
 A Campanha de Matrículas 2017 do Colégio 
Salvatoriano Bom Conselho foi lançada internamente 
para os Professores e Funcionários no dia 21 de julho e 
para alunos, pais e a comunidade em geral, no dia 1º de 
agosto juntamente com a volta às aulas.   
 Os alunos do Colégio devem fazer sua matrícula  
de 19/11/16 a 23/11/16. Para os alunos novos, o período 
é de 26/11/16 a 29/11/16. De segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, sem fechar ao meio dia e no sábado das 8h às 
11h. 

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho oferece 
Educação Infantil (Níveis III – 3 anos, IV- 4 anos e V- 5 
anos, completos até 31 de março de 2017), Ensino Funda-
mental I (1º ano - 6 anos de idade completos até 31 de 
março de 2017, ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série).    
 O Serviço de Turno Inverso (Contraturno) atende 
desde o Nível III da Educação Infantil até o 5º ano do 
Ensino Fundamental, nos horários de 7h30min às 
13h10min. O serviço de Turno Complementar atende os 
estudantes cujos pais não podem buscá-los no final das 
aulas, à tarde. Funciona das 18h às 19h.   
 O Colégio também oferece gratuitamente Ativi-
dades Extracurriculares de Dança, Futsal, Voleibol, 
Basquete, Judô, Musicalização, Teatro, Laboratório de 
Biologia, Redação e Robótica. A PJES (Pastoral da Juven-
tude Estudantil Salvatoriana) é um movimento que faz 
parte da Pastoral Escolar e tem por meta a formação de 
lideranças humanas e cristãs.     
 Venha conhecer o Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho e a nossa proposta educativa. 
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COLÉGIO IMPLANTA HORTA E ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL PARTICIPAM DO PLANTIO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

02 - Feriado – Finados
10 - Ciclo de Palestras para Pais - 3º Encontro
12 a 15 – Feriado Ponte – Proclamação da República
19 a 23 - Matrícula de Alunos do Colégio
21 a 25 - Semana de Ação de Graças BC
26 a 29 - Matrículas de Alunos Novos

08 – Feriado Municipal – Aniversário de Passo Fundo
13 – Missa de Ação de Graças – Formatura 9º ano e 3ª série do Ensino Médio
14 - Solenidade de Formatura 3ª série do Ensino Médio
15 – Solenidade de Formatura 9º ano
17 - Celebração de Ação de Graças e de Natal – Professores e Funcionários

 O Projeto “Planetinha Salvatoriano Cuidando do Planeta” busca 
trabalhar com os alunos a importância de assegurarmos uma vida 
saudável para nós e para as gerações futuras, mostrando que precisamos 
cuidar do nosso Planeta. Na intenção de consolidar ainda mais os objeti-
vos deste projeto, o Colégio Salvatoriano Bom Conselho implantou uma 
horta em seu espaço do Parque Infantil.        
 As turmas da Educação Infantil que participam do Projeto “Pla-
netinha Salvatoriano Cuidando do Planeta” foram as protagonistas do 
plantio. Na oportunidade, as professoras buscaram incentivar o contato 
com a natureza e ressaltaram a importância  do cuidado com as plantas, 
além de abordar o tema da “alimentação saudável”, tão necessário nessa 
faixa etária. 

 O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de 
inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as 
sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado – regar, 
transplantar, tirar matinhos, o  exercício  da  paciência  e  perseverança  
até  que  a  natureza  nos  brinde  com  a transformação de pequenas 
sementes em verduras e legumes viçosos e coloridos.     
 A empolgação dos alunos foi visível e agora todos estão ansiosos 
para acompanhar o crescimento das plantinhas. 

 

 É com grande satisfação 
que estamos publicando a 2ª 
edição deste informativo 
escolar, tratando de assuntos 
variados, buscando levar 
informações importantes 
através da produção interati-
va entre as coordenações, 
professores, funcionários e os 
alunos desde a Educação 

Infantil a 3º série do Ensino Médio. Nesta 
edição tratamos de assuntos relevantes como: 
Campanha de Matrículas, Projetos, PJES, Horta da 
Ed. Infantil, Uniformes para o Ensino Médio e 
outros. O conhecimento transforma nossa vida, nos 
leva à aprendizagem e à mudança. A valorização do 
saber cresce conforme entendemos a sua importân-
cia no desenvolvimento e nos sentidos que produz. 
São ações educativas que mostram e fazem a 
diferença na formação dos nossos estudantes. 

