
Qual a melhor escola
para o meu filho? 

Certamente, esta é uma pergunta que muitos 
pais se fazem. Essa escolha não é simples e 
influenciará diretamente na formação da criança, 
levando em conta desde a estrutura da escola até 
os seus valores. Por isso, separamos algumas 
dicas que vão ajudar nesta decisão.

Conhecer a linha pedagógica adotada, 
a didática de ensino e os métodos de 

avaliação é muito importante. Na 
proposta pedagógica estão previstos 

os planos de ação, os meios pelos quais 
a instituição buscará realizá-los, as 
formas de avaliação dos alunos, os 
investimentos e as estratégias para 

medir os resultados gerais. 

Esses pilares contribuem com a 
formação de um aluno que entende 
melhor de si (e, consequentemente, 

tende a respeitar mais os outros), 
exercita o autocontrole e as habilidades 

socioemocionais, faz escolhas mais 
assertivas, diferencia o desejo da 

necessidade e o consumo do 
consumismo, constrói disciplina e 

amplia a visão sobre as possibilidades 
de trabalho com atitude 

empreendedora.

O Colégio Divino Salvador, por 
exemplo, oferece uma metodologia 
com foco na convivência, 
autoconhecimento e inteligência 
emocional, educação financeira, 
escolha profissional, métodos de 
estudo, mercado de trabalho e valores.
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Conhecer o local onde o seu filho 
estudará antes de tomar uma decisão é 
muito importante. Procure visitar a 
escola durante o horário de aulas e 
avaliar, por exemplo, se há um número 
muito grande de alunos por sala. Além 
disso, peça para conhecer o local onde 
as crianças fazem as refeições, os 
banheiros, a área de lazer e os espaços 
alternativos, como quadras esportivas e 
salas de música e artes.

Os pais nem sempre têm disponibilidade 
para levar e buscar as crianças em muitas 

atividades ao longo do dia. No entanto, 
aulas de arte, esportes e outras atividades 

extracurriculares, além de 
proporcionarem um momento de lazer, 

contribuem bastante com a formação 
humana e acadêmica dos alunos. Ter a 

disponibilidade de atividades 
complementares na própria escola em 

que seu filho (a) estuda é muito positivo.
O Colégio Divino Salvador tem inúmeras 

opções: aulas de jazz, ballet, ginástica, 
iniciação esportiva, vôlei, basquete, 

escolinha de futsal, capoeira, karatê, polo 
aquático e natação.

No Colégio Divino Salvador, um dos 
diferenciais nesse sentido é o Serviço de 
Orientação Educacional (SOE). Ele atua 

diretamente junto aos alunos e suas 
famílias, acompanhando o 

desenvolvimento dos jovens e crianças 
nas suas diversas etapas, da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. Dificuldades de 
aprendizagem, resolução de conflitos, 

questões familiares, escolha de carreira e 
vestibulares são alguns dos temas que 

com frequência surgem nos 
atendimentos.

Os valores da escola devem estar 
alinhados com os seus princípios e aquilo 
que você quer transmitir para o seu filho. 

Se você for religioso, uma instituição 
cristã pode ser a escola certa.

O Colégio Divino Salvador é sustentado 
pelos valores cristãos e pelo carisma 

salvatoriano. Tem a missão de formar 
crianças e jovens ajudando-os na 
dimensão intelectual e espiritual. 

Preocupa-se com a formação integral do 
aluno, possibilita a ele ser construtor de 

saberes com perfil crítico e ético, a fim de 
ir além da formação educacional. Atua na 

integralidade do estudante e para o seu 
crescimento contínuo.

A formação dos profissionais é algo que 
pesa na escolha da escola para o seu 
filho. Avalie qual é a política de seleção da 
equipe, quais as exigências para a 
contratação dos profissionais, a 
rotatividade deles, sobretudo, se há 
investimento na continuidade dos 
estudos para que se mantenham 
atualizados.

O corpo docente do Colégio Divino 
Salvador é extremamente qualificado e 

comprometido com atualizações e 
especializações acadêmicas constantes, 

incentivadas pela própria instituição. 

Ter profissionais aptos a desempenhar 
suas funções é compromisso do Divino, 
por isso o Colégio busca oferecer o 
melhor para as crianças e os jovens, 
agregando valor ao ensino e à qualidade 
dos serviços.

Gostou das dicas?

Acesse o nosso site 
www.divino.com.br

e conheça ainda mais esta instituição que 
forma gerações há mais de 65 anos.

Agende uma visita ao Colégio Divino Salvador 
e conheça as nossas unidades em Itu e Jundiaí!

Converse com a equipe que será 
responsável pela educação do seu filho, 
desde o diretor da instituição de ensino, 
passando pelos coordenadores, 
professores, até os monitores. Faça 
perguntas, tire todas as suas dúvidas e 
ouça o que os profissionais têm a dizer 
sobre a escola e os alunos. Dessa forma, 
você vai entender melhor se a 
metodologia da escola está em sintonia 
com a educação que você dá ao seu filho 
em casa. 
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