


Contar com um colégio que possui tradição é um diferencial 
na educação das crianças e dos jovens. 

Isso porque, só uma instituição respeitada transmite a 
confiança almejada pelos pais e responsáveis na hora de 
escolher o local onde deixarão seus “bens” mais preciosos. 

Além disso, atende a expectativa de excelência na educação e 
e resultados excepcionais no que diz respeito ao 
desenvolvimento humano, intelectual e psicológico para o 
sucesso profissional no futuro.

 

Mas para confiar
é preciso conhecer,
não é mesmo?

 



Queremos aproveitar a celebração dos nossos 65 anos de 
história para compartilhar um pouco dessa trajetória que nos 
dá a honra de sermos responsáveis pela educação de diversas 
gerações que por aqui passaram.
 

Venha conferir!



Como tudo
começou...



1896

Chegada dos 
Salvatorianos ao Brasil, 
no Estado de São Paulo

1922

Início da atuação 
salvatoriana em Jundiaí

1954

Fundação do Colégio 
Divino Salvador com 51 

alunos

1971

Construção do ginásio de 
esportes e ampliação dos 

prédios

1979

Construção e ampliação 
do prédio principal

2000

Instalação do novo 
Colégio Divino Salvador 

em Itu/SP

2018

Finalização da reforma do 
Colégio Divino Salvador 

em Jundiaí

1896

Nasce na Alemanha Pe. 
Jordan, fundador dos 

Salvatorianos
(Sociedade Divino Salvador)



Um
legado

de qualidade!



Durante estes 65 anos de trajetória, o Colégio Divino Salvador 
construiu um legado sólido com atualizações e evolução 
constantes de forma integrada no que diz respeito ao âmbito 
educacional cognitivo, psicológico, intelectual e espiritual. 

Esse compromisso firmado com as famílias e a excelência são 
inerentes aos nossos valores e garantem a qualidade na 
formação dos alunos.

Dessa forma, contribuímos para que crianças e jovens 
produzam frutos significativos em todas as dimensões da 
vida.

 



Histórico em
números
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"Fiz o Ensino Médio no Colégio e logo nos primeiros dias de 
aula percebi como o Divino oferece um ensino realmente 
completo! O apoio que recebi me permitiu alcançar meus 
objetivos profissionais e principalmente por meio de ativida-
des esportivas, como o Torneio Robertão e a GEDS, obtive 
também a formação humana que levo até hoje! São momen-
tos marcados para sempre em minha vida!"

Marcelo Calderon,
formado em 2000
 

 

“O Colégio Divino Salvador foi o meu primeiro passo para o 
futuro. Me preparou para a vida e deixou ensinamentos e 
lembranças que jamais irei esquecer.”

 
Tais Bruna Castro,
formado em 2006
 



que transforma!
ExcelênciaExcelência

"Fiz o Ensino Médio no Colégio e logo nos primeiros dias de 
aula percebi como o Divino oferece um ensino realmente 
completo! O apoio que recebi me permitiu alcançar meus 
objetivos profissionais e principalmente por meio de ativida-
des esportivas, como o Torneio Robertão e a GEDS, obtive 
também a formação humana que levo até hoje! São momen-
tos marcados para sempre em minha vida!"  



Contamos com um corpo docente extremamente qualificado e 
comprometido com atualizações e especializações 
acadêmicas constantes, incentivadas pelo nosso Colégio. 

Nosso foco é ter profissionais cada vez mais capacitados para 
desempenhar suas funções por meio de nossa proposta 
pedagógica altamente eficaz. Dessa forma, podemos preparar 
melhor as crianças e os jovens, agregando valor ao ensino e à 
qualidade dos serviços que oferecemos.

Além disso, temos também em nossa equipe psicólogas para 
acompanhar e orientar as famílias a fim de promover 
harmonia, autoconhecimento dos alunos e contribuir como 
apoio ao seu desenvolvimento emocional.
 

