavras e gestos de Jesus estejam de fato presentes em nossa práxis” (ZONTA, 2019, p. 60). É sentir que tornamo-nos eternamente corresponsáveis pelo
próximo. Pelo falar e agir, somos presença de vida, fé, fraternidade e serviço.
Dentro do clima, gestão e organização pedagógica e pastoral no ambiente
escolar, propriamente específicas do Colégio Salvatoriano Bom Conselho,
age-se com o coração aberto e com profundo ardor de ser sal da terra e luz do
mundo (Mt 5, 13-14). Acredita-se no amor que é intrínseco ao sujeito, capaz
de propagar novos frutos de amor e de paz.
Interessante notar que não se trata de mudar técnicas, procedimentos,
aspectos físicos e comportamentos para atingir um novo modo de vida, mas
perceber que minha presença com o próximo é a porta de entrada da esperança,
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uma luz que ilumina, chave que dá acesso a bons caminhos. A educação para
a humanização coloca o ser humano no centro e está em constante diálogo
voltado à promoção da vida; por isso, a educação construída no carisma
salvatoriano não é uma receita, a forma de fazer um bolo. Educar à maneira
salvatoriana compreende o respeito à subjetividade do sujeito e abre-se no
encontro intersubjetivo. Os educadores/as salvatorianos/as têm presente que
“aqueles que tiverem instruído a muitos resplandecerão como a luz do firmamento, e os que ensinam a muitos o caminho da justiça luzirão como as
estrelas, por toda a eternidade” (JORDAN, 1996, p. 178).
Na Rede Salvatoriana, vivenciam-se os valores humanos e cristãos no
agir cotidiano, revelando o amor de Jesus Cristo, o Salvador. O testemunho
de vida é a força motivadora para que o ensino seja mais do que uma rede de
conhecimento: formação humana integral, concebendo a importância formativa
do físico, psíquico e espiritual. Enraizados na pedagogia salvatoriana, o seres
humanos são chamados a comprometerem-se no anúncio e testemunho do
amor de Jesus Salvador, na busca por um mundo solidário, fraterno, justo e
sinal do Reino de Deus.
Por fim, tem-se presente que a pastoral educacional presente na vida da
Escola Católica essencialmente se ocupa com a promoção humana e cristã de
todas as esferas (estudantes, pais, educadores/as, direção, administração, etc.).
Por desenvolver atividades de maneira permanente, continuada e planejada, a
pastoral vivencia as dualidades da sociedade atual versos os desafios vivenciados pelo Divino Salvador. Arrisca-se em dizer que a escola que obtém uma
pastoral saudável automaticamente aufere vida longa, sendo um diferencial
nas sociedades.
Diante das proposições, considera-se que, no processo formativo e evangelizador da Escola Católica, em especial no CSBC, o tempo cronológico
é superado pelo tempo necessário. Tempo este que permite introspecção,
reflexão e relações humanas no face a face. Desta forma, a conjuntura da
escola propicia ao estudante experiências genuínas. Experiência no sentido
grego, em que os sujeitos vivenciam a subjetividade na essência, provocadora
da intersubjetividade, ou seja, nas palavras de Balbinot (2015, p. 119), “um
movimento de dentro para fora”. A experiência é tudo aquilo que fica posteriormente ao esquecimento fazer a sua parte.
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Afirma-se que o CSBC desempenha um papel diferenciado na sociedade, compreendendo a formação integral dos sujeitos, garantindo qualidade
e excelência. A Escola Católica é um espaço de formação de discípulos,
que, ao passarem pela formação, são transformados e imbuídos do amor e
compromisso transformador. Sabe-se que o ato de transformação não é fácil
e, por vezes, doloroso; contudo, seguindo o testemunho, método e estilo da
presença salvatorianos, possibilita-se o fazer e refazer da história a partir da
revisão das práticas, tendo presente a responsabilidade de anunciar o Divino
Salvador e torná-lo amado.
Sendo uma rede formadora de cristãos que cultivam os valores repassados
pelo fundador Bem-aventurado Francisco Jordan sob a pedagogia de Jesus
Cristo, percebe-se a necessidade de constantemente motivar os estudantes
às atividades na formação para a cidadania. Preocupa-se com a elaboração
de atividades e exercícios que desenvolvam a solidariedade, a importância
em fazer a diferença na sociedade, bem como a necessidade de ser agentes
transformadores e estimuladores da justiça. Este processo exige formação
integral, visando o protagonismo e a cidadania a partir de Jesus Cristo. Escola
em pastoral não é específico de um setor; requer unidade e presença atuante
em âmbitos educativo, político, econômico, social e cultural. Afinal, o espírito
do Divino Salvador move o sujeito a ser agente de transformação.
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Educação salvatoriana: uma
presença transformadora

Colégio Salvatoriano
Bom Conselho,
uma história em versos
Elisa de Anunciação Dias Fior
Alemanha 1848, era dezesseis de junho
Em uma família humilde, um menino nascia
Ninguém imaginava sua nobre missão
Mas o Criador já havia preparado tudo com precisão.
Seu nome comprido era Francisco Maria da Cruz Jordan
Que em Padre Jordan logo se transformaria
Estudioso, corajoso e audacioso
Que com amor, garra e determinação
Serviu ao bom Deus com grande adoração!
Em sua infância e juventude, sofrimento enfrentou
Muito jovem a trabalhar começou
Mas determinado ele estava
E a sua família desde muito cedo ele ajudava.
Perseverante em padre se ordenou
Uma intensa vida de oração e fé
Obstinado, a todos ele queria mostrar
Que era o Filho de Deus: Jesus Cristo que estava a lhe inspirar.
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De família muita rica
Teresa, uma bela moça, missionária queria ser
Seu livro preferido era a Bíblia
Ajudar o próximo era o que queria fazer.
Baronesa muito rica
Família abastada
Ao conhecer a obra de Padre Jordan
Sentiu que sua missão estava finalmente identificada.
Padre Jordan e Madre Maria
Tinham um sonho a realizar, uma ideia ousada
Mas não podiam esperar.
Nasce, enfim, a Sociedade do Divino Salvador
Obra que traria a esperança de Cristo e seu amor consolador.
Padres e Irmãos Salvatorianos
Pelo mundo espalhados todos estão
Vivendo e anunciando o amor de Deus
Revelando às pessoas que Jesus é a Salvação!
Era 1950 em Passo Fundo aqui chegaram
As Irmãs Salvatorianas e seus trabalhos logo começaram.
Destemidas e engajadas
A construir uma escola especial elas estavam encorajadas.
Chamaram primeiro Escola Doméstica Santa Isabel
Foi seu primeiro nome e onde tudo começou
Nosso então Bom Conselho
A sua história iniciou.
Muitos estudantes e professores
Muitas salas e muitos corredores
A escola precisava seu tamanho aumentar
A decisão foi então seu endereço mudar.
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Em suas salas de aula
Muitos ensinamentos e vivências
Tanta gente que por aqui passou
Hoje contam com alegria, suas histórias e experiências.
Bom Conselho, é seu aniversário!
Em seu jardim, são 70 lindas flores
De muito trabalho, com muito amor
Formou também muitos professores!
Virtudes e valores norteiam sua nobre missão:
Identidade salvatoriana, vida e solidariedade
Amor, justiça
Conhecimento e sustentabilidade.
A herança de Padre Jordan e Madre Maria
Em compromisso a todos desafia
Em meio às dificuldades, o carisma repassar
Em nossas ações todo dia.
Uma longa e bela história
O Bom Conselho construiu.
Desafios foram superados
E nosso colégio com o tempo evoluiu.
Ano de pandemia no mundo todo
Tempos tensos de grande reflexão.
Distanciamento, máscaras, álcool gel
Abraços não podia não.
As escolas suas portas fecharam
E uma pergunta inquietante se ouvia:
“E a educação como ficaria?”
Mas nosso colégio no tempo não parou
Um caminho ele encontraria.
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Não podemos nos esquecer
Que de Padre Jordan e Madre Maria somos herdeiros
Eles seguiam o exemplo de um certo carpinteiro
Que por onde passou deixou suas marcas de fé e amor
E nunca desistiu e ensinava com ardor.
Por isso não nos abatemos em tempos de pandemia
Seguimos em frente
Somos guerreiros e determinados
Um apoiando o outro
Oração e perseverança todo dia.
Cursos, formações e estudos como ninguém viu
E uma plataforma para nossas aulas on-line então surgiu.
Nosso jeito de trabalhar
Abraçou firmemente a tecnologia
Nosso alvo é melhorar a cada dia.
E assim segue o nosso colégio
Na letra do seu hino escrito está
Sempre com olhos no futuro
Comprometido com todos sempre estará.
Sigamos alegres cantando:
“Bom Conselho altaneiro e gigante
apontando a seara a florir
Teu destino é levar para frente
gerações para o eterno porvir”.
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Matemática e os valores
salvatorianos
Francieli Pitan Rocha Araújo, Nilomar Zanotto Junior,
Marília Hassan Pacheco Assunção
Ensinar é um ato que perpassa a sala de aula; quando um estudante encerra sua vida escolar, leva consigo mais que conhecimentos em conteúdos
específicos: guia-se no exemplo dos seus educadores, na vivência e baseia-se
principalmente no carisma do ambiente em que conviveu durante tantos anos.
Neste contexto, ensinar uma ciência exata como a matemática torna-se cada
vez mais desafiador. É preciso engajar o estudante ensinando-o “a pensar”,
não somente para resolver situações-problemas em livros, mas para ter equilíbrio e capacidade de análise, para encontrar possíveis estratégias e soluções
em cada problema que possivelmente enfrentará durante toda a sua vida.
Diante disso, os valores salvatorianos estão sempre entrelaçados na proposta
pedagógica. Compreende-se que a escola é vida! É durante o período escolar
que a criança, o jovem tem a oportunidade de encarar não somente vitórias,
mas também as frustrações, pois é na escola que o jovem pode ser amparado
quando “erra” para ser guiado com conhecimento ao acerto!
Dessa maneira, o ensino da matemática traz inúmeras possibilidades,
seguindo Reuven Feuerstein, criador da Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, a teoria da Experiência da Aprendizagem Mediada e o
Programa de Enriquecimento Instrumental, mediar é interrogar. Interrogar
como chegou a solução de uma situação ou interrogar porque não chegou a
solução. Não é suficiente o mediador, educador somente identificar o erro;
se fosse somente isso, professores poderiam ser substituídos facilmente por
Apps que calculam funções, equações de diferentes graus de complexidade
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e tipos. O ato de mediar, ensinar exige mais que encontrar o erro; é a ferramenta para levar o estudante a refletir sobre ele, a pensar quais possibilidades
e estratégias poderiam ser modificadas para conduzir ao acerto. O professor,
mediador salvatoriano sabe que o erro é um dos primeiros passos para o
acerto. Destarte, o estudante acaba compreendendo que todos podemos em
um momento errar, e que isso é normal, é humano; o segredo está em nunca
deixar de tentar acertar. Para isso, são realizadas várias reflexões durante as
correções de exercícios que trazem, além do conhecimento cognitivo, conhecimento emocional. Ensinar o estudante a pensar, refletir, analisar, mediando;
por exemplo, indagando ao estudante: o que aconteceria se escolhesse uma
outra estratégia para resolver este problema, situação? Será que fez a escolha
certa? Observou todas as dicas dadas pelo exercício? Como? Demonstre.
Vamos tentar de maneira diferente? O que mudaria?
Mediante o exposto, a matemática não ensina somente os conteúdos
específicos em cada série, ou ano escolar; ela deve ir além, já que no âmbito
da aprendizagem e desenvolvimento de uma criança está todo o seu emocional e social – assim, norteados pelos valores salvatorianos. Nós, professores,
utilizamo-nos desta ciência para ensinar o estudante a ter persistência em
buscar o acerto; mesmo diante e após o erro, ser reflexivo e crítico para analisar novamente e tomar novas decisões; ser capaz de admitir a necessidade
de mudança, o repensar um problema com outras possibilidades, estratégias
e também outras possíveis soluções.
A vida é provação para a transformação, e educamos para a vida, pois,
segundo Feuerstein*, “[...] em cada comportamento, temos dois lados de
uma mesma moeda, o cognitivo e o emocional. Acrescento que essa moeda
é transparente, se você olha o lado da cognição, vê o reflexo do emocional
e vice-versa.” Pensando no desenvolvimento integral dos estudantes, nós,
professores de matemática do CSBC, elaboramos a atividade seguinte e
convidamos você a desenvolvê-la!

*
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Entrevista de Feuerstein concedida a Rita Moraes, denominada de Direito à inteligência. Disponível em: https://istoe.com.br/30943_direito+a+inteligencia/. Acesso em: 8 set. 2021.

35

36

Uma educação integral e
significativa
Aline Ractz Silva, Amauri Picollo de Oliveira, Ivan Lucas Borghezan Faust,
Luan Henrique Fogolari, Mariana de Oliveira Guisso,
Patrícia Stein Graeff, Taisa Gehlen Godinho
O processo educativo pautado no desenvolvimento de valores cristãos, centrado na essência do ser humano e na construção do conhecimento como um
processo que perpassa os muros da escola é a base do ensino e aprendizagem
de todos os componentes curriculares no CSBC, centrado na premissa de que
ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, conforme já sugerido por
Freire (2019, p. 31) quando afirma a necessidade de “discutir com os alunos
a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos”.
Paulo Freire (2019, p. 32) ainda nos lança um desafio para a construção de
uma aprendizagem verdadeiramente significativa quando questiona “por que
não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais
aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” Por isso, a
importância de tornar a aprendizagem uma experiência que contribua para
a formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade em que vive.
Nesse sentido, o CSBC entende que a pedagogia de projetos interdisciplinares deve permitir que os estudantes aprendam fazendo e reconheçam a
própria autoria naquilo que produzem, por meio de questões de investigação
que lhes impulsionem a contextualizar conceitos já conhecidos e a descobrir
outros que emergem durante o desenvolvimento dos projetos. Nesse processo,
ao construir e reconstruir conhecimentos, constroem-se e reconstroem-se
também relações interpessoais. Assim, professores, estudantes e demais integrantes do ambiente escolar constituem-se sujeitos à medida que interagem.
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Dessa forma, no campo da pesquisa, os estudantes exercitam a curiosidade intelectual e recorrerem à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 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 buscando desenvolver os valores salvatorianos, o que
envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, mas também
de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências,
desenvolvendo a capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao
exercício pleno da cidadania. Como afirma o sociólogo e educador Demo
(2006, p. 43), a pesquisa, “na acepção mais simples, pode significar conhecer,
saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente”.
No campo artístico, a criatividade é desenvolvida em decorrência do processo de pesquisa, a partir da produção de roteiros para gravação de crônicas,
reportagens, curtas-metragens, podcasts e documentários que são apresentados
para a comunidade escolar em momentos de culminâncias, além de projetos
de sustentabilidade que buscam promover a empatia e o valor à vida.
No Ensino Fundamental, destacam-se, portanto, os projetos interdisciplinares “Caminhos das águas”, “YouTubers BC” (6os anos) e “Pesquisa em Ação”
(8os anos), os quais objetivam o desenvolvimento da investigação científica
com produção subsequente de documentários e podcasts para divulgação do
conhecimento; os projetos “Fotografias” e “Telejornal BC” (7os anos), que
desenvolvem o olhar sensível para o registro fotográfico, por meio do conhecimento de aspectos técnicos, além de promover ações interdisciplinares que
propiciam a expressão, o aprendizado e a capacidade de percepção de diferentes
contextos e realidades e de expressão através da produção de um telejornal;
e o projeto “Fazendo com Ciências” (9os anos), uma oportunidade de diálogo
e problematização sobre um tema claro para a sociedade contemporânea: a
sustentabilidade, fazendo o aluno pensar sobre novas situações, necessidades e
problemáticas que transformaram o “novo” cotidiano e encontrar soluções, pois,
através da criação e recriação de perspectivas de sustentabilidade, podem-se
constituir horizontes de cuidado com a vida de forma integral e com sinergia.
No Ensino Médio, sublinha-se o projeto “Projeta BC” (1ª série), que
possibilita aos estudantes o acesso à criação cinematográfica de curtas-metragens, visando à releitura de clássicos da literatura brasileira. Dessa maneira,
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a literatura e diversos componentes curriculares são atravessados pelos temas
propostos de maneira pluridisciplinar, dinamizando um espaço de integração educativa e enriquecimento cultural, incentivando a formação crítica e
apreciativa dos enigmas que cruzam a hipermodernidade, costurando-os à
moldura do conhecimento.
Ainda, o “Júri Simulado” (2ª série), projeto que parte de um entendimento
de que é nossa tarefa proporcionar aos estudantes espaços de construção de
intersubjetividade que possibilitem o entendimento da realidade social. Em
um júri, muitas habilidades podem ser desenvolvidas, mas, sobretudo, a possibilidade da interligação entre a sala de aula e a realidade, saindo da abstração
de conceitos, como o de justiça, e proporcionando a vivência prática, visando
que nossos estudantes sejam cidadãos críticos, conscientes e, principalmente,
ativos na transformação da realidade social, desta forma, colaborando para
um mundo melhor.
Na 3ª série, as atividades “Podcast Mochilão”, “Empatia Salvatoriana”
e “Narrando Histórias” aproximam os estudantes às práticas socioculturais.
Ao executar episódios semanalmente sobre diferentes temas, os jovens inter-relacionam o seu cotidiano aos diferentes contextos pedagógicos em um
arquivo de áudio transmitido em múltiplas plataformas, contemplando o
desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico
e responsável das tecnologias digitais de forma transversal. Ao construir o
coletivo, definir pautas e planejar o amanhã, nossos jovens encontram uma
nova forma de mobilização para promover ações, debates e soluções para os
desafios da sociedade. Esse processo coloca em prática os valores desenvolvidos ao longo do percurso escolar, ensinando sobre a importância de ser
protagonista em assuntos humanitários, ressignificando conceitos e práticas
empáticas e solidárias que circundam o hoje. Já o projeto “Narrando Histórias,
Construindo Memórias” coloca em prática todos os processos de experiência-aprendizagem. Em execução, a atividade possibilita a oportunidade da escrita
memorialística durante a criação de um livro-objeto. Livro que possui forma
e conteúdo únicos; em cada nova página, a identidade de cada discente fica
eternizada, traduzindo sua caminhada na educação salvatoriana, consolidando
valores como respeito, gratidão e sentimento de pertencimento.
Nesse prisma, os valores salvatorianos demonstram que pensar a problemática da formação humana exige pensar sobre a integralidade do ser
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humano, sob suas múltiplas dimensões e potencialidades, considerando a
complexidade do mundo no qual estamos inseridos. Dessa forma, todas as
atividades desenvolvidas buscam formar nossos estudantes em sua integralidade, sendo guiadas pela filosofia da instituição, buscando a efetivação da
proposta salvatoriana de educar.
Portanto, efetivamente, a educação no CSBC está pautada nos valores
que norteiam a vida e a missão salvatoriana. Os estudantes praticam a solidariedade, a empatia, o cuidado humanizado; a sustentabilidade, quando
modificam suas atitudes e celebram ações para o bem comum; compartilham
conhecimento e inovação ao gerir responsabilidades com respeito e profissionalismo, especialmente no trabalho colaborativo; e, sobretudo, afirma-se
que, diante das ações realizadas pela equipe CSBC, nossos estudantes vivem
a identidade salvatoriana na prática, transcendendo seus conhecimentos, suas
habilidades aprendidas na escola para o cenário mais amplo, podendo atuar
efetivamente na transformação da realidade social.
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A história contada pelos
estudantes

