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Campanha de Matrículas 2019

Em 2018, o Lançamento da 
Campanha de Matrículas aconteceu 
no dia 4 de agosto para professores 
e funcionários e 6 de agosto para 
pais, alunos e comunidade em geral. 

O Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho conta atualmente com 
mais de 900 alunos e abre vagas para 
matrículas do ano letivo de 2019. 
Assim, as entrevistas com pais novos 
começam no mês de agosto.

Há  68  ano s  o  Co l ég i o 
Sa lvator iano  Bom Conse lho 
é referência na educação do 
munic íp io  por  sua t rad ição , 
ensino de qualidade, pela solidez 
de seus princípios norteadores 
no desenvolvimento da cultura 
e compromisso com os valores 
salvatorianos: Solidariedade, Vida, 
Amor, Justiça, Conhecimento e 
Identidade Salvatoriana.

O Bom Conselho é uma 
instituição católica dirigida pelas 
Irmãs Salvatorianas e faz parte da 
Rede Salvatoriana.

A  i n s t i t u i ç ã o  o f e r e c e 
atualmente os serviços de Educação 
Infantil (níveis II ao V), Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) e 
Ensino Médio (1ª a 3ª série), além 
dos serviços de Turno Inverso 
(Contraturno - Ed. Infantil ao 5º 
ano) e Turno Complementar.

Desenvolve o seu projeto 
educacional numa proposta 
inovadora, com a fi nalidade de formar 
cidadãos atuantes na sociedade. 
Oferece ainda, diversas atividades 
curriculares e extracurriculares 
que  vêm complementar  a 
formação integra l  de seus 
estudantes (confi ra na contracapa).

EDUCAÇÃO INFANTIL
Nível II (2 anos)
Nível III (3 anos)
Nível IV (4 anos)
Nível V (5 anos)

Completos até 31/03/2019

ENSINO FUNDAMENTAL
1º ano ao 9º ano

(1º Ano: 6 anos completos até 31/03/2019)

ENSINO MÉDIO
1ª, 2ª e 3ª séries

TURNO INVERSO
TURNO COMPLEMENTAR

facebook.com/bomconselho

@csbomconselhopf

@csbomconselho



Expediente

Missa das Lideranças

As Festas Juninas do BC

6ª Festa da Família Salvatoriana Bom Conselho

O Informativo “Um Bom Conselho mais perto de você” é um veículo de 
comunicação interna e externa do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, 
produzido pelo Serviço de Publicidade.
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Na noite do aniversário do colégio (26/04), aconteceu a 
Missa das Lideranças, que contou com a presença da direção, 
coordenações, irmãs, professores, funcionários, Grêmio Estudantil, 
Pastoral Juvenil Salvatoriana (PJS) e Associação de Pais e Mestres 
(APM). Todos os presentes receberam a medalha da Mãe do 
Bom Conselho. Esta medalha foi abençoada pelo padre Olavo, 
missionário da Sagrada Família, que presidiu a missa.

A 6ª edição da Festa da Família Salvatoriana Bom Conselho, 
promovida pela Associação de Pais e Mestres (APM) foi repleta de 
atividades e comemorações do aniversário de 68 anos do colégio. 
No Salão de Atos, teve a benção do padre Leandro e após, as 
apresentações das meninas da dança. O lanche partilhado foi 
trazido por cada família. Neste ano, foram realizadas oficinas em 
família: musicalização, robótica, recreação, danças, oficinas de 
brinquedos ecológicos, de arte, contação de histórias, entre outras.

Estamos publicando mais uma edição do nosso Informativo 
“Bom Conselho mais perto de você!” Ele é um veículo de 

comunicação interna e externa do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho, produzido pelo Serviço de Publicidade 

da escola.  Neste meio de comunicação mostramos 
um pouco da nossa prática pedagógica e  proposta 

Educativa Salvatoriana.

Empenhados em desenvolver em nossos estudantes as 
habilidades e competências, não somente para o ingresso 

nas melhores universidades, mas para formar cidadãos criativos, 
críticos e reflexivos para a vida, diversos projetos e atividades 
são programados  no decorrer do ano letivo com diferentes 
temas a serem trabalhados. 

Acreditamos na transformação do mundo e de um Brasil 
melhor por meio de crianças, adolescentes e jovens solidários 
e investigativos, que reconheçam seu papel no mundo e 
que estejam preparados para uma sociedade em constante 
transformação. Esta é a nossa missão, oportunizar o acesso 
ao conhecimento e desafiar nossos estudantes a aprender a 
viver bem e com esperança, oferecendo uma educação integral, 
composta pela tradição de nossos valores e pela excelência 
acadêmica de uma aprendizagem significativa e transformadora.