Corpo docente e profissionais 
capacitados



Possuímos um espaço físico adequado para receber bem nossos alunos, com ótima iluminação, 
isenção de ruídos, boa ventilação e design arquitetônico que visam o conforto nas salas de aula. 

Tudo para atender as necessidades e proporcionar as melhores experiências possíveis de 
aprendizado e desenvolvimento. Isso sem falar na estrutura para impulsionar as atividades físicas 

e intelectuais extracurriculares.

Afinal, um ambiente bem planejado e agradável para o desenvolvimento, só contribui para o 
bem-estar e consequentemente bons resultados. 

 

Infraestrutura ampla e equipada



"Em 2014, quando a Catarina tinha 2 anos, fomos em busca de 
uma instituição de ensino que garantisse a segurança 
necessária para ela, e que levasse em conta os valores morais 
e sociais. O Divino Salvador propiciou tudo o que 
esperávamos e com algo a mais: a paixão que os educadores 
tiveram e têm com nossa filha e com os demais alunos. De 
fato, no Divino encontramos profissionais competentes e 
apaixonados por educar!" 
 Graziela e Mauricio Flavio, pais da Catarina
 

"A parceria entre escola e família é fundamental, pois resulta 
em sucesso precedido por oportunidades, estímulos e 
conquistas. Agradecemos a equipe escolar pelo acolhimento e 
incentivo aos nossos filhos" 
 
Jefferson e Adriana Mesquita, pais do Pedro e do Fellipe
 



vai muito além de receber uma educação de alta 
qualidade. 

Ser Divino é de fato ter uma vida equilibrada 
guiada pelos princípios cristãos considerando a 

temperança, a essência e o aprofundamento da fé. 
Esta última, que é a grande responsável pela 

história de 65 anos de fundação e sustentação de 
nosso Colégio.

A espiritualidade, a valorização da presença da 
família e até o cuidado com a saúde – oferecendo 

uma alimentação saudável aos alunos - são apenas 
algumas das formas/condutas que adotamos para 
tornar o ensino de nosso colégio verdadeiramente 

Divino.

Ser Divino



"Passei no Colégio grande parte da minha vida e agradeço 
muito aos professores, que me ensinaram a ser humano! Eles 
sempre foram acessíveis e o sentimento era de família. Eles 
tem muito conhecimento, são enciclopédias! 
A orientação vocacional que o Colégio fornece também fez a 
diferença e clareou a minha escolha profissional. Recomendo 
o Divino Salvador para todos!"
 
Luigi Luca Ulisse,
formado em 2017

"A época de escola é muito importante e o Colégio Divino 
Salvador foi casa pra mim! Como uma família, me senti 
acolhida e lá cresci, como pessoa e estudante. O tempo que 
passei no Colégio vai ficar pra sempre marcado na minha 
história."
 Lívia da Rosa Oliveira,
formada em 2016



Isto é apenas uma parte de tudo que 
construímos ao longo de todos esses anos de 
atuação e tradição.

Compartilhe nossa história para que possamos 
contribuir para a formação humana, cristã e 
profissional de ainda muitas outras crianças e 
jovens!

Gostou de conhecer um 
pouco mais sobre o Colégio 
Divino Salvador?



Quer saber 
mais sobre o 

colégio? 
Agende uma visita e confira de perto 
nossa forma de atuar e a 
infraestrutura que oferecemos. 
Estamos de portas abertas para 
receber você e seus filhos.
 



Construindo valores,
transformando

o amanhã!





Produzido por:

Unidade Jundiaí
11 4588-1365
divino@divinojundiai .com.br
R. Gen. Carneiro, 105 /  Vi la Arens I l
Jundiaí/SP

Unidade Itu
11 4013-6570 /  4022-7161
colegio@divinoitu .com.br
Praça Divino Salvador /  Jd Paraíso I  
I tu/SP