Educação Infantil
Rafaela Teixeira Fortes, Juliana Martinelli Flores,
Viviane da Silva Gomes, Joice Morés, Aline Huppes
A Educação Infantil do CSBC vem construindo histórias, proporcionando para todas as crianças da instituição a oportunidade de crescer com
uma imagem positiva de si, sendo protagonistas do aprendizado, através de
atividades repletas de intencionalidade mediadas com muito carinho pelos
educadores salvatorianos.
A alegria e o amor pelo colégio estimulam os pequenos estudantes a desenvolverem-se na totalidade, nos aspectos físico, social, cognitivo, emocional
e religioso. Conhecer Jesus Cristo e torná-lo conhecido e amado é uma missão
que se realiza dia a dia com todos os níveis desta faixa etária.
Os momentos de interação, amor ao próximo, conhecimento, cuidado da vida
e da natureza fazem parte de nossos dias no cultivo de valores; e, através de
imagens que os representam, queremos agradecer aos fundadores Bem-aventurado Francisco Maria da Cruz Jordan e Bem-aventurada Maria dos Apóstolos.
As interações e brincadeiras são o eixo estruturante da Educação Infantil
e acontecem nos diversos ambientes acolhedores do CSBC. Dentro da sala de
aula, são desenvolvidas dinâmicas de interação que promovem o desenvolvimento
social da criança, a qual aprende desde cedo a respeitar as diferenças e valorizar
o próximo. No pátio e parquinho do colégio, enquanto brincam, as crianças
ampliam suas capacidades corporais, percebendo-se como seres sociais de relação e adquirindo consciência sobre o espaço do outro (Ver galeria Interagir).
Através de diferentes linguagens e da vivência dos valores salvatorianos,
as crianças ampliam o conhecimento de si e do outro, compartilhando momentos de afetividade e atenção, transmitindo amor ao próximo e aprendendo
a respeitar a cultura e as diferenças das pessoas. (Ver galeria Conhecimento)
43

Ao realizar atividades pautadas nos direitos de aprendizagem e nos cinco campos
de experiência, as crianças da Educação Infantil são protagonistas do aprendizado e
adquirem novos conhecimentos de maneira lúdica e prazerosa, utilizando materiais
diversificados para desenvolverem-se em totalidade. (Ver galeria Cuidado com a Vida).
Despertar as crianças para o cuidado com a vida e com a natureza faz
parte do cotidiano escolar em nosso colégio. Acreditamos que as crianças
são o futuro e, por isso, a ideia de desenvolver uma vida sustentável é fundamental desde os primeiros anos. Os espaços de áreas verdes são explorados
pelos pequenos estudantes, que têm a oportunidade de tocar as plantas com
as próprias mãozinhas, preparar a terra, plantar sementes, regar e cuidar da
natureza. (Ver galeria Amor ao Próximo)
O orgulho é imenso por fazer parte deste momento tão significativo que
são os 70 anos do CSBC!
Nossa homenagem e agradecimento se estende às Irmãs Salvatorianas,
pela presença em nossas vidas!
Parabéns, CSBC!
Somos salvatorianos e seremos para toda a vida!

Interagir

44

45

Conhecimento
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Cuidado com a vida
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Amor ao próximo
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Turmas

Nível II, da Educação Infantil.

Nível III, da Educação Infantil.

Nível IV, da Educação Infantil.
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Nível V, Turma 1, da Educação Infantil.

Nível V, Turma 2, da Educação Infantil.
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1os anos do Ensino Fundamental
Fernanda de Castilhos Zanchet, Franciele Constantino de Britto,
Rubia Estela de Barros das Chagas Gregoski, Aline dos Santos
As turmas do 1º ano do Ensino Fundamental do CSBC, empenhadas e
orgulhosas com seus 70 anos de história, realizaram a construção de nuvem
de palavras considerando a etapa do desenvolvimento dos estudantes em
momento de alfabetização.
Iniciamos nossa reflexão com a frase “Fazer sempre tudo por amor a
Deus”, do Bem-aventurado Francisco Jordan. Procuramos estabelecer, através
do diálogo, a relação dessa frase com a história da nossa escola. Afinal, uma
escola que há 70 anos vem transformando vidas só pode ter sido construída
com muito amor, dedicação e fé.
A construção da nuvem foi feita a partir da seguinte proposta. “O que o
CSBC representa pra mim?” Tínhamos a certeza de que muitas palavras de
amor e carinho seriam compartilhadas pelas crianças. Mas, sem dúvida, fomos
surpreendidas por tantas expressões de amor pela escola, orgulho de ser salvatoriano e poder dar continuidade aos sonhos e projetos do Bem-aventurado
Francisco Jordan. (Ver galeria Nuvens de Palavras).
Temos esperança e fé de que nossa escola vai continuar construindo essa
história de sucesso, dedicação e amor, agregando a esta família novo componentes, com carinho, fraternidade e humanidade, tornando-os membros
acolhidos desde o primeiro instante em que chegam aqui. E nós, certamente,
podemos afirmar que seremos salvatorianos por toda vida.
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Nuvens de palavras
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Turmas

1º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

1º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.

1º Ano, Turma 3, do Ensino Fundamental.
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1º Ano, Turma 4, do Ensino Fundamental.
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2os anos do Ensino Fundamental
Andrea Rossi Seady, Josiane Zauza Rosa, Daiane Bastos Flores
Em comemoração aos 70 anos do CSBC, foram desenvolvidas atividades
alusivas a esta data tão especial. Foram momentos de espiritualidade, reflexão
e muito diálogo. A produção foi realizada através de registro escrito e gráfico,
baseado em “O que o CSBC representa para mim?”, elaboração de poema e
momentos vivenciados na nossa querida instituição.

O que o CSBC representa para mim?
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Turmas

2º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

2º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.

2º Ano, Turma 3, do Ensino Fundamental.
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3os anos do Ensino Fundamental
Alessandra Kunz da Silva, Élen Cristina Aguirre Dal Conte,
Leane Mendiola de Oliveira Santos
Os 3os Anos do Ensino Fundamental trouxeram, através de fotos, lugares
importantes de dentro do CSBC, que remetem a boas lembranças, vivências,
aprendizados construídos e fundamentados dentro de nossos corações. Não
são apenas fotos, mas memórias que guardaremos para sempre.
Quando entramos na escola, somos acolhidos na recepção geral, por um
funcionário do colégio, que, mesmo por trás da máscara, sorri com os olhos
e nos dá um caloroso “Boa tarde!”, fazendo com que tenhamos um início de
tarde alegre e também que possamos nos sentir únicos dentro de nossa escola.
Logo, ao passarmos pelo Espaço do Bem-aventurado Francisco Jordan, somos
abençoados e protegidos pela fé que temos, fortalecendo-nos diariamente em
nossa missão de estudantes e educadores salvatorianos.
Alguns estudantes estão no CSBC desde a Educação Infantil, tão pequeninos, aprendendo e vivendo desde cedo grandes valores que fazem parte da
nossa caminhada, transcendendo-os para dentro de suas famílias e ao meio
onde estão inseridos.
No pátio, na quadra e no ginásio, encontramos os amigos, colegas, companheiros diários de estudos, brincadeiras, boas conversas, risadas, que marcam
nossas vidas e dos quais lembraremos sempre com muito carinho. Também
há as práticas de esportes físicos, que nos ajudam a desenvolver nosso corpo
e descobrir nossos talentos, seja na dança, no futsal, no basquete, ou vôlei;
além das trocas lúdicas mediadas nos intervalos.
Na brinquedoteca, são realizadas atividades de interação e recreação
entre os estudantes. E na biblioteca, somos guiados pela fantasia e a magia
que os livros e histórias nos trazem, fazendo com que sejamos o que a nossa
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imaginação nos permitir, fadas, príncipes e princesas, seres que habitam o
mundo imaginário que existe dentro de cada um de nós.
O refeitório possibilita o desenvolvimento de habilidades culinárias, é
um momento de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na teoria
de receitas aprendidas em sala de aula. Na cantina, aquele lanche delicioso,
para que possamos recarregar nossas energias e continuar nossos estudos.
A sala de aula é onde nossa prática discente e docente se torna real, através
da troca de experiências mútuas, das rodas de conversas e reflexões diárias, dos
aprendizados, que nos edificam, como estudantes e educadores salvatorianos.
Os puffs representam o futuro, considerando que estamos no 3° Ano
do Ensino Fundamental mas queremos finalizar nossos estudos no CSBC,
na 3ª série do Ensino Médio, traçando, assim, uma trajetória completa na
instituição.
Nosso mais importante e fundamental alicerce, temos como exemplo
Jesus Cristo, o Salvador; desde pequenos, aprendemos a rezar, a agradecer, a
cantar e a louvar, mas, principalmente, a seguir os ensinamentos do filho de
Deus, crescendo em sabedoria, estatura e graça.
Somos estudantes e educadores salvatorianos e queremos ser salvatorianos
por toda a vida!

Aprendendo valores
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Turmas

3º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

3º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.
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3º Ano, Turma 3, do Ensino Fundamental.
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4os anos do Ensino Fundamental
Elisa de Anunciação Dias Fior, Elizandra de Tomas,
Maríndia Mariele de Oliveira Rech
Bom Conselho: uma história transformando vidas!
O Colégio Salvatoriano Bom Conselho
É ensino e tradição
No meu colégio eu aprendo
O que é educação.
Aprendo com ele
Que ajudar o próximo é legal
A construção e vivência de valores
Aqui é essencial.
Construímos amizades
Pra guardar no coração
Também tem muita história
Amor e diversão.
Mediados pelos educadores
Juntos construímos conhecimento
Bom Conselho é inspiração
Segurança em meu crescimento.
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O Bom Conselho é nosso amigão
Pelos corredores saltitamos felizes
Sabendo que nos caminhos da vida
Seremos eternos aprendizes.
Bom Conselho em minha vida
É luz a me guiar.
E na vida cotidiana me convida
A Jesus Cristo anunciar.
O Colégio Bom Conselho
É ótimo em ensino e educação
Formando bons alunos de todas as idades
Queremos sair daqui prontos para a faculdade.
O nosso colégio querido
É uma grande família
Que oferece amor e muita alegria
Traz aprendizagem e muita sabedoria.
O Colégio Bom Conselho
É lugar de aprendizado e empatia
Tratamos todos com respeito
E vivemos em harmonia.
O centro e razão de sua missão
É a pessoa humana
Amar como Jesus amou
Quer coisa mais bacana?
Estudando no Colégio Bom Conselho
Me tornei salvatoriano
E hoje com orgulho digo
Que sou um bom ser humano.
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É na cidade onde eu vivo
Que o Colégio Bom Conselho surgiu
Educando com valores
Há setenta anos sua história construiu.
Das Irmãs com lápis e papel
Ao computador e professora virtual
A escola com o tempo evoluiu
Estando sempre atual.
Ao entrar na minha escola
Já me sinto em segurança
Livre para me desenvolver
Com amor e confiança.
Quando vou para a minha escola
São muitas coisas a fazer:
Correr, saltar, brincar
E também aprender.
Muitos amigos aqui tenho
São amizades de montão
Colegas, professores e funcionários
Todos para sempre guardados em meu coração.
Tua história é uma vida
Que muitas dificuldades viveu
Mas com disposição e sabedoria
Soluções desenvolveu.
Bom Conselho abençoado
Colégio de fé e união
E sempre que invocado
Padre Jordan me estende a mão.
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Bom Conselho, colégio amado
Sabe por quê?
Tem compromisso com a aprendizagem
Com a vida e com você.

Turmas

4º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.
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4º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.