Desejamos uma excelente leitura.    
   

Ir. Lourdes Oro
Diretora

“O valor das coisas não está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade com que acontecem. 
Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” 

(Fernando Pessoa)

Lançamento da Campanha 
de Matrículas



 Considerando a vasta biodiversidade brasileira, é necessário alertar os alunos em relação à importância e à função de 
cada animal em seu habitat. Muitas espécies de animais correm o risco de extinção e as causas são as mais diversas: 
mudanças no ambiente, alimentação escassa, dificuldades de reprodução e, sobretudo a ação destruidora do homem.  
 Assim, com o objetivo de despertar nos estudantes o quanto é preciso proteger o ecossistema, as professoras do 2º 
ano do Ensino Fundamental I desenvolvem ao longo deste ano de 2016 o projeto “Eu quero viver”, tratando o tema os animais 
em extinção da fauna brasileira. 

 O projeto, é desenvolvido nas disciplinas de Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes e Matemática. 
Com isso, os alunos conheceram os animais ameaçados de extinção e cada turma escolheu um deles para aprofundar o 
estudo. Informações científicas sobre cada animal, habitat, tamanho, alimentação, sua função na natureza e os predadores 
da espécie são explanados em sala de aula. Atividades lúdicas com fantoches, desenhos, produção textual e oralidade foram, 
as diferentes linguagens utilizadas no desenvolvimento do projeto.
 A cada mês, uma atividade diferente é realizada e em novembro, como culminância, os alunos visitarão o Museu Zoo-
botânico Augusto Ruschi - Muzar - na UPF.    

ANIMAIS EM EXTINÇÃO SÃO TEMA DE PROJETO DO 2º ANO

EXPOSIÇÃO DO 5º ANO RESGATA A CULTURA 
GAÚCHA

      Os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I 
apresentaram durante a Semana Farroupilha do Colégio 
Salvatoriano Bom Conselho (de 12 a 19 de setembro), a 
Exposição Fotográfica: “Ah! Eu sou Gaúcho!”.   
 Organizada pela professora de Artes, Samanta Garbe-
lotto, a exposição teve como objetivos principais: resgatar a 
Cultura Gaúcha através da releitura de obras de arte de 
grandes artistas, despertar o interesse pela cultura tradicio-
nalista e conscientizar os alunos sobre a sua importância, 
cultivando e propagando as manifestações culturais, intelec-
tuais e artísticas do nosso Estado.    
 Em sala de aula, foram estudados alguns dos grandes 
mestres da pintura mundial e também artistas gaúchos. A 
partir do conhecimento construído sobre as obras e também 
do conteúdo sobre figurino e indumentária gaúcha, os alunos 
fizeram releituras das grandes obras através da fotografia. As 
três turmas de 5º ano foram divididas e as obras sorteadas 
para que os estudantes fizessem as fotografias nas mesmas 
posições em que estão as pessoas retratadas nas obras. A 
releitura ficou por conta da troca do figurino e do cenário das 
obras para a indumentária e costumes gaúchos. 

OS “COZINHEIROS DE HISTÓRIAS”

 “A literatura infantil é um caminho que leva a criança 
a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma 
prazerosa e significativa. É importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é 
através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a 
importância de ouvir, contar e recontar histórias.   
 Incentivar a formação do hábito de leitura na infância, 
período em que se constroem diferentes costumes que a 
criança levará para sempre. Nesse sentido, durante o ano de 
2016, os alunos do 1º ano realizam o projeto de leitura: 
“Cozinheiros de Histórias”, com o objetivo de desenvolver o 
gosto pela leitura de diferentes gêneros textuais, pela 
literatura, arte e suas diversas linguagens. Os principais livros 
lidos neste projeto são: Cozinheiros de Livros, Alfabético, 
Saladinha uma bonequinha diferente, Frutinha, A Caligrafia de 
Dona Sofia, e a Receita de Felicidade.

Turma 1 - Professora Andréa Seady Turma 2 - Professora Josiane Zauza Rosa Turma 3 - Professora Andrea Dala Lana Turma 4 - Professora Leane Mendiola



 Considerando a vasta biodiversidade brasileira, é necessário alertar os alunos em relação à importância e à função de 
cada animal em seu habitat. Muitas espécies de animais correm o risco de extinção e as causas são as mais diversas: 
mudanças no ambiente, alimentação escassa, dificuldades de reprodução e, sobretudo a ação destruidora do homem.  
 Assim, com o objetivo de despertar nos estudantes o quanto é preciso proteger o ecossistema, as professoras do 2º 
ano do Ensino Fundamental I desenvolvem ao longo deste ano de 2016 o projeto “Eu quero viver”, tratando o tema os animais 
em extinção da fauna brasileira. 

