


Nós somos 
o Colégio
Divino 
Salvador!



Francisco Maria da Cruz Jordan, fundador da família 
salvatoriana, desejava tornar Jesus Cristo conhecido por 
todos os povos e nações.
Conhecer, em sentido bíblico, significa experimentar! 
Portanto, para além do conhecimento intelectual, 
estamos falando de uma experiência que toca todas as 
dimensões do ser humano.
Essa experiência não se fecha em si mesma, ela se 
confirma e se efetiva na comunidade.
Essa comunidade tampouco se restringe a um grupo 
específico e isolado de pessoas, mas quer envolver 
mais e mais pessoas nessa mesma missão.

Uma instituição
católica alicerçada
em valores cristãos
e salvatorianos!



Esse envolvimento
não tem limites!

Ele quer chegar a todos, como sonhava nosso fundador.
Por isso, um último elemento que caracteriza nossa 
identidade salvatoriana é a universalidade: Todos, a 

todos e em toda parte!



EXPERIÊNCIA

ENVOLVIMENTO

COMUNIDADEUNIVERSALIDADE

Experiência, comunidade, 
envolvimento e universalidade são os 
eixos assumidos por nosso colégio em 
seu compromisso com a formação 
humana e nos valores dessa geração.



Queremos formar 
jovens para os 

seguintes valores:











Você deve estar
se perguntando: 

Boa pergunta!

Tá, mas e como
vocês vão

fazer isso?
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 Estamos trabalhando por isso e,
agora, com nosso Núcleo de
  Formação Humana e Apostolado,
 buscamos integrar ao conhecimento
   intelectual uma revigorada
 formação humana e cristã!



Você deve estar
se perguntando: Estamos desenvolvendo

isso em 5 linhas de ação!

Pedagógica
Pastoral
Familiar
Colaborativa
Administrativa



Nossos administradores estão vivenciando um processo 
formativo ainda mais estruturado para garantir nossa 
fidelidade ao carisma e missão salvatorianos, prezando 
pelo desenvolvimento humano de toda a instituição.

Administrativo



O mesmo vem ocorrendo com nossos colaboradores, 
cujo empenho nesse novo ciclo de formações pretende 

alicerçar nossa identidade em todos os setores.

Colaborativo



No âmbito pastoral, uma série de atividades passa a 
compor os intervalos e contraturnos do colégio.

  - Pastoral Juvenil Salvatoriana
  - Reflexão Semanal 
  - Encontros de Salvatorianeidade
  - Capacitação de Líderes
  - Animação Vocacional
  - Retiro
  - Missão Ad gentes
  - Catequese
  - Celebrações

Pastoral



Nossa equipe pedagógica está empenhada na construção de 
um projeto de vida estudantil que contemple cada um de 

nossos alunos.

  - Projeto de Vida Estudantil
  - Reunião Pedagógica
  - Oficinas
  - Cursos Extracurriculares
  - Programa de Voluntariado
  - SOE (Serviço de Orientação Educacional)
  - GEDS (Gincana Estudantil Divino Salvador)
  - CEDS (Centro Estudantil Divino Salvador)

Pedagógico



E, para as famílias, espaços como o Programa de 
Voluntariado e mais momentos formativos estão sendo 
criados para tornar a educação de nossos alunos cada 
vez mais participativa e completa. 

Familiar



Queremos, assim,
que a centralidade

da pessoa de Jesus,
tão cara a Padre Jordan,
seja a marca dessa nova
estrutura institucional.



O olhar para esse Jesus fez muitos 
teólogos afirmarem: 

Tão humano assim, só podia ser Deus.
É esse o olhar que queremos para o

Colégio Divino Salvador!
Uma formação tão humana assim...

Só pode ser Divino.



Você deve estar
se perguntando: 

Boa pergunta!

Tá, mas e como
vocês vão

fazer isso?

Venha conhecer as
nossas unidades em

Jundiaí e em Itu