4º Ano, Turma 3, do Ensino Fundamental.
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5os anos do Ensino Fundamental
Silvana Chaise de Almeida, Francieli Pitan Rocha Araújo, Aline Ractz Silva
Nos 70 anos de história, os estudantes dos 5os anos deixam aqui suas marcas, do mesmo modo que o CSBC está deixando marcas nos seus corações!
Para comemorar esta data tão importante, não bastava uma única atividade! Os estudantes, engajados no Projeto Minha História Minha Vida,
estudaram os valores salvatorianos, registraram a importância desses valores
na sua linha do tempo e deixam aqui a sua marca: são desenhos, frases, versos e até “bandeirinhas” que registram a importância do colégio para suas
trajetórias de vida.
O trabalho com as bandeiras é referente ao projeto Linha do Tempo,
que integra o currículo dos 5os anos. Na confecção da Linha do Tempo, os
estudantes constroem informações que consideram importantes na sua vida,
e na vida do CSBC.
No ano de comemoração dos 70 anos, os estudantes salvatorianos confeccionaram bandeiras, registrando em palavras, desenhos ou frases “o que
significa ser salvatoriano”. Também fizeram registros de frases para enriquecer
o projeto. Todas as disciplinas se envolveram na execução do trabalho, que
pode ser contemplado a seguir.
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Projeto Minha História Minha Vida
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Projeto Linha do Tempo
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Turmas

5º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

5º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.
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6os anos do Ensino Fundamental
Aline Ractz Silva, Marília Hassan Pacheco Assunção, Cristian Cruz Casanova
Sabemos a importância que a escola tem na vida das pessoas, por isso escolhemos o CSBC: por ser a melhor escola, a mais acolhedora; os professores
são educados, dedicados e nos dão toda atenção.
Nossa escola oportuniza várias atividades extracurriculares: robótica,
grupo de estudos, clube do livro, dança, basquete, vôlei, futsal, pastoral juvenil, sala de aprendizagens ativas – atividades práticas que promovem nosso
desenvolvimento com diferentes formas de aprendizagens, além de uma ótima
estrutura física.
Mesmo vivendo um ano difícil de pandemia, nos adaptamos com plataforma
Rede Salvatoriana, tendo as melhores aulas, aulas remotas diárias. A escola
é um lugar para fazer amigos para toda a vida, pensar no próximo, cuidar
do meio ambiente e da vida. Somos uma escola em pastoral, pois sabemos
a importância de ter empatia e amor ao próximo; temos vários projetos para
ajudarmos as comunidades carentes.
Ser aluno do CSBC é o maior orgulho e responsabilidade, levamos os
valores salvatorianos para toda nossa vida, fazemos parte de uma grande família. As melhores amizades, companheirismo e proteção: há 70 anos, com
compromisso e dedicação. Educação de excelência para transformar o mundo.
Deixamos o nosso carinho a partir do poema Ser salvatoriano:
São 70 anos de vida, empenho e dedicação que preenchem nossos corações!
Ser salvatoriano é ser feliz, sentir vontade de estudar e de aprender cada
vez mais.
É ter gratidão a cada batida do nosso coração.
Ser salvatoriano é ser um bom samaritano, é ser humilde sempre.
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Ter respeito, amor, compaixão pelo irmão.
Ser salvatoriano é ter maior responsabilidade, ser dedicado, ter compaixão
pelo próximo.
Ser salvatoriano é ser feliz, esforçado nos estudos e colaborar em aula.
Ser salvatoriano é agradecer pela vida, pelo colégio, família, educação.
Ser salvatoriano é agradecer pela estrutura que o Colégio Salvatoriano
Bom Conselho oferece à comunidade.
Ser salvatoriano é saber escolher o caminho do bem.
É ter empatia com próximo com todas as campanhas feitas no colégio
para arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos.
Ser salvatoriano é ter compaixão e carinho desde 1950 na nossa jornada!
O 6º ano turma 2 expressa o seu carinho e reconhecimento ao CSBC
através de depoimentos, desenhos e poemas, celebrando juntos a alegria dos
70 anos de trajetória:
Júlia Dilda: Eu sempre soube o significado do CSBC. Desde pequena,
ouvi meus familiares contando suas experiências no colégio. Cada pessoa
tem seu significado, e fazer parte do CSBC é o primeiro passo de um futuro
maior. As formas de aprendizagem nos fazem querer ter mais conhecimento.
O CSBC também significa o “algo a mais”: foi nesse lugar que fiz amizades
novas e recebi o carinho dos professores, da coordenação e da direção. Nesses
sete anos de CSBC, só tenho a dizer que tem um significado enorme em
minha vida.
Vicente Borgueti Astolfi: O CSBC começou com as aulas on-line como
um dos primeiros de Passo Fundo, adiantando as aulas e aumentando a produtividade mais cedo; tivemos muitas complicações devido às aulas on-line
mas, até então, o colégio permanece normal, de acordo com minhas percepções – atualmente estamos em aulas presenciais.
Clara Gabriele Cerbaro: Para mim, o CSBC foi um momento de novas
amizades, aventuras, novidades, uma oportunidade para melhorar nas minhas
dificuldades. As pessoas do CSBC são muito legais e acolhedoras, me mostram
coisas novas. Ser salvatoriano não é só estar no Colégio, ser salvatoriano é
ajudar ao próximo e quem precisa.
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Milena Toscan Vassoler:
Lá no CSBC
Temos bons conselheiros
Lá o amor é infinito
Igual o aprendizado
E todos somos bonitos
Não desvalorizamos ninguém
Todos são muito queridos
e muito compreensivos.
Valentina Aibel de Lima da Silva: Meu lindo CSBC, com você eu me
alegro. Nele fiz amizades, viagens, discussões e muita aprendizagem. Já tive
momentos de alegrias e de tristezas que, com certeza, vão ficar na minha
memória para sempre. Além de tudo isso, não podemos deixar de fora as
pessoas que mais nos apoiam, aquelas que nos fazem rir, e que nos ajudam
nos momentos difíceis, essas pessoas são chamados de amigos. Este colégio
é com certeza muito especial, as pessoas te acolhem como nunca tinha visto.
Amo estudar neste colégio e continuarei amando até o último ano.
Valentina de Bitencourt Ribeiro: Com seis anos, entrei na escola tão
sonhada pela minha mãe. Na entrada, lembro carinhosamente a recepção
que nos davam. E, motivada pela família, me tornei uma salvatoriana. Cedo
já entendi onde era minha segunda casa. A casa do conhecimento, da luz,
da fé, do respeito e paciência. Hoje, após seis anos, só gratidão porque, entre
todos os problemas mundiais, a escola continua sendo o meu alicerce. Daqui
a alguns anos ficarão as amizades na memória. Gratidão aos professores que
se dedicam a nos fazerem melhores. Obrigado, CSBC, por cada momento.
Natielly Fontana Ribeiro: O CSBC representa para mim a solidariedade,
o carinho, a amizade, a empatia, a aprendizagem. Iniciei no CSBC no ano
de 2014, na Educação Infantil. Durante estes oito anos, venho aprendendo
muitos valores importantes para a vida e gosto muito das coisas que venho
aprendendo. Os professores do CSBC são muito legais e divertidos, têm uma
maneira diferente de ensinar. Nas datas especiais, o CSBC sempre recebe os
estudantes com muito carinho e alegria, e sempre recebemos um presente
especial. O CSBC é um lugar de construção de aprendizagens e de grandes
amizades. Espero levar algumas amizades que construí para minha vida.
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Caroline Scheleder Bullé: Estudo no CSBC há oito anos, e tenho muita
satisfação de fazer parte da Família Salvatoriana desde meus três anos. Lembro-me do meu primeiro dia de aula da Educação Infantil, quando a vontade
era tanta de estar na escola que chorei quando minha mãe chegou e disse
que já era hora de ir para casa, eu queria muito ficar. Até hoje, rimos muito
quando lembramos dessa situação ocorrida em 2013. Nesses anos todos, tive o
privilégio de participar de vários eventos: Ações de Graças, Festa da Família,
Apresentações de Danças (Noite das estrelas e Feira do Livro) – atividades que
sempre me empolgavam, pois sempre gostei de participar. Uma escola onde
os estudantes são tratados muito bem, os professores têm boa qualificação e
sempre estão dispostos a ajudar, trazendo atividades para fazer evoluir nosso
conhecimento. Aqui tenho muitos amigos e conheci diversas pessoas que
marcaram de forma positiva a minha vida, colegas ou professores. Parabéns,
Bom Conselho! Continue formando pessoas do bem!
Miguel Busato Portela Marisca: O CSBC representa para mim paz,
fraternidade, amor, amizade, carinho, entre outros. Representa coisas boas
como a fé em Deus, no Bem-aventurado Francisco Jordan e na Bem-aventurada Maria dos Apóstolos. Representa tudo de bom para tudo e todos, os
estudantes, professores, coordenadores, pessoas carentes, moradores de rua,
e muito mais.
Amanda Muller Nothen: Para mim, o CSBC representa grande parte
de minha infância, pois quando entrei no Colégio estava no nível IV e tinha
cinco anos; agora, estou no sexto ano com 12 anos. Nesses anos, fiz várias
amizades e aprendi muito, alguns me conhecem desde pequena, como o Tio
Jair e a Prô Talita. Agora, na pandemia, ficou ainda melhor de ir para a escola
e poder encontrar os amigos. Eu, particularmente, adoro o CSBC porque é
um lugar em que nos divertimos, aprendemos e muito mais.
Lívia Antunes de Lima: Ser salvatoriano para mim é cuidar, amar e respeitar o outro. Ser salvatoriano é experimentar a bondade de Deus, proclamar
a Boa Nova, inspirados no Divino Salvador. O significado de ser salvatoriano
é ser salvatoriano para toda a vida.
Isadora Kunz da Silva Kurschner: O CSBC representa muito pra mim,
estudo nele há sete anos: comecei no nível V e hoje estou no 6º ano. Sou
muito apegada ao colégio pois cresci ali, então não consigo desapegar de
jeito nenhum. Aprendi a fazer amizades com pessoas novas e até com alguns
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funcionários, gosto muito dos professores, sempre muito educados e gentis
com os estudantes, isso faz muito bem para nós.
Willy Rodrigo Gehring Dias: O CSBC é um lugar de muito aprendizado, que deixa os estudantes espertos e prontos para o mundo. É um
lugar bem divertido e com professores bem legais e dedicados para tornar os
estudantes cada vez mais estudiosos. Um lugar para fazer muitas amizades
para a vida toda.
Thiago Dias Markiewicz:
O CSBC para mim
É estudo de qualidade,
Lugar de felicidade
E conhecimento sem fim.
Ser salvatoriano
É viver com educação,
Valorizar amizade
E promover a união.
Estudar no Bom Conselho
É muita alegria
Porque somos todos unidos
E valorizamos a empatia.
Além de estudar,
Aprendemos a ter fé e amor
E para a nossa vida
Damos muito mais valor.
Essa escola é orgulho
Para os salvatorianos
Parabéns Bom Conselho,
Pelos seus 70 anos.
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Desenhos comemorativos

Elaborado pela estudante Lívia Antunes de Lima.
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Turmas

6º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

6º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental
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7os anos do Ensino Fundamental
Taisa Gehlen Godinho, Nilomar Zanotto Junior, Otávio Stawinski Junior,
Elisandro Tadeu Carvalho de Matos
O ser salvatoriano
Ser salvatoriano representa fazer parte
De uma família cheia de amor
Onde em primeiro lugar vem a união
O ser salvatoriano é um valor
De muita dedicação
70 anos de história
Conhecendo o passado
De uma longa trajetória
Com muito aprendizado
Estar nessa família nos deixa boas lembranças
Abrindo oportunidades
Construindo um caminho de esperança,
Amor e fraternidade
70 anos de história
Conhecendo o passado
De uma longa trajetória
Com muito aprendizado
“Ser salvatoriano para toda a vida!”
Sou Bom Conselho
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Desenho tipográfico comemorativo

Eu estudo no Bom Conselho
desde quando eu me lembro
Sempre venho estudando
e aprendendo
Sempre que tenho dúvida
o professor vem e me ajuda
Ele é muito bondoso
E sempre é atencioso
Sempre sorridente
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Com a gente
Os estudantes recebem educação
quando passam do portão
Com muita animação
Sempre muito inteligentes
Ouvimos sua explicação
Sempre amorosos com a gente
No CSBC, somos família

Desenho comemorativo
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Eu estudo no BC
uma segunda família
Me ajudou desde pequeno
Conteúdos novos, uma alegria
Todos os professores são gentis e
atenciosos, sempre nos ajudando
Adoramos eles, estão sempre feliz
Gostava do parquinho
Agora não posso ir mais
Mas outras diversões
O BC me traz
Com o BC, aprendemos
Que quem ama cuida
Acolhemos todos
Aqui fazemos amizades
Para o resto da vida
“O BC me traz muitas alegrias.”
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Acróstico do CSBC
Companhia
Orientação
Lealdade
Empatia
Gratidão
Íntegro
Obstinado
Sororidade
Amigo
Louvável
Virtude
Amado
Ternura
Onipotente
Radiante
Ilustre
Afável
Nobre
Otimista
Bondoso com todos
Ótimo ensino
Missionário na essência
Conhecimentos avançados
Orgulhoso por seus estudantes
Nada sem igual
Salvatoriano para sempre
Exemplo em educação
Lutando sempre pelo melhor
Honestidade
Obstinado a sempre melhorar
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Desenhos comemorativos

Turmas

7º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

92

7º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.

7º Ano, Turma 3, do Ensino Fundamental.
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8os anos do Ensino Fundamental
Ivan Lucas Borghezan Faust, Amauri Picollo de Oliveira,
Marília Hassan Pacheco Assunção
Essência do ser salvatoriano
O Colégio Salvatoriano Bom Conselho eu amo de coração
Por isso, estudo com muita dedicação
Ser salvatoriano está nas raízes da minha família
Porque tem ternura e compaixão na vida.
No coração salvatoriano vive o sentimento de partilha
E com o orgulho de ser salvatoriano
Levo de brinde a minha euforia.
Estudando com ternura e inspiração
Depois da formatura
Posso ser terapeuta ou até mesmo cirurgião
O importante é que vou ser uma pessoa de decisão.
Mas levarei a lição
De que ser salvatoriano é ter bondade no coração
E com muita alegria e dedicação, celebramos 70 anos de muita união
E, aos professores e funcionários, compartilho o meu muito obrigado.
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Vivências entre estudantes e a escola
Aos 70 anos do Bom Conselho
Eu quero compartilhar
As grandes vivências
Que eu tenho nesse lugar.
Recepção e segurança
Em primeiro lugar
Não tenho
Do que reclamar.
As amizades, as memórias feitas
Ao longo dessa jornada
Me trazem a certeza
De que aqui é o meu lugar.
A direção, a coordenação, os professores
Toda equipe envolvida:
Só tenho a agradecer
Por todo amor dedicado às nossas vidas.
Finalizando esse poema
Venho aqui dizer:
Obrigado, Bom Conselho
Por tudo que me fez aprender.
O que representa o CSBC para mim?
Depoimento 1: Desde o primeiro dia, tive uma ótima impressão do Colégio Salvatoriano Bom Conselho. O estudo exige muita dedicação, a equipe
trabalha e ensina com excelência a cada dia. Com certeza, é uma escola em
que você se sente confortável em estudar.
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Depoimento 2: Sou salvatoriano. Com muito orgulho e honra de fazer
parte desta instituição. Tive anos de aprendizado e muitos amigos. São experiências que vou levar para o resto da minha vida como uma boa lembrança.
Agradeço aos meus professores, coordenadores e, principalmente, à escola
por me dar a chance de ter um grande futuro.
Depoimento 3: Minha experiência na escola começou há pouco tempo,
um mês, mas sei que vai ser bem mais. Com o pouco tempo que entrei na
escola, já fiz grandes amigos. Quando tomei a decisão de entrar na escola,
fiquei com medo de não ser aceita ou de os conteúdos serem difíceis, mas
muitos me ajudaram e não me arrependo de ter escolhido essa escola.
Depoimento 4: O Colégio Salvatoriano Bom Conselho é um lugar que
gosto desde que fui visitar para me matricular; as ideias do colégio são muito
boas, pois nos colocam para dialogar e interagir uns com os outros. Gosto
muito do método de ensino dos professores, são muito brincalhões e isso
deixa a aula mais interessante e interativa.
Depoimento 5: O Colégio Salvatoriano Bom Conselho para mim é tudo,
como uma segunda família, eu estudo no colégio há quase oito anos e, durante
essa caminhada, aprendi muitas coisas, não só como estudos, mas também
sobre a convivência e o respeito que devemos ter com os outros. Na escola,
conheci as pessoas mais importantes para mim e nunca esquecerei de como
o CSBC fez diferença na minha vida.
É com muito carinho e ternura que comemoramos os 70 anos do CSBC;
e, nessa grande trajetória, muitas pessoas já passaram por aqui e deixaram sua
marca. A escola é apenas o começo do universo do conhecimento, é ela que
nos introduz a fazer parte da construção do nosso mundo. Aprender requer
uma mente aberta para o novo, aprender com os outros, com a tecnologia,
com a solidariedade e com os valores salvatorianos.
O CSBC nos faz crescer como pessoa e como amigo. Além de ser escola
e instituição, é formadora de mentes jovens, ensinando valores para seus estudantes, nos trazendo memórias que levaremos como ensinamentos para a vida
e amizades que durarão para sempre com colegas, professores e funcionários.
Também é importante expressar que é um privilégio ter educadores tão
dedicados, criativos e que buscam sempre inovar e nos incentivar da melhor
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forma possível, além dos funcionários que acolhem a todos, com muito respeito, amor e carinho.
Nesse sentido, ser um estudante salvatoriano é uma posição de muito
orgulho e responsabilidade. Saber lidar com as palavras, atitudes em prol de
todos e pensar no bem comum. O ser salvatoriano vai além dos muros da
escola, é algo para sempre, e que todos os dias nos faz crescer e ser cada vez
melhores.
Assim, entendemos a educação como um processo de humanização, que
promove a construção do conhecimento, cultivando valores éticos, culturais, sociais, morais e religiosos, para contribuir com a formação de pessoas
comprometidas com a transformação da sociedade. A seguir, registramos os
relatos de estudantes salvatorianos do 8° ano turma 2.
Sophia da Silva Rodrigues: Desde pequena estudo no CSBC; sempre
gostei, um lugar onde eu aprendo, cresço e encontro os amigos. Algumas
vezes surgem dificuldades, mas são elas que nos fazem ser melhor todo o dia.
Emanoele Haupt de Lima: Minha experiência no CSBC é algo difícil
de explicar, pois foi aqui que eu passei os melhores momentos da minha vida
durante oito anos. Conheci pessoas incríveis, que pretendo levar para toda a
vida. Nessa escola, presenciei diversos ensinamentos que estão desenvolvendo
uma pessoa melhor para o futuro.
Laura Casanova Loss: Se existe um lugar onde gosto de estar, me sinto
segura, bem e feliz é o CSBC. Aprendi muito nessa escola, fiz amizades
que quero levar para toda a vida, tanto com colegas como funcionários. Sou
muito grata por tudo que vivi e que ainda vou viver nessa instituição. Deixo
aqui meu agradecimento ao CSBC e meus parabéns pelos seus 70 anos de
história, sempre inovando e nos fazendo ser pessoas melhores.
Isabélli da Rosa Dias: Desde os meus três anos, o CSBC é o meu segundo lar. Ao longo desses onze anos fazendo parte da escola, tive muitos
conhecimentos, altos e baixos, e sempre me senti muito acolhida por todos
os funcionários extremamente profissionais. Ser salvatoriana é algo que vou
levar para a vida como mérito e com muito orgulho falarei que cresci nessa
escola. Guardarei memórias inesquecíveis, vivenciadas no CSBC, com muito
amor e carinho.
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Milena Mattos, Maria Eduarda Nunes e Sofia Drum: A primeira impressão dos novos estudantes foi que a infraestrutura do colégio é bem organizada,
principalmente nesse momento de pandemia. Além disso, percebemos que a
educação é de ótima qualidade, e mesmo sendo difícil a readaptação em um
novo ambiente, fizemos novas amizades.
Rafael Brock: O CSBC é uma escola muito boa e é onde eu estudo desde
o 1° ano do Ensino Fundamental. É uma instituição que te acolhe, te ajuda
e se preocupa com você aprender, não somente o conteúdo, mas também os
valores salvatorianos para toda a vida.

