


Pe. Jordan, nascido na Alemanha em 1848, foi quem fundou o grupo que 
hoje conhecemos como salvatorianos (Sociedade do Divino Salvador). 

A chegada do grupo ao Brasil aconteceu em 1896 e, em 1922, no estado 
de São Paulo, os salvatorianos começaram sua atuação por Jundiaí.

Logo após sua chegada, eles empenharam-se nas paróquias e nas 
inúmeras capelanias espalhadas ao redor da cidade. Muito ajudou nessa 
tarefa a criação do primeiro seminário salvatoriano do Brasil, em 1925, 
que recebeu o nome de Escola Apostólica Divino Salvador.

Esse grande empreendimento salvatoriano resultou na criação do 
Colégio Divino Salvador em 1954.



"Jamais te esqueças de que,
sem Deus nada podes."

Formando crianças e jovens à luz dos valores cristãos, a educação 
salvatoriana tem como missão desenvolver os aspectos de 
cidadania e as qualificações necessárias para uma vida feliz, 
saudável e realizadora em Deus.



"Jamais te esqueças de que,
sem Deus nada podes."

"Jamais te esqueças de que,
sem Deus nada podes."

Padre Jordan



"Jamais te esqueças de que,
sem Deus nada podes."

Como instituições Confessionais Católicas, as instituições da rede 
salvatoriana são centros de aprendizagem, vida e evangelização. 
Esses espaços de educação têm como finalidade desenvolver nos 
seus estudantes a aprendizagem em suas diferentes dimensões: 
“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a 
ser e aprender a crer”.

Confira ainda 

outros diferenciais

de nossa atuação!



luz
À luz do

Divino
Salvador



A educação salvatoriana visa uma formação que priorize os valores 
éticos e cristãos, transformando alunos em cidadãos plenamente 
preparados para enfrentar os desafios da vida e fazer a diferença no 
meio em que vivem. 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, crianças e jovens são 
incentivados a serem protagonistas de suas próprias vidas. Para 
isso, o Colégio conta com um olhar atento de uma equipe educativa 
qualificada e pronta para motivar e desenvolver os potenciais 
únicos de cada aluno, buscando sempre nas raízes da Igreja Católica 
o embasamento para formar seres humanos completos nos 
aspectos espirituais e profissionais.



psicossocial
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psicossocial
Para contribuir com a educação salvatoriana, oferecemos aos nossos alunos do 
Divino Salvador a oportunidade de contarem com um apoio extra em suas 
formações humanas.

Vinculados ao Serviço de Orientação Educacional (SOE), estão os psicólogos e 
auxiliares de disciplina que atuam no Colégio, os quais desempenham um 
trabalho integrado com a equipe de direção, coordenações, professores, pais e 
alunos, em vista de uma formação integral: humana, ética e cristã. 
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Nos dias atuais, não há como fugir do uso da tecnologia como forma de 
aprimorar e ampliar os conhecimentos, bem como se preparar para uma 
boa inserção no mercado de trabalho. Aqui no Divino, como metodologia 
da educação salvatoriana, buscamos prover tecnologia na medida certa. 
Ou seja, contar com os meios evidenciando a vida muito além deles, sob 
o lado humano das relações, o profissionalismo e o comprometimento em 
vista de resultados ainda melhores no desempenho dos alunos.
 
Assim, por meio de investimentos em instrumentos potentes e 
facilitadores da aprendizagem, acompanhando os avanços do mercado, 
buscamos usar a tecnologia com criatividade, técnicas e desafios que 
provocam a curiosidade, o desejo de descobrir e a vontade de criar, 
orientados por valores e atitudes. 

Tecnologia



luz
família

O valor
famíliada



Ainda na esfera tecnológica, atrelando à importância que damos às 
famílias de nossos alunos no processo de construção de relações e 
desenvolvimento, buscamos colocar a tecnologia como aliada para 
essa aproximação da família com a vivência escolar. Por meio de 
canais diretos, como um aplicativo próprio, que possibilita o envio 
de mensagens e conteúdos específicos e direcionados a cada 
grupo, nos comunicamos com as famílias, possibilitando a elas 
acompanhar as atividades realizadas dentro da instituição.