Desejamos uma excelente leitura a todos!
Ir. Lourdes Oro - Diretora

A Festa Junina foi dividida em dois momentos: dia 09/06 
para o turno da tarde e 22/06 turno da manhã. Para os estudantes 
da tarde, além das apresentações de dança da Ed. Infantil ao 5º 
EFI, teve pescaria, brinquedos infláveis, bolo surpresa, chocolate-
quente, café, bolos, doces e cachorro-quente. Os salvatorianos 
do turno da manhã tiveram touro mecânico, guerra de cotonete, 
pastel, doces, concurso do casal caipira, número de pinhões na 
pinha e a tradicional quadrilha. “Os arraiá foram animado, sô!”

Editorial

“Vocês foram chamados para irradiar luz sobre o mundo, para brilhar!”                                                                                                               
Pe. Francisco da Cruz Jordan
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Teatro Benedite diverte os estudantes Autora Eleonora Medeiros conta histórias aos estudantes

Com o objetivo de tornar a literatura um instrumento 
de conscientização da criança, foi oportunizado aos estudantes 
momentos culturais. Os estudantes da Educação Infantil ao 5º 
ano do Ensino Fundamental assistiram o teatro “Benedite”, da 
autora Camila Fávero. A mensagem da peça teatral estimulou a 
continuidade da reflexão em sala de aula. Nascer, crescer, pensar, 
partir, repartir e somar, dia após dia, constitui a principal finalidade 
do Projeto.

Recebemos em nossa escola a autora Eleonora Medeiros, 
para uma contação de histórias aos estudantes do turno da 
tarde.  Eleonora tem várias obras publicadas e participações em 
feiras do livro em todo o estado. As contações de histórias foram 
específicas para cada faixa etária. A Educação Infantil ouviu a 
história do livro “Luzia a gatinha Pretinha”. Do 1º ao 5º ano, os 
estudantes conferiram a história do livro “Bendele: O menino 
nascido fora de casa”.

Nível V visita a Feira do Pequeno Produtor

A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar 
pressupõe reflexão sobre hábitos alimentares dos estudantes e 
escolhas conscientes de alimentos nutritivos e de boa qualidade, 
por meio de atividades educativas que informem e motivem a 
adoção de tais atitudes. Assim se justifica o Projeto: “Festa na 
Cozinha”, desenvolvido nas turmas do Nível V da Educação Infantil. 
Além das atividades realizadas em sala de aula, os estudantes 
foram até a Feira do Pequeno Produtor para ter contato direto 
com os alimentos, verduras e legumes estudados em sala de aula.

3º ano do EF I realiza visitas de estudos

Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental I realizaram, 
no primeiro trimestre uma série de visitas de estudos. Conheceram 
a redação e a gráfica do Jornal O Nacional, os espaços do CTG 
Lalau Miranda e da Câmara de Vereadores da cidade, a Rádio 
99UPF e o Complexo Histórico de Passo Fundo que engloba a 
Academia Passo-Fundense de Letras, o Museu e o Teatro Municipal. 
Acompanhados pelas suas professoras, os estudantes puderam 
sanar dúvidas e conhecer o funcionamento destes locais.
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Alunos classificados para a 2ª fase da OBMEP

68 Anos do Colégio

“Tenho Monstros na Barriga“
Como uma oportunidade de aprendizagem, o Colégio 

Salvatoriano Bom Conselho, participou da 14ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). As 
provas da 1ª fase foram aplicadas a todos os alunos matriculados 
do 6º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio. 
Neste ano, foram classificados para a segunda fase um total de 
25 alunos, distribuídos nos três níveis da prova. Este é o segundo 
ano consecutivo que o BC participa dessa competição, sendo que 
em 2017, três alunos receberam Certificados de Menção Honrosa 
por seu desempenho na OBMEP. 

No dia 26 de abril, o Colégio Salvatoriano Bom Conselho comemorou os seus 68 anos e aconteceram celebrações e 
atividades. As celebrações foram nos dois turnos e divididas em grupos. 

Todos os estudantes receberam a medalha da Mãe do Bom Conselho, para que guardem com carinho e a tenham sempre por 
perto. No turno da manhã, a Rádio Atlântida com o seu ATL School trouxe quiz, brindes, música, dança e muita diversão. 