Desenhos comemorativos

Assinatura dos estudantes do 8º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.
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Assinatura dos estudantes do 8º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.

99

Turmas

8º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

8º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.
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9os anos do Ensino Fundamental
Matheus de Lima Lopes, Ângelo Dutra de Oliveira,
Mariana de Oliveira Guisso
Os estudantes do 9os anos do CSBC produziram alguns relatos sobre sua
trajetória na instituição. Apresentaram, em seus relatos, que os momentos mais
difíceis de sua trajetória dentro da escola foram o ano de 2019, quando, em
decorrência do Coronavírus, tiveram um novo modelo de aulas, no formato
EAD: “Achei mais cansativo mas não tinha certeza se eu gostaria de voltar
para as aulas presenciais. Agora no 9° ano ainda estamos nos recuperando
da pandemia e retornando ao convívio escolar.” “Como tivemos um ano de
pandemia, no começo, tivemos que nos adaptar às aulas on-line e, agora, com
a volta da aula presencial, estamos tendo que nos readaptar com as aulas e a
escola fez superbem esse manejo com os estudantes.” “Mesmo eu ingressando
na escola em um ano de pandemia e tendo poucos dias de aulas presenciais, as
pessoas sempre tiveram a preocupação em me dar apoio, independentemente
de não termos convivido muito antes de iniciarmos no formato EAD.”
Encontramos nesses relatos os valores salvatorianos, que, partindo de pequenos gestos e ações vindas das mais diferentes pessoas do convívio escolar,
mudam a vida dos estudantes. Um dos valores que podemos identificar é o
cuidado humanizado que pode mudar a realidade da educação tradicional e
permite aos estudantes estabelecerem laços com seus colegas, professores e
outras pessoas com as quais convivem. Essa relação próxima é fundamental
para que todos cresçam juntos e possam desfrutar desse processo. Vejamos
alguns relatos: “No retorno às aulas presenciais, fiquei meio nervosa, mas foi
bem mais fácil do que eu pensei que seria, pois estava iniciando na escola;
graças aos acolhimentos dos meus colegas de classe e à direção que nos recebeu muito bem, foi da melhor forma possível.” “O CSBC para mim é muito
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importante, cresci nessa escola e aprendi coisas que vou levar para a vida
toda. Foi aqui onde conheci meus amigos e criei memórias inesquecíveis. Os
professores e os funcionários têm um tratamento familiar com os estudantes,
o que faz você se sentir muito acolhido. O ensino é de ótima qualidade, tudo
o que sei é graças ao CSBC.” “O colégio sempre me incentivou a ser alguém
melhor tanto nos estudos quanto na vida. Adoro estudar no CSBC pois lá
todo mundo é amigo, quando entrei no colégio os colegas e professores me
acolheram muito bem. Quando tenho dificuldade nas matérias os professores
sempre me ajudam. Sinto que o colégio influenciou muito na pessoa que sou
hoje.”
O CSBC tem no seu estudante o seu espelho, sua maneira de ver o mundo
e sua identidade salvatoriana, identificada nos relatos: “Para mim o CSBC é a
escola que sempre vai ficar guardada no meu coração e todas as boas vivências que presenciei. Desde 2013, eu tive a oportunidade de estudar em uma
escola que ensina valores que foram muito importantes para minha formação,
e acima de tudo a ótima educação e disciplina que o colégio disponibiliza
aos estudantes.” “Agora estou no 9º e na minha trajetória na escola muitas
da minha opiniões mudaram por causa dos conteúdos trabalhados em aula,
tive algumas dificuldades nos conteúdos porém comecei a me dedicar mais,
já que do lado dos professores estava tendo uma cobrança maior de entregas
de trabalhos, isso me tornou uma pessoa mais responsável, também tive a
oportunidade de fazer amigos para a vida toda.”
Mas nos diferentes momentos da vida encontramos salvatorianos para
toda a vida nas palavras, nos gestos e nas ações, identificando os valores da
empatia, alegria e atenção solícita, como: “No CSBC eu consegui me encontrar,
nós somos como uma família, várias pessoas entraram e saíram, nossa turma
busca acolher bem para que a adaptação dos estudantes seja a melhor possível. Durante todos os anos é notável que a escola sempre buscou se adaptar
às necessidades dos estudantes, sempre prezando pelo bem-estar de todas as
pessoas que frequentam o ambiente escolar, se adaptando a qualquer dificuldade que possa atrapalhar no ensino dos estudantes.” “O colégio sempre
me incentivou a ser alguém melhor tanto nos estudos quanto na vida. Adoro
estudar no CSBC pois lá todo mundo é amigo; quando entrei no colégio os
colegas e professores me acolheram muito bem. Quando tenho dificuldade nas
matérias, os professores sempre me ajudam. Sinto que o colégio influenciou
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muito na pessoa que sou hoje.” “Tive ótimas experiências tanto com professores e funcionários como em projetos e viagens escolares, conheci pessoas
que quero levar para a vida inteira, aprendi valores salvatorianos, entrei para
o clube do livro, onde criei o hábito de ler e um senso crítico maior; hoje
faço parte do Grêmio Estudantil para ajudar outros alunos a terem uma boa
experiência no colégio.”
Ser CSBC
Ser CSBC é fazer parte de uma família, sempre tentando ajudar o próximo.
Ser CSBC é ter a consciência de que sempre devemos fazer o que é certo.
Ser CSBC significa criar memórias e viver momentos dentro da escola.
Ser CSBC significa fazer amizades, criar laços e ser fiel a Deus.
Ser CSBC significa seguir as regras e, além de as seguir, compreendê-las.
Ser CSBC significa desejar o bem, mas, além de desejar, praticar.
Ser CSBC é ser educado, respeitoso, amoroso com todas as pessoas e
todos os seres.
Ser CSBC é espalhar o amor.
Ser CSBC é ter responsabilidade, em todos os espaços que ocupamos,
seja na escola ou em casa.
Ser CSBC é compreender que a educação pode mudar nosso futuro.
Ser CSBC é, antes de tudo, pertencer a uma família acolhedora, que
promove a inclusão.
Ser CSBC é sentir que temos um lugar entre as pessoas, é ter um lugar
de estudo, de calma, diversão e de acolhida.
Ser CSBC é muito mais do que ser só um estudante, é ser salvatoriano.
Ser CSBC é ajudar todos aqueles que precisam.
Ser CSBC é contribuir para um mundo melhor.
Ser CSBC é dar o nosso melhor sempre.
Ser CSBC é respeitar e tratar bem os outros.
Ser CSBC é aprender valores importantes para toda a vida.
Ser CSBC é conhecer pessoas novas e fazer amizades que durarão para
toda a vida.
Ser CSBC é ter pessoas para partilhar as alegrias de nossas conquistas.
Ser CSBC é a união pelo esporte e pela amizade.
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Ser CSBC é a alegria de compartilhar a vida com colegas e professores.
Ser CSBC é perceber que, quanto mais o tempo passa, maior é nossa
aprendizagem e também nosso carinho pela instituição.
Ser CSBC é vivenciar um mundo diferente, seja na infância ou na adolescência.
Ser CSBC é ser uma pessoa envolvida espiritualmente com Deus.
Ser CSBC é a alegria de saber que no futuro seremos bons profissionais,
no conhecimento e na ética.
Ser CSBC significa ter muitas oportunidades.
Ser CSBC é participar de uma instituição que abrange muitos valores e
nos dá muitos ensinamentos.
Ser CSBC é viver novas experiências, como novos amigos, em um novo
ambiente.
Ser CSBC é aprender sobre valores com a convivência entre estudantes,
professores e funcionários.
Ser CSBC é relembrar e compartilhar lembranças: “foi aqui que aprendi a
ler e a escrever”; “não trocaria os anos que passei nesse colégio por nada”;
“aqui eu conheci o basquete”; “aqui conheci meus grandes amigos”; “aqui
vivenciei bons momentos”.
Ser CSBC é perceber que no meio de cada uma das nossas falas existe
muito amor, alegria, conhecimento, aprendizado e boas memórias que nos
fazem cultivar os valores salvatorianos e o verdadeiro sentido de juntos
sermos COLÉGIO SALVATORIANO BOM CONSELHO.
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Turmas

9º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental.

9º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental.
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1ª série do Ensino Médio
Francieli Pitan Rocha Araújo, Daniel Silva Boscardin
Para sempre salvatoriano
A missão salvatoriana vem sendo cultivada ao longo dos anos, com os
valores que o Bem-aventurado Francisco Jordan deixou, transformando diversos estudantes em pessoas melhores, com ideais salvatorianos. A Escola
Salvatoriana preza por valores como a educação, o respeito, a lealdade, a
solidariedade, a espiritualidade cristã, o diálogo e a sustentabilidade, que fazem a diferença na formação, não só acadêmica, mas também humana como
um todo. Ser salvatoriano é saber que, fazendo escolhas responsáveis e com
inteligência, podemos garantir um futuro cheio de ser quem somos. Sendo
salvatorianos, aprendemos a conhecer, a viver, a fazer, a ser e a crer. Temos
persistência para alcançar nossos sonhos e motivação para conquistar grandes
vitórias. Em 70 anos de história, o CSBC provoca o cultivo dos valores nos
estudantes. A nossa turma agradece pelos ensinamentos que estamos levando
para nossas vidas.
UMA VEZ SALVATORIANO, SEMPRE SALVATORIANO!
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Atividades comemorativas
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Assinatura dos estudantes da 1ª Série, Turma 1, do Ensino Médio.
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Ao longo dos anos que passamos no CSBC, memórias e momentos foram
construídos em conjunto a todos os colegas de turma, que desde sempre nos
fizeram praticar um dos grandes valores salvatorianos: a união. Em 2019, o
CSBC realizou mais uma edição do Interséries, em que os estudantes têm
uma grande visão de competitividade, mas, naquele ano, além de jogar e torcer
todos em equipe, a turma se uniu para uma ação muito maior: a doação de
alimentos para famílias necessitadas. Com todas as regras esclarecidas, a turma do primeiro ano dois, em 2019 oitavo ano dois, arrecadou o alimento que
foi solicitado, e a própria turma se surpreendeu com o quão unidos ficamos,
tanto que ultrapassamos a quantidade pedida de alimentos.
Em uma conversa com a turma, alguns alunos deram seus depoimentos
em relação a esses anos vividos na escola, enfatizando especialmente o orgulho
de ser salvatoriano: “Eu sou salvatoriano com muito orgulho, estou na escola
desde 2012 e fui superbem recebido; o Bom Conselho é uma segunda casa
pra mim e onde eu construí não uma amizade, uma família!” “Sou estudante
do colégio desde o primeiro ano do ensino fundamental e sinto muito amor e
gratidão pela escola. Ser salvatoriana é algo de muito orgulho e prazer, a escola
tem valores muito importantes que fazem com que nós estudantes sejamos
pessoas de boa conduta, além dos valores familiares que a escola apresenta
também.” “Sou um estudante salvatoriano desde a Educação Infantil nível
II, são doze anos de convivência! Gratidão pela excelência no ensino, pela
constante renovação e adequação dentro das exigências e necessidades do
quadro atual e pela promoção do conhecimento e preocupação com o cuidado
humanizado integral da vida.”
Como dito, o CSBC nos deixa ensinamentos que levaremos para a vida
toda, nos ensina valores familiares e salvatorianos para que possamos crescer
como cidadãos responsáveis e gentis, garantindo uma diferença em nossa
formação acadêmica e humana. Para o CSBC e todos os profissionais que
aqui trabalham, nós deixamos registrado nosso muito obrigada, vocês fazem
e sempre farão parte de nós. Que, nesses 70 anos de colégio, possamos refletir
sobre todo o ensinamento que a escola deixará marcado em nossos corações.
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Turmas

1ª Série, Turma 1, do Ensino Médio.

1ª Série, Turma 2, do Ensino Médio.
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2ª série do Ensino Médio
Cristiele de Morais da Costa
“Viver sem objetivos é o mesmo que vagar sem rumo na estrada da vida.
Nessa estrada, o CSBC é o nosso guia, para alcançar a terra prometida.”
“Na escola, obtemos experiência e conhecimentos. Como já dizia Paulo
Mantegazza: ‘A escola pode aperfeiçoar o artista; criá-lo, nunca.’”
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Turma

2ª Série do Ensino Médio.
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3ª série do Ensino Médio
Luan Henrique Fogolari, Jeferson Canova Rosa
Somos partículas de Deus. Isso significa que somos baluartes de algo
muito importante, de algo que está muito além de nós; de algo que é nossa
fonte de vida e que é o luminoso caminho pelo qual devemos seguir, sem
jamais olhar para trás nem desviar, pois, se desviarmos, cairemos nas trevas,
na medonha escuridão. Somos salvatorianos, visto que o nosso caminhar é
civilizatório, de bons valores e de suma caridade, verdade e justiça. O nosso
horizonte é Cristo, e nada de bom há fora d’Ele. Essa luz, essa partícula d’Ele
que temos dentro de nós devemos manifestar para todo o mundo.
Em um mundo marcado por inúmeros problemas, o ser salvatoriano é
essencial. E, mesmo que não houvesse problemas no mundo, ainda continuaria
a ser essencial. O ser salvatoriano nos traz um ideal maior do que nós mesmos,
pois é a própria Vida! O Batismo nos iniciou nesse caminho, e como seríamos
salvatorianos se não caminhássemos por ele e chamássemos os outros para
caminhar conosco? Se os dias vindouros pertencem à juventude, então ela é
notoriamente muito importante, por ser a continuadora de longínquas raízes,
raízes que não podem, em hipótese alguma, ser esquecidas.
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Partícula de Deus

Turma

3ª Série do Ensino Médio.
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Educação salvatoriana em
tempo de pandemia