Entendemos que a parceria entre os pais e o colégio é firmada por meio dos 
interesses em comum. É importante, assim, que a família participe do 
desenvolvimento escolar do aluno e esteja presente nos eventos e no 
acompanhamento diário das atividades de seus filhos. Isso influi na redução da 
indisciplina, na melhora de rendimento do estudante e na formação de um ambiente 
escolar participativo.

Clique aqui

Clique aqui



Saúde:
Saúde:um bem
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Saúde:
A saúde é um dos pilares de sustentação do código de valores do Colégio como forma 
de educação salvatoriana. Por isso, oferecemos uma alimentação nutritiva adequada a 
cada faixa etária, por meio de parcerias com empresas responsáveis, que contam com 
equipes de nutricionistas para elaborar refeições balanceadas, além de utilizar 
alimentos selecionados, visando levar mais saúde e sabor às pessoas. 

A preocupação com cada detalhe, desde a elaboração do cardápio e escolha dos 
ingredientes ao preparo e o momento de servir as refeições, é nossa missão nesse 
quesito.
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O cuidado com o bem-estar dos alunos é uma das principais 
preocupações na forma salvatoriana de educar. Nada mais 
importante nesse sentido, do que uma infraestrutura robusta e 
acolhedora, afinal, estando em um lugar preparado e agradável para 
os estudos, os rendimentos escolares automaticamente tendem a 
ser acima da média.

Então, o Colégio Divino Salvador se preocupa com o espaço físico 
num todo, desde luminosidade, ruído e ventilação, até os aspectos 
que tornam os ambientes mais atrativos e visualmente bonitos, a 
fim de oferecer uma infraestrutura completa para atender as 
necessidades e proporcionar experiências que contribuam para o 
desenvolvimento dos alunos.

família

acolhimento



destacam
Profissionais
 que se destacam



A educação salvatoriana não seria nada sem contar com os 
profissionais que fazem parte de seu corpo docente.

A escolha destes é feita, desde o início da relação, pesando os 
valores primordiais de nossa instituição, baseada no cristianismo e 
humanismo, trazendo o Divino Salvador como norteador de nossas 
decisões. 

Por isso, muito além de profissionais capacitados excepcionalmente 
para o cuidado de cada criança, para a educação de cada 
adolescente, para o respaldo a cada jovem que passa por nosso 
Colégio, nossos profissionais são diferenciados por estarem em 
total alinhamento com os objetivos da instituição. excelênciadestacam



Saúde:
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O projeto pedagógico oferecido pelo Colégio é claro e apresenta 
propostas que contemplam a realidade na qual está inserido, 
denotando a filosofia de como o conhecimento é transmitido no 
cuidado com o currículo escolar. Dá atenção à formação dos 
professores, que apresenta a maneira como a equipe se organiza 
para atender as necessidades da educação e estar atualizando-se 
no conhecimento; à gestão administrativa, que viabiliza o 
funcionamento das ações dentro da instituição; e à proposta 
curricular, que estabelece o que e como se ensina, as formas de 
avaliação da aprendizagem, a organização do tempo e o uso do 
espaço na escola, entre outros pontos. 

Ou seja, um projeto pedagógico completo e diferenciado, a fim de 
proporcionar o melhor aos nossos alunos.

Saúde:

excelência



acolhimento
Gostou de conhecer um pouco melhor os 
diferenciais da educação salvatoriana e os 
valores inegociáveis de nosso Colégio?

Que tal nos fazer uma visita e ver de 
pertinho nossa forma de atuação?

Conheça as nossas unidades em Jundiaí e 
em Itu! Teremos prazer em receber você.



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

acolhimento