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho está com uma logomarca que apresenta novas cores – o azul marinho
e o azul turquesa. A rede Salvatoriana engloba três colégios: Bom Conselho, Nossa Senhora de Fátima- em Flori-
anópolis e Imaculada Conceição – em Videira, ambos no estado de Santa Catarina, além de um hospital, Hospital
Salvatoriano Divino Salvador em Videira, Santa Catarina. Toda a rede de colégios terá um uniforme diferenciado para
os estudantes do Ensino Médio.           
 Em outubro foi apresentado aos estudantes o Uniforme do Ensino Médio que estará em vigor a partir de 
2017.   

 A Pastoral da Juventude Estudantil Salvatoriana tem como objetivo a formação humana e de lideranças jovens, com 
base nos valores salvatorianos e cristãos. Dentre as várias atividades realizadas pelo grupo - formação, visitas à entidades 
e reuniões - destaca-se o projeto de “Conscientização Ambiental”, desenvolvido junto ao Projeto Transformação em Arte, 
de Passo Fundo. A atividade foi idealizada pelo professor Leonardo Biazus, que assessora os grupos da Pastoral e executada 
pelos alunos do 9º ano e Ensino Médio, juntamente com a agente de organização escolar Milena Valera Gomes. 
 Com o intuito de provocar a discussão sobre os problemas ambientais, o grupo inicialmente dialogou com os alunos 
do Projeto Transformação, apontando desafios e possibilidades de ações para melhorar a questão ambiental. 
Posteriormente, os integrantes do Projeto elaboraram placas com frases de conscientização ambiental, descrevendo como 
pretendem contribuir com o um Planeta melhor. O Projeto Transformação em Arte atende crianças e adolescentes de cinco 
a 15 anos.

QUANDO A IMAGINAÇÃO CRIA A REALIDADE...

 “A literatura infantil é um caminho que leva a criança 
a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma 
prazerosa e significativa. É importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é 
através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a 
importância de ouvir, contar e recontar histórias.   
 Incentivar a formação do hábito de leitura na infância, 
período em que se constroem diferentes costumes que a 
criança levará para sempre. Nesse sentido, durante o ano de 
2016, os alunos do 1º ano realizam o projeto de leitura: 
“Cozinheiros de Histórias”, com o objetivo de desenvolver o 
gosto pela leitura de diferentes gêneros textuais, pela 
literatura, arte e suas diversas linguagens. Os principais livros 
lidos neste projeto são: Cozinheiros de Livros, Alfabético, 
Saladinha uma bonequinha diferente, Frutinha, A Caligrafia de 
Dona Sofia, e a Receita de Felicidade.

NOVOS UNIFORMES PARA O ENSINO MÉDIO

PASTORAL DA JUVENTUDE ESTUDANTIL SALVATORIANA - PJES

 Todos sonham com um lugar onde gostariam de viver. Partindo disso, observa-se que (re)criar o mundo é um ato 
revolucionário. Imaginar algo diferente, melhor ou mais interessante, é o mesmo que colocar o mundo que já temos em 
estado de mudança. Grandes transformações, por exemplo, surgiram porque alguém teve coragem de pensar e por em 
prática um determinado conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então, se for verdade que a imaginação cria a 
realidade, podemos pensar que somos alquimistas capazes de transformar a sociedade e as culturas com nossas palavras e 
ideias. Assim, surge o “Projeto Sourreal”, uma reflexão sobre aquilo que podemos imaginar, criar, inventar aquilo que está 
a nossa volta, nos fazendo sempre voltar à realidade.          
  A partir do trabalho desenvolvido ao longo do ano com o livro “O Mundo Imaginário de” – da autora Keri Smith, os 
alunos do 9º ano do EF II apresentaram, no Bella Città Shopping, a Exposição “O Mundo Imaginário de...” que mostrou 
através da técnina de Assemblagem (colagens com objetos e materiais tridmenssionais em pequenas caixas) o mundo 
criado, inventado, idealizado e imaginado de cada um. A exposição faz parte do Projeto Sourreal que  congrega as áreas de 
Filosofia, com a professora Andreisse Alam e Artes, professora Samanta Garbelotto.