9os anos do Ensino Fundamental
2020
As turmas dos 9os anos de 2020 expressam carinho e admiração ao CSBC
pelos 70 anos de vida transformadora, a partir de depoimentos construídos pelos
estudantes; e manifestam a excepcionalidade proporcionada pela Covid-19 e
a proposição de um novo formato de ensino, aprendizagem e evangelização.
Bethânia Sperotto Grando: Eu entrei no CSBC no primeiro ano e logo
me senti acolhida tanto pela escola quanto pelos professores e funcionários.
Conheço tooodo o BC, todas as salas, professores, tudo! Mas o mais legal é
que, quando você acha que já fez tudo, ainda tem várias coisas que você não
viu. Os times de esporte, os campeonatos, as premiações, as risadas, o grupo da
PJS, os passeios, os Jogos Salvatorianos, as interações com as outras pessoas...
Vítor Colombelli Teixeira: Falar do CSBC é motivo de orgulho, é falar
da minha vida até então. Entrei no colégio com cinco anos de idade, em 2010,
no nível II. Desde aquela época vivi uma jornada de conhecimento e acolhimento oferecido pela escola, que sempre tratou seus estudantes com carinho
e compreensão. Minhas memórias giram em torno do BC, das experiências
que vivi tanto dentro quanto fora dele. Os principais acontecimentos da minha
vida, desde a separação dos meus pais, o óbito da minha irmã prematura e
o nascimento da minha outra irmã, tudo que tenho em minhas lembranças
giram em torno da escola, pois ela me deu muito apoio em todos os momentos
que precisei. Foi lá que conheci meus melhores amigos, meus colegas e professores que sempre tiveram papéis importantes, me ensinando muito, sobre
diversas áreas, desde a convivência com os outros até a formação curricular.
Igualmente, tive oportunidade de participar de atividades extracurriculares,
que me ensinaram muito, tais como, o futsal, a robótica e, recentemente,
o teatro. Não posso me esquecer de mencionar o dia em que consegui ler
sozinho pela primeira vez, no primeiro ano, algo que me marcou muito. Só
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tenho a agradecer a escola e aos meus pais, que escolheram a instituição, pois
não me imagino em outro lugar durante esse período. Certamente tudo o
que vou levar da escola ajudou na formação do meu caráter, juntamente com
a educação e os ensinamentos que recebo dos meus pais.
Rafael Bernardo Bonora: Para mim, o CSBC é uma escola, um local
para aprender; meu amadurecimento como pessoa é por conta da escola, da
minha família e meus amigos.
Isabela Missio: Desde pequena aprendi inúmeros ensinamentos vindos
do BC, me mostrando o verdadeiro significado de aproveitar a vida; apresentando-me a caminhada de Padre Jordan. O colégio sempre me ensinou
o caminho do bem, cresci fisicamente e mentalmente no CSBC, conheci
pessoas que se tornaram extremamente importantes pra mim. Sempre me
senti muito acolhida lá; o CSBC me apresentou a PJS, que me proporcionou
várias doações e me tornei uma pessoa mais solidária... sou muito grata pelos
feitos do colégio!
Paola Pratti Pin: Estudo no CSBC desde o nível II, passava a maior
parte dos meus dias lá e conheci pessoas maravilhosas que levo comigo até
hoje. Foi no CSBC que aprendi o valor da amizade, união e a importância de
valorizar as pequenas coisas. O colégio sempre busca nos ensinar o caminho
certo para nossas vidas, prezando pelo nosso melhor. Sou muita grata por
tudo que o CSBC me proporcionou por todos esses anos.
Mikhaelle Goettems: Eu estou no CSBC desde o primeiro ano; desde
que entrei no BC, me senti acolhida, e durante os nove anos que estudei aqui
tive diversas experiências, conheci professores maravilhosos, fiz amigos, viajei
para lugares legais com a turma. Para mim, o CSBC não é só um lugar onde
nós vamos para estudar e aprender; para mim, ele faz parte da minha vida.
Gabriel Lemes Lorca: O colégio me deu uma perspectiva diferente, ele
me fez pensar mais nas coisas e como elas funcionam; eu me sinto muito
acolhido como se fosse uma família. Apesar de esse ano ter sido meio complicado, o colégio sempre tentou nos aproximar entre estudantes e professores,
e conseguiu, pois até a distância nos entendemos: o colégio proporciona trabalhos e atividades muito legais, que nos fazem pensar e ver o que realmente
é importante. Eu não tenho muitas certezas mas uma coisa eu sei: eu jamais
esquecerei as aventuras, brincadeiras e discussões que acontecem no colégio.
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Joana Morgan Pavan: O CSBC acompanhou minha vida, foi o local
onde eu aprendi não apenas a ler e a escrever, mas como amar e respeitar
o próximo, a importância da solidariedade e outras coisas que quero levar
para toda a minha vida. Neste lugar, eu fiz amizades muito importantes, dei
minhas melhores risadas, chorei, conheci coisas novas e lugares diferentes.
Mas, o mais importante, aprendi a ser grata até pelas menores coisas e dizer
obrigado às pessoas que fizeram meus 12 anos lá mais felizes.
Caroline Nadal Brock: Estudo no colégio desde os seis anos e, para mim,
o colégio é muito especial. Fiz amizades incríveis e aprendi muitas coisas.
Professores e funcionários sempre dispostos a ajudar, ensinar e confortar
todos. Gosto muito do colégio e, embora tenhamos perdido um pouco do
contato com as pessoas que frequentavam ou trabalhavam nele neste ano de
2020, ainda me sinto abraçada pela escola. É um ano atípico, porém o CSBC
continua mantendo a mesma qualidade de ensino e, mesmo separados pela
distância, consigo manter contato com aqueles que avistava todos os dias.
Pedro Leal: Cheguei este ano no CSBC, então, pra mim, é tudo novo,
não conheço muita coisa mas gostei bastante; embora nossas aulas sendo on-line, achei que os professores são muito bons, explicam bem, são divertidos
e se tivermos dúvidas eles explicam de novo. Fiz também bastante amigos,
meus colegas ajudam muito também, são educados e são unidos. No início
do ano, quando nossas aulas ainda eram presenciais, também era legal, as
atividades eram interessantes e não eram desgastantes; parece que os professores sabem o jeito perfeito de explicar o conteúdo e fazem trabalhos que
exigem o conhecimento da matéria, mas que não são chatos de realizar. O
colégio mostra bastante interesse nos estudantes, e sempre dão o melhor para
conseguirmos aprender, como foi com a plataforma, que facilitou muito nas
aulas on-line, e não ficamos sem ter aula, o que foi algo bom, assim nossas
férias serão preservadas. Planejo concluir o ensino médio na escola, pois foi
uma das melhores escolas que já estudei e´, sem dúvidas, aprendi muitas coisas
que vou levar para a vida toda comigo.
Leonardo de Melo Dreher: Entrei na escola no 4° ano; no início foi muito
difícil, pois era de escola pública, mas minha mãe me ajudou e consegui ir bem.
A escola é boa, o estudo também, e as pessoas são maravilhosas: professores,
coordenadores, os próprios colegas e os funcionários. Eu sempre fui tímido
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mas depois de um tempo consegui me enturmar. Com a pandemia, eu estou
sentindo falta de estar na escola, mas é a vida.
Luís Felipe Lago Silva: Entrei no BC no 1° ano, e sempre fui meio tímido, só que o colégio me ajudou a superar isso e hoje em dia posso ser mais
extrovertido. Também, o colégio me ensinou muitas coisas como: matérias,
lições e, principalmente, a ajudar ao próximo. Então, eu considero o BC
como uma segunda família por me ensinar muitas coisas que me ajudam
hoje. Queria falar mais coisas, mas é meio complicado resumir nove anos
em um parágrafo só.
Caroline Lorandi Antunes: Comecei a estudar na escola a partir do
primeiro ano do Ensino Fundamental, e desde sempre me senti acolhida.
Aprendi não só os conteúdos ensinados, mas também valores que a escola
passa e que vou levar para toda a minha vida. Para mim, o CSBC não é só
uma escola onde posso crescer no campo educacional, pois também contribui para minha formação pessoal. Me sinto muito lisonjeada em dizer que
estudo no CSBC.
Nícolas Antunes dos Santos: Eu estudo no CSBC desde o nível II e
agradeço o colégio por ter me apresentado muitos amigos e professores bons,
além de ter me ensinado muito do que eu sei hoje. Grande parte dos projetos
da escola foram divertidos e eu nunca tive problemas com minhas notas a nível
de pegar recuperação, porque felizmente a maioria dos professores que tive
souberam explicar bem as matérias. Além disso, o colégio tem funcionários
muito bons, que me auxiliaram sempre que pedi.
Aline Weitzmann: Comecei a estudar no BC em 2012, entrei no 1º ano
e desde então fui muito bem acolhida, sempre proporcionou um estudo de
muita qualidade. O colégio sempre teve como intuito mostrar o verdadeiro
valor que a vida tem, e eu sou extremamente grata por toda ajuda.
Gustavo Demarqui de Chaves: Eu estudo no CSBC já faz nove anos,
entrei no 3º ano no colégio, foi bom; nunca tinha estudado em uma escola
particular. Minha mãe também gosta e resolveu deixar eu ali no colégio, e
estou até hoje: entrei com sete anos, hoje em dia tenho 15. O colégio tem
um ensino muito bom. O colégio sempre tentando evoluir cada vez mais
como colégio, e melhor ensino para os estudantes; sempre gostei de estudo
do colégio, e também das pessoas que trabalham nele como professores etc.
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O colégio é muito bom, queria terminar meus estudos no colégio. Somos
todos salvatorianos.
Luiza Mazuco: Estou no colégio desde pequena (2011, nível III), e para
mim é minha segunda casa, aprendi muita coisa lá dentro, fiz amigos e, acima
de tudo, viramos uma família salvatoriana. Agradeço por cada risada que
dei dentro do CSBC, pelos funcionários que sempre nos apoiaram em várias
situações diferentes, pelo conhecimento que adquirimos a cada aula e pela
atenção que recebemos. O CSBC, para mim, é uma segunda casa pois, antes
de a pandemia começar, era onde eu passava a maior parte do meu tempo.
Me proporcionou amizades que quero levar para a vida, momentos de aprendizado, diversão. Esse colégio cresceu fazendo eu ter momentos únicos que
me deixaram muito feliz em poder fazer parte dessa história. Agradeço pelos
funcionários que estão trabalhando para nos ensinar a conseguir um futuro
melhor. Aprendi valores que só dentro dessa escola poderia ter conquistado.
Brendha Teochi: Eu entrei no BC no nível II, em 2009 (ou seja, faz 11
anos que eu estou no colégio), e em todos esses anos foram muitas histórias.
Por exemplo, foi onde eu perdi meu primeiro dente de leite, fiz muitas amizades não só com os colegas mas também com os funcionários; desde que
eu entrei na escola, minha mãe sabia que era a escola perfeita para mim, e
até hoje ela não se arrepende de ter feito essa escolha (eu sempre agradeço
a ela por isso). O BC sempre nos acolheu muito bem, e sempre nos ajudou
também. Eu ainda não sei se irei ficar no BC ano que vem (2021), mas com
certeza foi uma honra ter estudado nessa escola tão maravilhosa; com certeza a escola me ensinou muitas coisas, não só os conteúdos, mas também os
valores salvatorianos.
Isadora Melo dos Santos: Entrei no CSBC com cinco anos, minha mãe
achou a melhor opção de instituição para acompanhar meu crescimento,
pois sentiu acolhimento e segurança. A adaptação foi muito boa, aprendi
muitos valores que vou levar para a vida, como amar e respeitar o próximo
principalmente. O colégio ajudou no meu aprendizado, meu caráter e nos
meus ensinamentos para a vida, lá fiz muitas amizades que são extremamente importantes para mim, muitas histórias e momentos que vou levar para
sempre comigo, conheci funcionários que estavam dispostos a me ajudar e
me dar apoio.
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Catarine Rizzatto: Faz 11 anos que o CSBC é a minha segunda casa,
sempre me senti acolhida na escola, fiz amizades que com certeza levarei
para a minha vida toda, aprendizados que nunca esquecerei. Infelizmente
não estamos comemorando os 70 anos do CSBC da forma que gostaríamos,
mas eu sou extremamente grata à escola por ter me proporcionado momentos
tão inesquecíveis.
Gabriela de Quadros Ortiz: Entrei no colégio no fim de 2014 e já me
senti acolhida pelos colegas e professores. O colégio me proporcionou muitas
coisas: além da educação, ele me ensinou vários valores, como amizade, solidariedade e autoconfiança. Todos esses anos, no BC, eu me senti acolhida
e respeitada, o que me fez também querer respeitar os outros, fazendo eu ter
mais empatia.
Yasmin dos Santos Colombo: Desde quando eu entrei no BC, a escola
me acolheu muito bem, eu estou na escola há 11 anos e me ensinaram muitas
coisas novas, fiz muitas amizades. Essa instituição é minha segunda casa,
sempre esteve ali quando eu precisei, fazem de tudo nas datas comemorativas para os estudantes se divertirem, interagir com os novos estudantes que
chegam perdidos. A escola é muito acolhedora, divertida, é tudo de bom, eu
gosto muito de estudar no CSBC e sou muito grata por ter conhecido cada
professor, funcionário e estudante por sempre estar ali ajudando quem precisa.
João Tibolla: O BC significa uma parte de mim, pois com ele eu aprendo
coisas para a minha vida.
João Vitor Ferreira Sanderson Elias: O BC é uma escola muito boa,
considerada uma das melhores de Passo Fundo; eu entrei nessa escola no
primeiro ano, pois a minha prima estudava lá e dizia que o colégio era muito
bom. Eu entrei no colégio e depois disso eu nunca mais saí, estou estudando
nele há nove anos e não me arrependo da escolha de entrar aqui, com certeza
boa parte da minha educação se formou neste lugar, hoje eu sou salvatoriano
com muito orgulho e sei que os meus valores são iguais aos dos outros, assim
eu ajudo as pessoas quando posso, por ensinamento da escola. Eu aprendi
a ser salvatoriano e estou me esforçando cada vez mais para me tornar uma
pessoa de bem; eu acredito ser graças aos ensinamentos que as Irmãs e os
professores nos dão.
Nathália de Souza: Estou no CSBC há nove anos, tive diversas experiências no colégio que ajudaram no meu crescimento, desde a alfabetização até
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o 9º ano. Dentro do BC, conheci amigos, ótimos professores, tive momentos
inesquecíveis e aprendi valores que vou levar para a minha vida inteira. Para
mim, o CSBC é um lugar de acolhimento e formação pessoal, tenho orgulho
e alegria em dizer que fiz parte dessa história!
Kelly Morello: Estar estudando no BC há mais de seis anos significa
estar em uma família. Criei laços que vou levar para a vida inteira, nunca
me esquecerei das amizades que fiz, dos momentos de biblioteca, do baile
de primavera. Ser parte da família BC me faz estar perto das pessoas que eu
gosto e me faz feliz.
Alicia Reveilleau Simeonidis: Eu entrei no CSBC e fui pro nível III
(um ano antes do primeiro ano). Estou aqui há nove anos. O CSBC me proporcionou tantos amigos e tantos conhecimentos, serei grata para sempre.
O colégio me ajudou muito, se fosse outra escola certamente não iria ser a
mesma coisa; esse colégio mudou minha vida e vai estar no meu coração
para sempre. Todos os projetos me tornaram uma pessoa mais dedicada e
responsável com minhas coisas e mina vida. Uma das coisas que sempre vai
ficar marcada no meu coração é a biblioteca. Aquele lugar me introduziu à
leitura e livros maravilhosos.
João Lucas Demarco de Farias: Estudar no CSBC é ótimo: o ensino e o
ambiente onde estudamos é bom, os professores são legais. Quando eu penso
no CSBC, eu lembro de muitos momentos maravilhosos que eu vivenciei lá,
como o convívio com os meus amigos, que conheço há mais de onze anos, pois
sempre estudamos juntos, e isso sempre me trará boas lembranças do colégio.
Bernardo Rampazzo Marques: O BC, para mim, querendo ou não, é
uma parte de quem eu sou hoje, estudei minha vida toda nele, desde os seis
anos de idade; tenho uma caminhada de muitos momentos felizes e tristes,
que me ensinaram a ter valores, e dar valor às coisas, me proporcionou amizades, carinho e segurança. Quando minha caminhada pelo colégio acabar,
o que restar vão ser apenas as boas lembranças das pessoas que conheci, e de
momentos que eu vivi. Sempre vou lembrar do BC!
Isabela Maciel: Minha trajetória no CSBC me ensinou muita coisa, principalmente de como existem amizades pra vida toda. Eu entrei no colégio no
2° ano do fundamental, e fiz o 3° também, acabei trocando de escola, passei
por muitas experiências fora do BC, mas sempre lembrava de como a união
de funcionários, professores, coordenação e estudantes era forte. Depois de
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cinco anos, eu quis voltar, para que pudesse encerrar meu ensino fundamental
com chave de ouro. As amizades continuaram nesse tempo em que eu saí
e agora só tenho que agradecer por tudo que a escola fez por mim, e tenho
certeza que por cada um dos estudantes; o CSBC vai ser sempre uma segunda
família. E, uma vez salvatoriano, salvatoriano pra sempre.
Davi Nascimento de Almeida: Desde muito cedo o colégio esteve presente
na minha vida; para ser mais exato, no ano de 2011 eu ingressei na turma do
primeiro ano do ensino fundamental. De lá pra cá, conheci muitas pessoas,
como colegas e professores; alguns, ao longo dos anos, trilharam rumos diferentes. Durante o tempo que estive lá, eu me vi passar por fases diferentes na
minha vida, cada uma marcada pelas salas e corredores presentes na escola.
Lembro-me de descer a rampa do prédio dos pequenos com a minha mochila
de rodinha, subir os lances de escada até o terceiro andar na última sala do
corredor e, em um período na semana, sentar nas almofadas da biblioteca
infantil para ouvir histórias. Nas aulas extraclasse, ainda muito pequeno, jogava
basquete no ginásio entusiasmado para os campeonatos; agora, nos últimos
anos, me encontrei na banda tocando e cantando com amigos e educadores.

9º Ano, Turma 1, do Ensino Fundamental em 2020.