O Café Trimestral foi organizado pelo Grêmio Estudantil que ofereceu café a todos e os estudantes trouxeram o lanche a 
ser partilhado. As crianças do Projeto Transformação, apresentaram para o turno da manhã Capoeira e para a tarde um show de 
percussão. Em ambos os turnos os estudantes cantaram o Hino do Colégio e também o Parabéns.

Com objetivo de fortalecer as relações e desenvolver as 
habilidades emocionais, as turmas 2º ano do Ensino Fundamental 
estão realizando o Projeto “Tenho Monstros na Barriga”. Na 
oportunidade os estudantes podem conhecer histórias sobre 
o tema, além de realizarem uma reflexão profunda abordando 
aspectos sócio emocionais de relevância para que os mesmos 
possam construir-se como cidadãos e, especialmente, como 
seres humanos capazes de refletirem sobre seus sentimentos e 
reações. Quando as crianças percebem que podem falar sobre 
seus sentimentos com os colegas e professores, estabelece-se um 
canal de confiança, o que favorece ainda mais a construção de 
vínculos, o aprendizado e o gosto por estar no ambiente escolar. 
O debate sobre o tema está sendo conduzido observando-se a 
importância de conhecer seus sentimentos e saber como reagir 
frente aos mesmos, mostrando às crianças que os sentimentos 
podem nos trazer sensações boas e ruins, que estão presentes no 
cotidiano de todos, mas que quando falamos e refletimos sobre 
eles, acabam por nos fortalecer de modo individual e coletivo.

Nível I: alunos de 6º e 7º ano EF II

Nível II: alunos de 8º e 9º ano EF II Nível III: alunos do Ensino Médio
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A Universidade de Passo Fundo (UPF) sediou o 
IV Encontro Integrador das Escolas Particulares de 
Passo Fundo, nos dias 9 e 10 de março, no Centro de 
Eventos. O Encontro foi organizado pelo Centro de 
Ensino Médio Integrado da Fundação Universidade de 
Passo Fundo (Integrado UPF) e pelas escolas particulares 
de Passo Fundo, incluindo o Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho.

A palestra de abertura de 9 de março, foi 
ministrada por Marcos Meier, voltada para pais e alunos. 
O tema escolhido foi “Como desenvolver a inteligência 
de seu filho”.

Já no dia 10, a programação foi específica 
para professores, com a temática “Aprendizagem 
significativa”.

Em parceria com a direção do colégio, a 
Associação de Pais e Mestres (APM) oportunizou e 
participou desse momento de formação para pais e 
professores.

De 16 a 18 de julho, aconteceu, no Centro de Evangelização Angelino Rosa (CEAR), em Governador Celso Ramos, Santa 
Catarina, o III Congresso de Educação Salvatoriana. Cerca de 300 educadores salvatorianos participaram do evento que trouxe 
como tema central “Educador Salvatoriano você é sal da terra e luz do mundo”.

O encontro reuniu educadores dos colégios das Irmãs Salvatorianas: Bom Conselho, Imaculada Conceição (Videira/SC) e Nossa 
Senhora de Fátima (Florianópolis/SC), além das unidades do Divino Salvador de Jundiaí e Itu/SP, escolas estas dos padres Salvatorianos. 
Participaram também, o Centro Educacional Conde Modesto Leal de Joinville/SC, Creche Mãe do Divino Salvador do Rio de Janeiro/
RJ e o Patronato Santo Antônio São José dos Pinhais/PR, cujos espaços educam com fundamento do Carisma Salvatoriano.

Foram muitas palestras e trocas de aprendizado. Destacamos alguns palestrantes: o psicólogo, professor, escritor, mestre 
em educação Marcos Meier, que abordou o tema “A mediação como pressuposto para a aprendizagem”; o professor Humberto 
Silvano Herrera Contreras, membro do Setor Universidades da CNBB, que palestrou sob o tema “Didática e Evangelização: aspectos 
pedagógicos de um currículo evangelizador”; o Secretário de Educação do Município de Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira, 
que discorreu sobre o tema “Ser Humano: o valor e o poder da palavra” e o professor, filósofo, escritor Gabriel Perissé, com o tema 
“Comprometimento da Equipe para se atingir a excelência”.

Foram dias de muita troca, de aprendizado, de partilha e de muita união. Nossos educadores voltaram energizados e com 
uma bagagem muito grande de conhecimento.