Catarine Paza Rizzatto: Eu estudei no CSBC praticamente a minha
vida toda, foram 11 anos de histórias e momentos que nunca esquecerei. Foi
lá que conheci as amizades que quero levar para a vida toda. Lá eu cresci e
aprendi valores muito importantes para a vida, tais como amar o próximo,
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ser honesto e gentil com os outros. Nunca vou esquecer desse lugar que me
ajudou a crescer.
Guilherme Audibert: O CSBC significa estudo, aprendizado que, além
de nos preparar, ensinar o conteúdo e nos ensinar a ser pessoas melhores na
faculdade e na vida, ainda nos proporciona amizades que podemos levar para
a vida toda. Essa instituição faz, sim, parte da minha vida, pois ela é fundamental para o crescimento educacional e convívio entre colegas e professores,
bom relacionamento e aprendizado.
Nicole Deuner Consul: Eu entrei no CSBC quando tinha seis anos
(1º ano), então o BC faz parte do meu crescimento/aprendizado. Quando
cheguei, não conhecia ninguém, mas fui muito bem recebida pelos meus
colegas, professores e por toda a escola. O CSBC me ensinou muitas coisas
que, tenho certeza, vou levar pro resto da minha vida.
Maria Fernanda Xavier: Entrei no CSBC no primeiro ano. Lembro
de como a turma e os professores foram gentis e carinhosos comigo, me dei
muito bem com a maioria dos estudantes, mas, como toda criança, tive meus
desentendimentos com os colegas. Continuar na escola até o ano em que
estou/estamos é sinal de quanto somos fortes; professores e colegas, todos
juntos, fizemos uma instituição mais forte, crescemos juntos – e é triste saber
que uma hora ou outra essa união pode acabar. Nos últimos anos, passei por
momentos muito difíceis, quando perdi meu pai, vi meu mundo acabar, nada
curaria a dor e o vazio que eu tinha no peito. Meus colegas me contaram que
eles ficaram em choque, nunca imaginaram que um de nós perderia alguém
tão importante. Praticando a empatia, eles fizeram cartas para mim, e percebi
o quanto eles eram importantes para mim, e que me apoiavam nos meus
momentos de tristeza. Minha professora também foi muito carinhosa, me
recepcionou novamente de braços abertos e nunca deixava nada me abalar.
Quando cheguei no nono ano, minha vida mudou, e para melhor, talvez esse
foi o ano em que eu mais fui feliz com meus colegas, por mais que tenhamos
passado pouco tempo juntos, eu lembro perfeitamente de todos esses momentos. Conheci os melhores professores que eu tive em toda minha vida,
o Daniel, o Matheus, o Nilomar, o Cristian, todos eles fizeram eu me sentir
mais próxima do meu pai. O Daniel, tão carinhoso com a gente, sempre se
preocupando; Matheus sempre nos fazendo rir e tendo as melhores aulas de
português; o Cristian, o professor que me ensinou a gostar de geografia e que
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sempre teve muita paciência com a turma, algo supernecessário; o Nilomar
se esforçando ao máximo em tudo que faz, não importa o dia, a hora, sempre
acha um jeito de nos ajudar; o Ângelo tem uma conexão muito grande com
a turma e sempre nos faz rir; o Marcial, o homem mais inteligente que eu já
conheci na vida, fico lisonjeada de ter ele como meu professor; A Cristiele,
que transmite cor, vida e alegria, a professora mais talentosa, grata por tudo!
Taisa, sem palavras, você é surreal, sempre inovando nas aulas e sempre
muito querida com a turma; O Otávio, a cada aula, um novo aprendizado,
tenho certeza de que vou levar eles para a minha vida; Jonas, você é incrível,
o criador das memórias, confesso que são maravilhosas! A Mariana, sua sabedoria é imensa, aprendi muito com ela, sempre nos faz pensar sobre assuntos
importantes e sempre me alegra nas aulas; Ivan, o professor que me fez gostar
de escrever, que me fez voltar a ler... sua alegria nas aulas é algo cativante,
grata pro todas as risadas! O CSBC foi essencial para que eu seguisse em
frente, me fez acreditar que tudo é possível, e que sempre tem um lado bom
nas coisas. A instituição é sinônimo de alegria e família, sou muito feliz por
ter feito parte da história do CSBC.
Bernardo Tadioto Centenaro: Para mim, o CSBC representa uma segunda casa, eu entrei na metade de 2012 e fui superbem recebido, sempre fui
bem tratado aqui, todos os professores e diretores sempre muito atenciosos e
ajudando no que precisava. Na minha vida, o CSBC foi a escola onde cursei
todo o Ensino Fundamental, fiz muitas amizades e conhecimentos que vou
levar para a vida toda, por isso gostaria de dar parabéns à escola por seus 70
anos e que, assim como fez diferença na minha vida, possa fazer na de futuros
estudantes também!
Sabrina Silveira: Eu entrei na escola em 2018, quando eu estava no
sétimo ano, confesso que estava com muito medo pois eu sempre estudei na
mesma escola desde o primeiro ano; fui recebida muito bem ali na escola,
mas o fato de eu ser a única aluna nova na turma me complicou um pouco
pois todos já tinham os seus “grupinhos” de amizades, mas isso não afetou
em nada na minha construção de novas amizades ali na escola; em questão de
aprendizagem, eu diria que foi um pouco difícil porque era meu primeiro ano
em uma escola particular, mas consegui me virar bem. Como falei antes, fui
muito bem recebida tanto pelos colegas quanto pelos profissionais da escola
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e, desde então, tenho me tornado um pessoa melhor ali na escola; e pretendo
ficar até o fim do meu ensino médio.
Julia de Oliveira Kusiak: Eu entrei na escola no 3º ano fui muito bem
recepcionada por todos os meus colegas e pela minha professora Elisa. Quando
entrei, tinha que ter uma madrinha para mostrar a escola, e essa madrinha foi
a Carol, que me ajudou muito ali na escola para me enturmar com os outros
colegas, e somos amigas até hoje; tenho um carinho muito grande por todos
os funcionários e professores da escola, que me ajudaram a evoluir em tudo.
Tenho orgulho de falar que estudo nessa escola e de o CSBC ter feito parte
da minha vida como estudante.
Heloisa Aparecida Ruschel: Entrei no CSBC no dia 18 de abril de
2019, foi a melhor decisão que eu tomei: essa escola me proporcionou muita história na minha trajetória escolar, amizades que eu vou levar pra vida
toda, e momentos muito marcantes como os Jogos Salvatorianos de 2019, em
Floripa. Além disso, é um ambiente escolar muito amoroso e respeitoso; nos
meus primeiros dias no CSBC, tive muita dificuldade de aprendizado mas
os professores e a direção me ajudaram muito.
Anna Guse Schleder: O CSBC faz parte da minha vida e do meu dia a
dia há seis anos, cada dia que chegava na escola era uma alegria só. Os funcionários, professores e colegas sempre foram muito gentis e atenciosos com
nós, estudantes. O CSBC acabou sendo um segundo lar para mim, um lugar
onde eu me sentia bem. Este ano, 2020, o colégio completa exatos 70 anos
de muita história, união e educação... E devo agradecer por cada dia e cada
experiência incrível que foi vivida dentro da escola, tenho muito orgulho de
dizer que SOU SALVATORIANA.
Karine Amarante: Pra mim, o BC é mais que uma escola, é uma família,
lugar de acolhimento e muito carinho. Amo estudar nessa escola, e quero
terminar minha caminhada escolar no BC.
Winícius Bertoncello dos Santos: Pra mim, o BC significa união, mesmo
que eu seja um estudante novo e tenha só um mês de aula presencial, foi isso
que eu senti: um lugar que todos se aceitam e fácil de fazer grandes amizades.
Gostei muito das aulas on-line, os professores foram muito legais conosco e
nós fomos muito legais com os professores. Thats it!
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Lorenzo da Silva Varella: O BC significa mais que um colégio, eu considero como uma família. Agradeço todos os momentos que eu tive no BC
e agradeço a todos que participaram.
Renan Terre Gomes: O BC significa a minha segunda família, é uma
ótima instituição, até agora é a melhor que eu já fiz parte, o ensino é muito
bom e, além dos ensinamentos, os funcionários em si são muito competentes
na sua área.
Bernardo Hansen dos Santos: Para mim, o CSBC é muito mais que um
colégio, pois todos os dias eu aprendo valores novos, aprendo a ter respeito
com todos da instituição, a ter empatia e muito mais coisas. O colégio faz
parte da minha vida desde 2011 e eu vou levar isso para o resto da minha vida.
Carina Goellner Rodrigues: Sem dúvidas, o BC foi uma parte importante
da minha vida. Nele, conheci pessoas incríveis que me ajudaram, melhoraram
minha vida e minha forma de pensar.
Miguel Corazza Iopp: Em 2010, eu cheguei em uma nova escola, chamada
CSBC. Lembro que foi fácil me adaptar: eu era tímido, consequentemente
não tinha muitos amigos, mas isso mudou quando troquei de turma, consegui
me aproximar de ótimas pessoas e fazer muitas amizades que levarei para a
vida toda.
Frederico Linck Poerschke: Passei muito pouco tempo na aula presencial
do CSBC, mas o pouco tempo que passei aproveitei: ótima equipe de professores, didática e “filosofia” de ensino interessante, ótimo espaço e estrutura,
a preocupação com os estudantes foi o que me cativou.
Julia Cé Menegon: O BC está na minha vida desde muito cedo, e mesmo depois de sair da escola eu sempre levei ela no meu coração por ser um
lugar onde eu fiz amizades incríveis e vivi momentos maravilhosos; agora eu
voltei para a escola justamente por isso, pelo que significava para mim e por
tudo o que eu vivi nela. A escola, para mim, é como minha segunda casa e
sempre vou levar ela no meu coração; independentemente dos rumos que a
vida tomar, irei lembrar com carinho do BC.
Cliceu Francisco Berardi Junior: O CSBC significa muito pra mim:
estou aqui desde de o primeiro ano, é uma ótima escola. Se eu sair, vou recomendá-la para pessoas que conheço sempre; a direção e a coordenação são
exemplares, mesmo em tempo de pandemia, o colégio se destaca com uma
ótima eficiência em passar aprendizado para os estudantes. Gosto muito dos
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esportes do colégio, pincipalmente o basquete; enfim, o colégio fez grande
parte da minha vida.

9º Ano, Turma 2, do Ensino Fundamental em 2020.

Para toda vida
A canção Para toda vida foi composta pelos estudantes dos nonos anos do
CSBC, mediados pelos professores Ivan Lucas Borghezan Faust e Cristiele
Moraes da Costa, ganhando forma musical pelo professor Roberto Banaletti e
sua esposa, Jéssica Gehm Banaletti, para a celebração da 32ª Ação de Graças.
Buscar o conhecimento / Mudar o mundo ao nosso redor
Com criatividade tornamos tudo bem melhor
Novos conhecimentos / Sobre amar e partilhar
Construímos um futuro / Para amanhã nos orgulhar
Somos gratos pelo agora / Pelo amanhã e o depois
Firmados pela fé / em Jesus nosso Salvador
Colégio Salvatoriano Bom Conselho / 70 anos construindo valores
Transformando vidas / Nossa trajetória é marcada por esta família
Porque ser salvatoriano é para toda vida / É para toda a vida ahhhhhhh
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3ª série do Ensino Médio 2020
Estudar, crescer, aprender, viver e finalmente SER... ser mais humano,
mais feliz, mais maduro, mais sensível, mais amigo, mais carismático, mais
livre, mais focado, mais amado e amar mais. Tudo na vida soma quando
somos construídos a partir de valores que nos são transmitidos pelo dom do
ensino com amor! No CSBC, experienciamos o convívio em um ambiente
fraterno, no qual evoluímos diariamente como pessoas, cidadãos e estudantes.
A necessidade de crescer trouxe consigo a dúvida, o medo e nos apresentou
novas possibilidades, qualificou nossos sentimentos, exprimiu nossas razões
e contribuiu para o conhecimento coletivo.
Entre mil razões para agradecer, declaramos o quão proveitoso foi usufruir de um ambiente que emana valores intelectuais, espirituais e sociais, os
quais, mediados por nossos educadores, constituem o aprendizado de vida
que recebemos! Encerrando nosso processo no Ensino Médio, avançamos
pretensiosos por nossos objetivos, levando conosco memórias, ensinos e,
sobretudo, sentimentos que definem nossa trajetória na instituição que escolhemos e que nos acolheu.
Emilym Arruda: Em minha trajetória escolar, a instituição representou
o início de um novo ciclo, ambiente que me propiciou o autoconhecimento
e progresso pessoal em diversos âmbitos de minha vida! Além disso, tive a
oportunidade de amadurecer intelectualmente, expandindo minha mente
para além do senso comum, aprimorando a arte da retórica e evoluindo sem
alienações. Ademais, obtive o espaço de falar e aprendi a ouvir, constituí-me
realizada como estudante mediante as iniciativas que a escola teve em nos
apresentar a “vida” e nos auxiliar em escolhas profissionais, que posso declarar
de modo convicto terem contribuído para que eu encerre minha jornada no
CSBC, deixando um pouco de mim e levando comigo memórias, ensinos,
amizades e evoluções que se tornaram inerentes ao meu ser.
134

Gian Calliari: O CSBC emana um sentimento que transcende o campo
do amor, partindo para outros como respeito, carinho e a certeza de que todos
os momentos passados nessa instituição ficarão marcados para sempre. Nesses
10 anos, desenvolvi, dentro desse ambiente escolar, a minha personalidade,
formei meu caráter e afirmo, com plena certeza, o CSBC é minha segunda
família, pois conheci pessoas incríveis e excepcionais lá dentro e que levarei
para a minha vida toda: colegas que se tornaram amigos, funcionários e
professores. Além disso, o menino que entrou é o mesmo que está concluindo, porém, muito mais fortalecido de conhecimentos e valores que foram
adquiridos na escola. Nesse sentido, é notório o meu agradecimento a essa
instituição, haja vista que auxiliou diretamente no meu crescimento como
pessoa e na construção do meu intelecto, por isso, saio imensamente feliz e
com a sensação de dever cumprido. Ademais, vivi e aproveitei intensamente
meu período escolar, buscando sempre agregar algo positivo na minha formação e, dentro do melhor colégio possível, tornou-se algo natural, ainda
mais com as melhores companhias ao meu lado. Portanto, expresso o meu
sentimento infinito de gratidão; levarei comigo todos e tudo o que passei
nesse tempo maravilhoso!
Lucas Luiz da Silva: O BC, pra mim, é o lugar onde aprendi que uma
das coisas mais importantes que há na vida é a amizade. É o lugar onde predominam a união, o amor, a alegria, o aprendizado, o respeito, entre tantas
outras coisas impossíveis de citar em um único e pequeno parágrafo. É o lugar
onde senti a maior facilidade do mundo em me enturmar. É o lugar onde
aprendi a ter responsabilidade. É o lugar onde há os melhores estudantes,
funcionários e professores. Pra sempre, salvatoriano.
João Vítor de Moraes: Desde que entrei na escola, tenho crescido muito
como pessoa. Foi o lugar onde eu mais me identifiquei com os colegas e
funcionários, e também onde eu mais me senti confortável em ficar dentro
de uma sala de aula. Por todo o meu “pequeno” trajeto na escola, considero a
melhor escola de Passo Fundo, tanto em relação ao ensino quanto às pessoas
que ali se encontram. A grande maioria possui um coração gigante, e que
sempre busca ajudar quem precisa. Sendo meu último ano na escola, só tenho
a agradecer a todos e, principalmente, aos professores, que durante todo esse
tempo que fiquei foram compreensíveis e me ensinaram não somente a como
estudar, mas também a ter dedicação e humildade.
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Augusto Favaretto: Durante minha trajetória no CSBC, desde do ingresso na instituição, no 2° ano do Ensino Médio, percebi sua receptividade,
pelo motivo de ser muito bem recebido pelos colegas, professores, direção
e funcionários, os quais procuram transmitir seus valores salvatorianos, que
serão fundamentais no cotidiano profissional. Ademais, tornam-se referência
em educação de qualidade, porque transformam os conteúdos numa forma de
ensino didática, autêntica de profissionais salvatorianos, sempre ensimesmados
com o aprendizado do educando e sempre prosperando nos trabalhos em grupos, para desenvolver a convivência com colegas, com o compartilhamento de
ideias e a ajuda no desdobramento de habilidades e internalização de valores.
Portanto, neste ano, no 3° ano do Ensino Médio, último na escola, somente
tenho a agradecer a todos, pela dedicação, responsabilidade, atenção e profissionais acolhedores, que tornam os dias mais felizes, sempre descomplicando
o nosso futuro, porque prezam por uma educação de qualidade, buscando
tornar autênticos nossos sonhos transformando-os em realidade.
Rafael Lasari Aschidamini: Durante minha participação nessa instituição,
neste ano de 2020, são dez anos do meu ingresso no CSBC; desde a minha
entrada até agora, me ajudou, além das grades curriculares, a formar um
caráter, ter respeito pelos companheiros, superiores e pessoas ao meu redor.
Sou muito grato à instituição por me tornar quem eu sou, se tornou minha
segunda família, foram momentos incríveis e inesquecíveis. Muito obrigado.
Cristian de Andrade Nickhorn: É difícil descrever em poucas palavras
uma relação que dura mais de 13 anos. Sim, o CSBC sempre buscou ter uma
relação com os estudantes, mas não como colégio e estudante, sim como uma
segunda casa para os seus estudantes. O CSBC é uma escola que auxilia na
formação, não só acadêmica, profissional dos seus educandos, mas também
na formação de caráter, de um excelente profissional, acima de tudo com
empatia com os outros cidadãos. Eu sou suspeito em dizer, porque estudei
minha vida inteira no CSBC, porém eu não trocaria a minha trajetória por
nenhuma outra escola.
Laura Barcellos Comby: Minha trajetória com o CSBC tem cerca de
12 anos. E acredito não ser possível descrever todos esses anos em apenas
um parágrafo. Mas o que define a minha caminhada no CSBC é a gratidão.
Gratidão por dias bons, gratidão por me fazer crescer em maturidade e conhecimento. Gratidão por profissionais excelentes que passaram por mim,
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como professores e amigos. Gratidão pelas amizades que construí, e que vou
levar para a vida. Gratidão por todos os momentos vividos. Esses 12 anos de
trajetória não posso em palavras descrever. Porém, de forma sucinta, sou grata
ao CSBC por tudo o que me proporcionou em minha caminhada escolar.
Gabriel Gasperin Formighieri: O CSBC me ensinou várias coisas, tanto
na vida como no conhecimento. Depois de 14 anos na escola, eu agradeço
imensamente por me proporcionar tantos momentos de felicidade e também
de tristeza, mas que me ensinaram a ser melhor; foram muitas aprendizagens
e novas descobertas. O CSBC me acolheu desde pequeno e cresceu junto
comigo, acompanhando meus passos e me ajudando a trilhar meu caminho;
agora eu completo mais um ciclo com a escola, um ciclo que nunca vou me
esquecer, e tenho certeza de que criei amizades e vínculos que vou levar para
a vida inteira. Muito obrigado, CSBC; sou eternamente grato e vou levar
para a minha vida toda o seu ensinamento.
Luis Eduardo da Silva Antunes: Depois de 14 anos no CSBC, devo
admitir que foi ali que formei meu caráter, minhas amizades e meus objetivos. Também foi nessa escola que criei e compartilhei novos interesses e
conhecimento. Por essas razões, agradeço muito à instituição.
Aglaé Ramos: O CSBC, sem dúvidas, teve um papel muito importante
na minha trajetória, visto que não só contribuiu para o meu amadurecimento
acadêmico, como também para o meu amadurecimento pessoal. Sou grata
por todas as experiências vividas e tenho um enorme carinho pela instituição.
Éverto Luza Mognon: Dentro do CSBC, foram 12 anos de muito
aprendizado, risadas e muitas amizades construídas, momentos que ficaram
marcados em minha vida. A instituição sempre foi como uma segunda casa,
onde meu caráter foi construído como pessoa e principalmente como ser
humano, pois o convívio que estabeleci com meus colegas foi fundamental
em minha vida. Só tenho a agradecer pelo que eu vivi dentro do CSBC: à
instituição por sempre ser muito acolhedora com os seus educandos, e aos
educadores por serem sempre muito atenciosos com seus estudantes.
Ronald Tozzo Auler: Para mim, o CSBC foi uma espécie de segunda
casa, onde eu passei 13 anos, adquirindo novas experiências, valores e muitas
amizades que busco levar para toda a minha vida. Aqui no colégio aprendemos
a como nos tornarmos pessoas melhores, com atitudes mais responsáveis e
virtudes que todas as pessoas buscam adquirir. O CSBC deixa sua marca
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para sempre em minha memória, pois foi aqui que cresci e me tornei uma
pessoa melhor!
Talisson Henrique Terre de Quadros: O CSBC me proporcionou
muitos momentos especiais, e foi um “divisor de águas” na minha vida, pois
desde que entrei no colégio comecei a formar meu caráter e assumir minhas
responsabilidades, escolares e pessoais – além de todas as pessoas incríveis
que conheci e com as quais criei uma amizade que espero levar para a vida
toda. O CSBC irá fazer parte da minha história e tenho orgulho de ser uma
pequena parte da história em seus 70 anos. Só tenho a agradecer por tudo
que o colégio me proporcionou. Obrigado, CSBC!
Gabriel Franco de Almeida: A minha trajetória no colégio começou em
2010, quando eu ainda era muito pequeno, e o CSBC me ajudou a desenvolver
os valores que me eram ensinados em casa: respeitar todos acima de tudo e
como conviver com outras pessoas. Sou muito grato pelo que o colégio fez
por mim e tenho a certeza de que vou guardar sempre na memória os momentos inesquecíveis, seja com os ótimos profissionais que trabalham aqui,
sejam as amizades que quero levar para uma vida inteira. Tenho orgulho de
dizer que sou salvatoriano, estudei em uma instituição fascinante e ajudei a
construir um legado para ela. Parabéns pelos seus 70 anos, e que venham
muito mais por aí.
Lucas Rampazzo: No colégio, pelos dois breves anos de experiência
que tive, fora sempre muito bem-vindo; todas as manhãs os professores se
esforçam para ensinar os estudantes e nunca tive problemas sérios em relação
ao CSBC. Fora isso, o caráter de cada professor, os brincalhões ou os mais
sérios, ensinou muito para cada decisão que tomo.
Lucas Calegari: Desde que entrei no CSBC, em 2018, fui muito bem
recebido, pelos professores, direção, colegas. Foram anos extremamente importantes para a minha trajetória, pois, além de me auxiliar na minha formação
profissional, lá eu também fiz grandes amigos. O CSBC estará sempre em
minha memória, pois sempre fui tratado muito bem dentro da instituição.
Nathália Debovi Cabral: Como o CSBC esteve presente em grande parte
de minha vida, ele representa muito mais que apenas formação acadêmica,
pois foi no colégio que construí minhas melhores memórias e amizades, por
isso sou muito grata a cada dia que estive na instituição. Tenho certeza de
que carregarei comigo todos os momentos que me fizeram crescer e aprender
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a ser alguém melhor, pois cada pessoa que passou por mim, tanto professor
quanto estudante, ensinou-me mais sobre perseverança, unidade e também
sobre como a vida é cheia de mudanças. Além disso, sei que guardarei todos
os momentos de aprendizado, diversão, união e amizade que tive no colégio.
Natielle de Camargo: Entrei no CSBC no ano de 2013, e desde então tive
oito anos de muitas experiências, memórias, formação acadêmica, amizades,
formação de quem eu sou e minha forma de pensar. É gratificante pensar em
tudo o que passei na instituição, em tudo que vou levar para a vida; foi uma
honra ser aluna salvatoriana.
Jean Pedro Albuquerque: Durante os três anos de CSBC, obtive muitos
conhecimentos novos, aprendizados e experiências. Três anos não são muito,
porém os momentos são marcantes.
A poesia a seguir foi construída de maneira compartilhada pelos estudantes da 3ª série do Ensino Médio do CSBC, mediada pelo professor Luan
Henrique Fogolari, para a celebração da 32ª Ação de Graças.
Como em um quebra-cabeça eu aprendi, dentre outras coisas,
que a intensidade do ser está na leveza de se reinventar.
Está em se construir e ironicamente está em se desconstruir,
está no carinho, está no diálogo, está na confiança.
Na vida o tempo é muito rápido e passageiro,
para os estudantes muitas saudades ficará,
a respeito das verdadeiras amizades que ninguém desfaz,
porque a convivência escolar, cada instante vivenciada,
nunca mais voltará. Somente ficará a saudade de ser salvatoriano.
Ser salvatoriano é ser alguém,
alguém que sente, que pensa e vive também.
Vive crente da salvação, sabendo que Cristo é a solução,
quando você está na escuridão, a maçaneta é a solução,
ela te abre para Jesus que te conduz para a luz.
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Com emoção, tendo na mão a missão de colorir e sonhar,
ter motivos para amar, voar sem sair do chão.
Cantar com o coração,
experimentar o sabor do que realmente é o amor.
Quem dera ser andorinha livre a voar sozinha,
tendo na mão um pincel, capaz de pintar o céu.
No Colégio Bom Conselho eu aprendi,
que na vida ser feliz é a minha profissão.
Não tendo que reclamar, só me basta agradecer,
por tudo o que adquiri quando na vida eu escolhi salvatoriano ser.
Desde pequeno sou salvatoriano,
aqui aprendi a ler, aprendi a viver.
Com a leitura aprendi a viajar,
a expandir o meu sonho, para assim, imaginar.
Um mundo diferente a cada leitura
era criada uma nova aventura.
Sem saber onde vou parar,
assim, sem compromisso,
deixo a história me levar.
Desde os primeiros momentos não foi pensando em vencer,
mas, sim, conseguir fundamentos com o objetivo de crescer.
Quando abro o meu caderno, tudo fica eterno,
gravadas nas folhas todas as minhas lembranças.
Desde que era criança, aprendo, crio, imagino,
sempre agradeço todo o meu ensino.
Anotando todo meu conhecimento na escola
que tenho um grande envolvimento,
e se envolvendo ano após ano, eu sou salvatoriano.
Esta é a minha primeira joelheira,
e hoje estou na finaleira.
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Com ela os esportes comecei a praticar,
caindo, ralando, mas nunca a parar.
Assim, obtive uma grande evolução,
sempre com foco e determinação.
Isso foi de suma importância na minha vivência salvatoriana,
e levarei como um Bom Conselho na minha vida,
nova empreitada, e tendo a certeza que também será comprida.
Este pincel possui várias cerdas.
Assim como todas elas trabalham juntas e unidas
para gerar um traço e um resultado final,
nós todos estudamos juntos e unidos
para deixar uma história e uma marca.
Uma prova serve para provar, como se fosse comida,
que não sabemos o sabor, mas sabemos quem as cozinhou.
Uma folha cheia de perguntas e, junto a elas, as suas respostas.
Durante a minha caminhada salvatoriana,
eu aprendi com meus erros e com eles cresci.
Sou salvatoriano e por isso tive em mim partes destacadas,
como um marca texto que realça o importante,
o Bom Conselho foi para mim a cor mais relevante.
Sou um salvatoriano e comigo carrego uma pasta,
nela vou guardar todas as lembranças da escola,
desde a construção do Gárgula
até na educação física jogando bola.
Infelizmente o 3° ano não foi como a gente queria,
foi um ano atípico por conta da pandemia.
Mesmo assim, foram três anos incríveis dentro do Bom Conselho,
em que aprendi bastante e fiz vários amigos,
por isso saio na sensação de dever cumprido.

141

Assim como um simples estojo
que guarda objetos como a borracha,
guardo todos os momentos e ensinamentos nas minhas memórias
e uma borracha pequena tão gasta de corrigir minhas falhas,
hoje traz à memória toda a evolução do meu ser
e de todas as minhas vitórias.
Acordar cedo e ver o nascer do sol
a partir da janela de um ônibus, virou rotina.
Agora, longe de casa, apenas estudando
com garra e determinação, sou salvatoriano.
Com a mensagem exemplar ou objeto retangular,
feito para viajar.
Através de pinceladas de conhecimento
e tintas compostas de criatividade,
a instituição me ensinou o explorar do pensamento
e a arte da inovação são capazes de gerar conhecimento,
sendo ele repleto de valores e de muita determinação.
Sou salvatoriano e agradeço muito por isso.
O sentimento é precioso! É único!
Fui capaz de enfrentar batalhas, desafios,
contando sempre com o apoio dos meus amigos.
Amigos que considero família.
Não importando ontem eu esteja,
estarão sempre comigo.
Tudo o que vivenciei, as alegrias, as angústias,
os momentos de descontração formaram um caminho,
um caminho árduo, grande, me preparam para o mundo.
Mundão que não é fácil, mas sei que não estarei sozinho.
Os ensinamentos serviram para algo maior,
serviram para formar um caráter.
Podemos dizer que vai além disso,
formar uma pessoa melhor.
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O esporte é aquilo,
aquilo que nos deixa flor,
que nos faz praticar para assim ficarmos melhores.
Lá a torcida vibra, aqui os jogadores correm,
para a união dos nossos corações e uma mistura de emoções.
Devemos ter agilidade, não importa se acertar ou não,
tendo criatividade e jogando com o coração.
Sou salvatoriano com muito amor,
e jogo com amor no peito,
superando o preconceito
e jogando com todo vigor.
Para todo salvatoriano, somente gratidão,
que ao passar dos anos ganharam meu coração.
E nos dias mais frios, chazinho à disposição,
com o sorriso no rosto e a xícara na mão.
Sou salvatoriano com naturalidade,
e com muito orgulho inspiro a comunidade.

3ª Série do Ensino Médio em 2020.
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O carisma salvatoriano

Pastoral Juvenil Salvatoriana
Ângelo Dutra de Oliveira, Ir. Patrícia Santana de Aragão Silva
Ao olhar a história dos 70 anos do CSBC em Passo Fundo, faz-se necessário olhar a presença do carisma salvatoriano nesta instituição, buscando
constantemente formar pessoas de forma integral, orientada à missão de Jesus
Cristo, o Divino Salvador. Este carisma orienta olhar o mistério do Divino
Salvador, que veio para dar testemunho da Luz (Jo 1,17), anunciar a Boa
Nova da salvação (Lc 4,18-19) e efetivar essa salvação, como desejo amoroso
do Pai, que alcance a todos os homens e mulheres (Jo 17,2).
O desejo amoroso de Deus reflete na ação e missão de Jesus, confiada a
seus discípulos, de encaminhar a todos para a vida eterna (Jo 17,3). Neste
espírito, contemplamos a ação pastoral desencadeada a partir da Pastoral
Juvenil Salvatoriana (PJS), que, por diversos meios e modos, busca alcançar
os jovens, proporcionando um ambiente fecundo para o anúncio do Divino
Salvador, a preparação de lideranças, a exemplo de Jesus (Lc 10,1). Assim, os
educandos salvatorianos são formados para a cidadania, vivenciando a “[...]
mística cristã do serviço em prol da dignidade humana, da fraternidade e da
justiça [...]” (SALVATORIANAS, 2004, p. 9).
A atuação da PJS no espaço educacional do CSBC busca preparar e
capacitar os jovens estudantes para atuarem na sociedade, como promotores
da vivência dos valores cristãos, fomentando a construção de um mundo
solidário e pacífico. Esse trabalho se fundamenta sobre a experiência cotidiana dos valores salvatorianos – identidade salvatoriana, empatia, alegria e
atenção solícita, cuidado humanizado, gestão compartilhada, solidariedade,
sustentabilidade; diariamente, nos ambientes educacionais, cada jovem que
participa da PJS é desafiado a vivenciá-los e testemunhá-los.
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Ao ouvirmos os estudantes que participaram da PJS, podemos vislumbrar como essa atividade pastoral pode marcar suas vivências, mesmo após
a saída do período formativo potencializado no CSBC. O Antônio Gabriel
dos Santos expressa seu reconhecimento e carinho à PJS:
Durante minha caminhada escolar tive a oportunidade de fazer parte da PJS,
entrei com a necessidade de ter novas experiências, não somente como estudante
mas como cidadão. Através da PJS conheci realidades extremamente distintas
umas das outras, conhecendo desde lar de idosos a escola infantil, pessoas em
situação de rua a casas de recuperação. Desta forma aprendi a olhar o mundo com
suas múltiplas diferenças e realidades, aprendendo de forma genuína primeiramente escutar, ajudar e acolher, sendo sinal do amor de Cristo no mundo de hoje.