Marcos Meier fala para pais e professores Salvatorianos

III Congresso de Educação Salvatoriana
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Os estudantes da 2ª série do Ensino Médio receberam 
como atividade de Biologia, pesquisar sobre um animal sorteado 
durante a aula e, então, realizar a investigação dos principais 
hábitos e curiosidades que envolviam a sua espécie, também 
realizaram uma investigação taxonômica do mesmo. Por fim, 
confeccionaram uma maquete, com materiais de diversas origens, 
que demonstrou o animal pesquisado. Essa atividade objetivou 
ampliar as discussões de aula, além de promover a socialização 
do tema com o colégio, como um todo.

O Setor de Orientação Educacional - SOE, junto aos 
Estagiárias do Curso de Psicologia da Faculdade IMED, realizam  
o projeto de Orientação Vocacional com os estudantes da 3ª série 
do EM. Através de avaliações, os mesmos conhecem melhor o seu 
perfil, identificam suas aptidões e competências no intuito de 
fazerem a escolha profissional. Além disso, são apresentados os 
cursos disponíveis em instituições de ensino superior e, também, 
através do Top 10, onde profissionais em visitam o colégio para 
falar de sua atuação e das possibilidades existentes em sua área.

Células e estruturas celulares

A disciplina de Ciências no 8º ano do Ensino Fundamental 
envolve a anatomia e fisiologia do corpo humano. A compreensão 
da estrutura celular é um dos primeiros passos para compreender 
as interações celulares complexas que dirigem e produzem a 
vida. Ao utilizar-se da forma instrutiva e científica, pela pesquisa 
e atividade prática de montagem, o estudante desenvolve as 
percepções captadas pela parte textual. A pesquisa sobre as 
estruturas celulares é facilitada pelo uso de modelos didáticos 
tridimensionais, dinâmicos e interativos, analisados pela classe, 
fazendo o uso de buscas pela web, livros e outras ferramentas.

Construção e identificação de um 
exemplar biológico

Orientação Vocacional para a 3ª série do 
Ensino Médio

Os estudantes do Turno Inverso tiveram um momento de 
muito conhecimento sobre a Identidade Salvatoriana. A professora 
apresentou a eles uma miniatura de bonecos dos fundadores 
da Rede Salvatoriana, Padre Francisco Maria da Cruz Jordan e 
a Madre Maria dos Apóstolos. Sua história foi contada através 
de materiais e da interação com os bonecos. Muito atentos e 
curiosos, eles faziam perguntas e puderam refletir em conjunto 
sobre a história Salvatoriana.

Turno Inverso estuda sobre os fundadores 
da Rede Salvatoriana
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Recebemos, em duas manhãs, em nossa escola o delegado 
Mário Pezzi que veio conversar com os estudantes. Vários foram 
os assuntos tratados sobre a adolescência como brigas em escolas, 
injúrias, discussões, vias de fato e, em especial, o uso de drogas. 
Os estudantes receberam dados da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente de Passo Fundo trazidos pelo delegado. 
Puderam perceber as situações que muitos adolescentes vivenciam 
e quais são as medidas que as leis impõem em cada situação. 
Foi um momento muito importante de avaliar a conduta de si 
mesmo para com o próximo e de muito aprendizado para a vida.

Lançamento da bandeira da PJS

Estudantes realizam campanha de arrecadação de livros Maquetes sobre a Lenda do Negrinho do Pastoreio

Delegado Mário Pezzi fala com os estudantes

Os integrantes dos grupos da PJS (Pastoral Juvenil 
Salvatoriana) do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, na tarde 
dos dias 5 e 6 de abril (nos seus respectivos horários) reuniram-
se para uma celebração especial de lançamento da bandeira 
da PJS. O clima foi de contentamento e de profunda oração. 
Na oportunidade, realizaram o estudo do texto “PJS – Ação 
Evangelizadora” Nesse encontro, conheceram também a logomarca 
ofi cial, que caracterizará a identidade dos grupos PJS.

Para celebrar o aniversário de 68 anos do colégio, os 
estudantes da 3ª série do Ensino Médio realizaram uma 
Campanha de Arrecadação de Livros Literários Infantis. A 
ação contou com a participação dos estudantes da Educação 
Infantil ao Ensino Médio que trouxeram livros em bom estado 
de conservação para doação. Foram arrecadados mais de 2 mil 
exemplares entre livros literários e gibis. Assim, a turma da 3ª 
série organizou, separou os livros e fez a entrega das doações na 
EMEI Geny Araújo Rebechi e na ONG Amor. 