Esse é o relato de um dos educandos do CSBC, que participou do grupo
por sete anos. Em seu relato, destaca-se o fato de que ele buscava “novas experiências”, a partir das quais despertou seu olhar para realidades “extremamente
distintas”, além de aprender a ser sinal do amor de Cristo no mundo. Deste
modo, percebe-se que a vivencia da universalidade da missão cristã pode ser
vivenciada nas atividades da PJS cotidianamente, principalmente dentro da
dinâmica do encontro com outras realidades para além do espaço escolar.
A busca por não limitar a atividade da PJS apenas ao ambiente educacional
amplia-se a sua atuação para o meio social. Como parte de suas ações, a PJS
encontra-se alicerçada na realização de diversas ações junto com os jovens,
desde o ambiente escolar, com atividades internas do grupo e atividades que
potencializem conhecer e aprofundar a realidade do mundo adolescente, até
atividades externas, como o desenvolvimento de ações sociais planejadas em
conjunto com os jovens.
No momento das atividades internas, os jovens são desafiados a compreender suas indagações, formar suas identidades, conhecer suas potencialidades e limitações. Para esse caminho ser realizado, os jovens passam por
momentos de formação alinhados com temáticas que vislumbrem o mundo
adolescente, além da busca por assessores que potencializem os momentos
formativos. Também, os jovens são acompanhados constantemente pela equipe
de pastoral, para que possam estar sempre vinculados com nossa instituição,
compreendendo-se como sujeitos ativos no processo pastoral. Em meio a essas
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atividades, é fomentado o desenvolvimento de laços de confiança, respeito
mútuo, laços de amizade e superação de conflitos; cada jovem é ouvido com
amor e cuidado, frutos do zelo pastoral.
Quando ocorre a realização de atividades pastorais da PJS para o ambiente
externo ao colégio, os jovens são potencializados a conhecer uma realidade
diversa da que costumeiramente estão acostumados a participar, além de a
desenvolver ações sociais planejadas dentro do grupo, de forma orientada.
Essas atividades, como relatado, são realizadas em casas de acolhida, ONGs
e outras instituições sociais do município, a fim de que os jovens entrem em
contato com uma diversidade de realidades e possam validar seu testemunho
para além do espaço do CSBC.
Deste modo, os jovens educandos têm a possibilidade de levar sua marca salvatoriana para toda a sua vida, percebendo que não são salvatorianos
apenas enquanto estão no ambiente educacional, mas, por extensão, nas suas
vidas cotidianas. Além disso, é por meio dessa diversidade de ações que a
PJS atende ao carisma salvatoriano, quando aponta que a educação não se dá
apenas em sala de aula, mas em práticas para além do currículo escolar, as
quais demonstram que as pessoas devem ser promovidas em suas diferenças
e especificidades, por meio de experiências que potencializam o exercício da
fraternidade, da cooperação e do amor fraterno.
Percebe-se que, enquanto possuírem espaços de escuta e de formação
para além do espaço curricular, os jovens salvatorianos levam uma marca
indelével de cuidado com o outro, além de vivenciarem de forma indireta os
valores desta instituição, sendo não apenas testemunhas do Divino Salvador,
mas apontando o caminhar como discípulos de Jesus Cristo no mundo contemporâneo, como tão sonhado pelos nossos fundadores, Bem-aventurado
Francisco Jordan e Bem-aventurada Maria dos Apóstolos.
Diante de tantas belezas vivenciadas pelos jovens, a integrante da PJS
Alice Morgan Pavan nos brinda com um poema, intitulado Pastoral Juvenil
Salvatoriana:
Com amor e alegria
encontramos a verdade.
E, com muita empatia,
criamos amizade.
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Com muita energia,
nós exercemos a solidariedade.
E, com muita sabedoria,
exercitamos a criatividade.
Cheios de euforia,
educando na espiritualidade.
Com momentos de harmonia,
somos PJS para toda vida.

Referências
BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2004.
SALVATORIANAS, Escolas. Princípios norteadores. Lages: [s.n.], 2004.
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Enfoque da Igreja Católica
inserida no contexto educativo
Ir. Dulcelene Ceccato*
No século XIX, durante a Revolução Industrial na Europa, a educação
era uma questão que interessava sobremaneira à Igreja. Pe. Francisco Jordan,
que viveu nessa era, foi profundamente movido por essa preocupação. Em
seus escritos, deixou claro que a “instrução” das crianças e da juventude era
essencial para que não se desviassem daquele projeto de realização e felicidade
para o qual cada ser humano é criado. Ao celebrarmos 70 anos de fundação
do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, queremos recuperar o significado
eclesial do conceito “educação”, de sua importância global na inteira existência
da pessoa e o significado salvatoriano de “conhecer Jesus” como uma experiência
integral, existencial e de fé, que proclama e testemunha essa adesão a Ele.
Primeiramente, o propósito deste escrito, de refletir sobre “o enfoque da
Igreja Católica no contexto educativo”, deveria ser invertido para “situar a
educação no contexto da Igreja Católica”, pois o ato de educar é uma missão
eclesial, uma vez que Jesus, o Mestre por excelência, instruiu com palavras e
obras os seus discípulos (Jo 13,13-15), e os enviou em missão: a ensinar tudo
o que haviam aprendido com Ele (Mc 16,15). É nessa tradição que se funda
toda e qualquer ação educativa católica. Por isso, ressignificar amplamente
a educação é situar nela o próprio agir de Jesus e também o da Igreja, em
todos os tempos e lugares. Em segundo lugar, a ressignificação dessa ação
missionária está no âmago do carisma salvatoriano vivido nestas longas décadas no CSBC. Por isso, depois de considerarmos a eclesialidade da ação
*

Irmã da Congregação das Irmãs do Divino Salvador.
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de educar, pousaremos o olhar sobre as razões salvatorianas para continuar
insistindo nessa missão.

A educação no coração da missão da Igreja
Não podemos fazer longas considerações históricas neste breve texto sobre
como a Igreja sempre respondeu a esse chamado do Senhor, o qual é também
uma necessidade existencial e antropológica da família humana. Antes ainda
da adesão à fé, a educação se instaura. Em todas as comunidades humanas e
suas culturas, a instrução de seus membros é assunto primordial e essencial.
Para a Igreja, no entanto, trata-se sempre de conduzir seus filhos e filhas aos
valores da liberdade, da justiça, do amor gratuito, do perdão, do serviço aos
outros e de uma humanidade ética e respeitosa de todas as formas de vida,
pois, sem essas atitudes e obras, a fé é morta (Tg 2,14). Permanecer nesses
valores, tendo-os como um horizonte que doa sentido à vida, é um desafio à
educação. Ela começa no seio de uma família e depois continua nos muitos
outros espaços de convivência: cultural, civil, social, religioso; e nas muitas
etapas de uma educação institucional que vamos cultivando pela vida afora.
Nesse sentido, quando a evangelização transpôs as fronteiras da Judeia e
da Galileia através da pregação e testemunho dos discípulos e discípulas de
Jesus e, mais tarde, quando ela chegou à Europa e de lá ao nosso continente,
a mensagem do Salvador encontrou os muitos modos de os povos viverem
e educarem as pessoas. Essas mesmas culturas souberam acolher e exprimir
a fé de modo inculturado. Ao lermos a história da Igreja em nosso país, por
exemplo, vemos que a educação das crianças e das juventudes sempre esteve
no centro das preocupações dos evangelizadores. A Igreja sempre cultivou
instituições educacionais diversificadas, de acordo com as necessidades de
cada contexto, para responder ao mandato do Senhor: “Ide e ensinai...” (Mt
28,19). Na sua história recente, especialmente desde o Concílio Ecumênico
Vaticano II até nossos dias, a Igreja nos abundou de sábias orientações sobre
a missão da educação em suas variadas dimensões, a partir dos fundamentos
evangélicos, do progresso das ciências humanas e visando o bem comum.
É nesse longo percurso que encontramos a convocação do Papa Francisco a
realizarmos, neste ano, um discernimento amplo e profundo sobre a educação
como “bem comum” e “direito universal”, que “cultiva, simultaneamente, a
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verdade e a caridade, o amor pela verdade e a busca pelo verdadeiro bem”.
O objetivo é o de alcançarmos um Pacto Global Educativo. Esse pacto visa à
unidade de esforços de todos nós, com o fim de “[...] formar pessoas maduras e
com responsabilidade na construção do bem comum. Inspira-se no provérbio
da sabedoria africana, que afirma que ‘para educar uma criança é necessária uma
aldeia inteira’. A imagem da aldeia evoca uma ampla aliança pela educação
que incumbe de responsabilidade não apenas determinados atores sociais, mas
pressupõe um envolvimento de toda sociedade [...]”, pois, na visão do Papa, a
educação deve dispor-se hoje, mais do que nunca, a “formar pessoas capazes
de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em
ordem a uma humanidade mais fraterna”. Esse processo já está em curso na
Igreja do Brasil, e todos somos chamados a participar dele, nos envolvendo
com sua programação.*

A educação no coração do carisma salvatoriano
Como dito inicialmente, o carisma salvatoriano tem no seu centro o que
Pe. Francisco Jordan chamou de “instrução”, termo que se traduz hoje por
“proporcionar e acompanhar integralmente a pessoa, a fim de que se torne
uma liderança em sua vocação e área de atuação”. “Liderança” aqui quer dizer
“discipulado”, isto é, tornar-se discípulo de Jesus, o Salvador, influenciando
o contexto onde se vive ou se atua, de modo a viver aqueles valores humanos
e cristãos que a mesma Igreja nos aponta e sempre nos relembra em suas
orientações. Por isso, a educação salvatoriana é, essencialmente, a busca de
um “conhecimento” de Jesus que é experiencial e não apenas intelectual, a
fim de “torná-lo conhecido, amado e seguido” com a vida e as palavras, do
mesmo modo como fizeram os seus apóstolos.

*

A Igreja no Brasil, com o Papa Francisco, no Pacto Educativo Global. Orientações gerais.
CNBB, CBR e ANEC, p. 9.
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O Colégio Salvatoriano Bom
Conselho continua...
Fabrícia Barcia
Ancorados no
modelo inspirador O Salvador
de Jesus Cristo,
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olégio
alvatoriano
om
onselho mantém a vinculação com o passado, referenciando a história que o sustenta, seguindo o legado e a
tradição de seus antecessores.

C ados no presente, nutrimos uma fé inabalável na proteção divina
O evangelizadora e cuidando da vida em sua totalidade,
N ismo institucional exigido pela contemporaneidade.
T uro nos coloca em movimento, para que continuemos a ser
I a em formação humana, cristã e integral.
N ectados pela missão salvatoriana,
U imos transformando
A s...

Memorial da equipe do Colégio
Salvatoriano Bom Conselho

NOME DO EDUCADOR/A

FUNÇÃO

Adriano Miguel Grochot

Auxiliar de Manutenção

Alessandra Kunz da Silva

Professora de Ensino Fundamental – 3o ano

Alessandra Goelzer Alves Antunes
Alexandre Barp Boeira
Aline dos Santos

Orientadora Educacional

Professor de Escolinha de Futsal

Professora de Ensino Fundamental – 1o ano

Aline Garcia

Auxiliar de Administração

Aline Ractz Silva

Professora de Língua Portuguesa

Aline Huppes

Amanda da Silva de Moraes
Amauri Picollo de Oliveira
Ana Paula Lopes Corso

Ana Vitória Santos Kubeneck
Andrea Rossi Seady

Ângelo Dutra de Oliveira

Aniele Talita de Almeida da Silveira
Antônio Carlos Brezolin Filho
Bianca Micheletto Casanova
Bruna Machado Laitarte

Camila Cruz de Oliveira da Rocha
Camille Bettu Dal Paz
Carine Debiasi

Professora de Educação Infantil – NV
Agente de Organização Escolar
Professor de Biologia – EM
Estagiária
Aprendiz

Professora de Ensino Fundamental – 2o ano
Professor de Ensino Religioso
Monitora

Assistente de Tecnologia da Informação
Analista de Recursos Humanos
Auxiliar de Serviços Gerais

Professora de Língua Inglesa

Técnico em Segurança do Trabalho
Monitora
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Caroline Lisboa dos Santos de Lima

Professora de História – EF

Clédia Maria Donassolo

Inspetora de Alunos

Cinthia Bageston Ferreira
Cristian Cruz Casanova

Cristiele de Morais da Costa
Cristina Troller

Daiana de Souza Droppa
Daiane Bastos Flores
Daiane Sitta

Daniel Silva Boscardin

Daniela Roberta Dal Forno Ferenci
Danusa Marta Pelicioli

Élen Cristina Aguirre Dal Conte
Elen da Silva Santos

Elisa de Anunciação Dias Fior

Professora de Língua Espanhola
Professor de Geografia – EF
Professora de Arte – EF
Bibliotecária
Monitora

Educadora AEE

Auxiliar de Administração

Professor de Química – EM
Professora de Teatro
Monitora

Professora de Ensino Fundamental – 3o ano
Estagiária

Professora de Ensino Fundamental – 4o ano

Elisandra Elisabete Taufer da Silva

Agente de Serviços Gerais

Elizandra de Tomas

Professora de Ensino Fundamental – 4o ano

Elisandro Tadeu Carvalho de Matos
Esther Soares Ribeiro
Fabrícia Barcia

Felipe Giongo Jardim

Fernanda de Castilhos Zanchet

Professor de Geografia – EF
Aprendiz
Diretora

Auxiliar de Coordenação Escolar

Professora de Ensino Fundamental – 1o ano

Fernanda Pilatti

Auxiliar de Contabilidade

Fernanda Teixeira Langaro

Professora de Dança

Fernanda Slaviero

Franciele Constantino de Britto
Franciele Vieira

Francieli Pitan Rocha Araújo

Francisco Costa de Meira Junior
Gabriel Bartolomei

Gislaine de Carvalho Prestes

Glaucia Gabriela Kissel Brites
Gleison Miguel Kichel
Guilherme Ferreira
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Estagiária

Professora de Ensino Fundamental – 1o ano
Agente de Comunicação e Marketing
Professora de Matemática – EF

Assistente de Comunicação e Marketing
Estagiário

Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente Social

Professor de Educação Física – EF
Estagiário

Hélio José de Almeida Júnior

Recepcionista

Inês Sartori

Auxiliar de Coordenação Escolar

Ivani Luisa Dal Bello
Iohan de Meira

Isabella Muller Caponi

Ivan Lucas Borghezan Faust
Jacenir Inacio Barea
Jair de Mello

Jane Aparecida da Rosa
Janete Portella de Lima
Jeferson Canova Rosa
Joice Mores

Josiane Zauza Rosa

Coordenadora Administrativa e Financeira
Auxiliar de Coordenação Escolar
Monitora

Professor de Língua Portuguesa
Estagiário

Recepcionista

Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Professor de Física

Professora de Educação Infantil – NV

Professora de Ensino Fundamental – 2o ano

Juliana Martinelli Flores

Professora de Educação Infantil – NIII

Jussara Nepumuceno Martins

Auxiliar de Serviços Gerais

Juliano Augusto Muller
Kevin Luan Cavalheiro
Laura Rios Baron
Leonila Gubert

Leane Mendiola de Oliveira Santos
Leciana dos Santos Bordignon

Lilian Ângela Bonamigo Ficagna
Liliane da Rosa Eugenio
Luan Henrique Fogolari

Marcia Consoladora Santos da Silveira
Maria Eduarda Hickmann
Maria Rejane Rosset

Mariana de Oliveira Guisso

Marília Hassan Pacheco Assunção

Maríndia Mariele de Oliveira Rech

Professor de História – EF
Estagiário
Estagiária

Vice-Diretora

Professora de Ensino Fundamental – 3o ano
Inspetora de Alunos

Coordenadora Pedagógica

Auxiliar de Serviços Gerais

Professor de Língua Portuguesa – EM
Auxiliar de Coordenação Escolar
Estagiária
Estagiária

Professora de Filosofia

Professora de Matemática – EF

Professora de Ensino Fundamental – 4o ano

Matheus de Lima Lopes

Professor de Língua Portuguesa – EM

Odete Gueresi Piccini

Recepcionista

Nilomar Zanotto Junior

Otavio Stawinski Junior

Professor de Matemática – EF

Professor de Educação Física – EF
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Patrícia Santana de Aragão Silva

Assessora de Pastoral

Pauline Quevedo Cardozo

Orientadora Educacional

Patrícia Stein Graeff

Rafaela Carvalho de Azambuja

Rafaela Teixeira Fortes
Richard Camargo Nunes
Roberta Bertoletti
Roberto Banaletti
Rosali Marcanzoni Pereto
Rosangela Aparecida Oliveira
Rosemari Fatima Dias dos Santos
Rozana Terezinha Belém de Almeida

Rubia Estela de Barros das Chagas Gregoski
Sheila Cristiani Felizolla
Silvana Chaise de Almeida
Suélen Aparecida Bassani Batista
Taina Diehl dos Santos
Taisa Gehlen Godinho
Tatiane Fátima Emer Bartolomei
Valdileia Aparecida Francisco
Vinicius Zanette Gradin
Viviane Da Silva Gomes
Volnei Fortuna

Coordenadora Pedagógica
Professora de Educação Física

Professora de Educação Infantil – NII
Estagiário
Recepcionista
Professor de Música
Auxiliar de Serviços Gerais
Monitora
Auxiliar de Serviços Gerais
Secretária Escolar

Professora de Ensino Fundamental – 1o ano
Professora de Ensino Fundamental – Contraturno
Professora de Ensino Fundamental – 5o ano
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Coordenação Escolar
Professora de Língua Inglesa
Estagiária
Estagiária
Estagiário
Professora de Educação Infantil – NIV
Coordenador de Pastoral Escolar

Legenda de siglas:

EI - Educação Infantil
EF – Ensino Fundamental
EM – Ensino Médio
AEE – Atendimento Educacional Especializado
TI – Tecnologia da Informação

Logotipo celebrativo dos 70 anos do Colégio Salvatoriano Bom Conselho
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