Os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental I realizaram 
a construção de uma maquete de um dos personagens da Lenda 
Regional do Negrinho do Pastoreio. O objetivo desta atividade 
foi oportunizar aos estudantes a compreensão e entendimento 
do gênero textual “Lendas”, bem como, o reconhecimento da 
mesma, como uma lenda típica do Rio Grande do Sul e sua 
infl uência cultural até os dias atuais (escravos, preconceito com 
as diferentes raças e culturas…). As maquetes foram construídas 
com materiais recicláveis e alternativos.

Grupo de alunos de 6º,  7º e 8º ano EF II

Grupo de alunos do 9º ano EF II e Ensino Médio
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Atividades
EXTRACURRICULARES

Após a seletiva interna, uma equipe do curso Robotics 
e outra do Inventors participam do Desafio Estadual 
de Robótica promovido pela Robomind. Além disso, os 
estudantes também participaram da Mostra Científica 
(invenção de um robô), Dia da Família, Dia do Amigo e 
feiras/mostra na escola. O Curso Inventors é para estudantes 
do 2º ao 4º ano e o Robotics, a partir do 5º ano. A equipe 
do BC já participou, no ano passado, do Desafio Estadual 
e obteve ótimos resultados.

Robótica

O Colégio oferece ainda mais atividades 
extracurriculares como o Judô, Patinação, Laboratório de 
Biologia, Escola de Atores, Petipá Espaço de Dança e Teatro.

Outras atividades 
extracurriculares

Contamos com oito Grupos de Dança compostos 
por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio 
envolvendo aproximadamente 200 crianças e adolescentes 
que participam de aulas, apresentações em atividades e 
eventos da comunidade escolar, do município e região. 
Eventos como a Festa da Família, Noite das Estrelas, Ação 
de Graças, Passodança e Feira do Livro mostram um pouco 
do trabalho realizado pela escola, na dança.

Dança

As atividades de práticas musicais desenvolvidas 
em nossa escola são violão, flauta doce (3º ao 9º ano) e 
percussão (1º e 2º ano). As aulas proporcionam um momento 
de aprendizado e conhecimento sobre o instrumento, 
dando a possibilidade ao estudante de passar de sujeito 
apreciador musical, a sujeito criador. Os estudantes dessa 
atividade participam de apresentações na Feira do Livro, 
Festa da Família, Ação de Graças, entre outros eventos. 
Os instrumentos utilizados são: xilofones, violão, flauta, 
tambor, chocalhos.

Musicalização

Temos atletas que são destaques em várias categorias 
do Basquetebol, entre eles: William Fraporti, Gian e Franco 
Calliari, Fernando Secco, Grégori Fortunato, Bernardo 
Marques, Mariana Rachor e Júlia Pedroso. Também revelou-
se aqui no BC, em nível estadual, o atleta Kleber Martins 
Júnior. No ano de 2017, o colégio conquistou o 1º lugar nas 
categorias 2002, 2003 e 2004 e segue firme na defesa destes 
títulos e mais conquistas no municipal de Basquetebol.

Basquete

Os estudantes que praticam Futsal estão participando 
da Copa Abílio Fuão. Ao todo são 11 categorias. O futsal 
desenvolvido na escola tem como principais objetivos a 
integração entre os alunos, melhor qualidade de vida e 
desenvolvimento dos aspectos que envolvem o jogo em si, 
como técnicas, fundamentos e parte tática do jogo de uma 
forma mais ampla. Em 2017, o Futsal do BC se consagrou 
campeão quatro vezes e obteve dois vice-campeonatos. 
Os destaques de 2018 são Willian Fraporti Silveira, Pedro 
Afonso Gollo Polese e Cristian de Andrade Nickhorn, todos 
jogando também no Passo Fundo Futsal, Categoria Sub 17.

Futsal

O Voleibol do Colégio Salvatoriano Bom Conselho, 
está participando da Copa Bless Regional de Vôlei. Equipes 
de Passo Fundo, Marau, Carazinho, Ronda Alta, Erechim 
e Tapejara também estão no campeonato. O BC está 
representado pelas equipes Pré-Infantil Feminino e Mini 
Feminino. Atualmente, a equipe Pré-Infantil ocupa a 3ª 
colocação na pontuação de sua categoria. Os estudantes 
que se destacam nos treinos e jogos, pela entrega, garra e 
motivação na equipe são Isadora Leidemer, Julia Pedroso 
Lusa e Bernardo B. Graciolli. As equipes da categoria Mini 
dividem-se em A e B, ocupando atualmente a 2ª e 3ª 
colocação no campeonato.

Vôlei


