


O Colégio Divino Salvador, sustentado pelos valores cristãos e pelo carisma salvatoriano, tem uma 
proposta pedagógica voltada à excelência da promoção humana e da formação integral do aluno, 
que o possibilita ser construtor de saberes com perfil crítico e ético, a fim de ir além da formação 
educacional para potencializar a integralidade do aluno em um espaço de crescimento contínuo.

A instituição, com a missão de formar crianças e jovens à luz dos valores cristãos, tem compromisso 
com a formação das novas gerações, ajudando-as na dimensão intelectual, possibilitando o 
desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, e na dimensão espiritual, que, quando bem 
trabalhada, produz frutos significativos em todas as dimensões da vida.

Aliando metodologia e valores à proposta pedagógica, que contempla as melhores práticas para 
estimular a convivência harmoniosa, a instituição transforma o espaço escolar em um ambiente de 
vivência que auxilia na formação humana de todos os que formam a comunidade educativa do 
Colégio Divino Salvador.  

Confira algumas características que tornam o 
ensino do Colégio Divino Salvador completo 

para atender as necessidades dos alunos desde 
a Educação Infantil até o Ensino Médio. 



Clima
favorável à

aprendizagem1



O Colégio apresenta um ambiente emocional favorável, o que 
é entendido com um sentido amplo, para que haja um bom 
relacionamento entre todas as pessoas envolvidas no dia a 
dia escolar, além do professor, que é um dos principais 
responsáveis por estabelecer um clima de confiança e 
incentivo para a aprendizagem. 

O incentivo para a qualificação ocorre não só aos alunos, mas 
aos professores e colaboradores, pois depende também deles 
o sucesso da instituição. Por isso, são criadas oportunidades 
para que participem de cursos, especializações e eventos em 
prol da capacitação profissional. 

Isso é mutuamente positivo para os profissionais, que se 
qualificam ainda mais dentro de suas áreas de atuação, e para 
o Colégio, que passa a ter profissionais cada vez mais 
capacitados para desempenhar suas funções. 

Um ambiente estimulante onde são reconhecidos os sinais de 
cuidado e busca constante pelo desenvolvimento de todos, 
em processo contínuo de aprendizagem, torna a prática 
docente ainda mais valorizada e se nutrem expectativas 
positivas pelos resultados.



Projeto
pedagógico

de qualidade



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. 



Atividades
extracurriculares3



No Colégio Divino Salvador, a vivência escolar é 
enriquecida pela oferta de atividades extracurriculares 
para seus alunos, bem como oportunidades abertas à 
comunidade. A diversidade de eventos, como idiomas, 
teatro, música e esportes, enriquece o conhecimento, além 
de favorecer o desenvolvimento motor, psicológico e 
criativo. Cada atividade segue os princípios de ensino e da 
formação integral, a fim de oferecer uma experiência 
ainda maior em termos de cultura, conhecimento e 
qualidade de vida, o que reflete positivamente na forma 
como o aluno vê o mundo.



Ótima
infraestrutura



O Colégio se preocupa com o espaço físico num 
todo, pois entende que é um fator que 
influencia diretamente no bem-estar do aluno, 
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. 



Apresenta ambientes amplos e 
equipados com tudo que os alunos 

precisam para ter uma formação 
completa, atendendo as necessidades 

individuais e oferecendo aos 
estudantes múltiplas oportunidades 

de aprendizado. 



Formação
humana,

ética e
cristã5



No Divino, o dinamismo da educação 
está diretamente ligado a uma 
formação que prioriza 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.

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.



Incentivo às
atividades
culturais e

físicas



Todas as oportunidades de 
ensino-aprendizagem são aproveitadas 
no Divino. Atividades extracurriculares 
com a utilização de música e 
apresentações culturais envolvem a 
comunidade escolar e as famílias ao 
longo de todo o ano letivo. Além disso, 
o esporte tem lugar de destaque para 
o Colégio, com uma completa equipe 
de profissionais de educação física e 
amplas estruturas esportivas. 



Uso adequado 
da tecnologia 7



O Colégio se preocupa em mover-se na direção em que os 
alunos se orientam, acompanhando as tendências e 
aproveitando as oportunidades para evoluir em 
conhecimento. Por isso, reconhece que o uso de aparelhos 
eletrônicos, vídeos e aplicativos em sala de aula propicia uma 
interação direta e uma maior participação dos alunos nos 
conteúdos abordados. 

Assim, por meio de investimentos em instrumentos potentes 
e facilitadores da aprendizagem, acompanhando os avanços 
do mercado, busca usar a tecnologia com criatividade, não 
como um fim em si mesma, mas em vista dos resultados para 
o processo de ensino, com técnicas e desafios que provocam 
curiosidade, o desejo de descobrir e a vontade de criar 
orientada por valores e atitudes. 

Ainda, faz uso de tecnologias que aproximam os pais da 
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. 



Presença
da família
no colégio



O Colégio tem compromisso com a família 
no que se refere ao desempenho escolar do 

aluno, por isso zela pelo relacionamento 
efetivo, aberto e constante entre a 

instituição e os pais.

A parceria entre os pais e o colégio é 
firmada por meio dos interesses em 
comum. É importante 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 aluno e na 
formação de um ambiente escolar 
participativo.



Manual de
Princípios de
Convivência9



O Colégio apresenta um manual de 
princípios de convivência que se pauta na 

proposta pedagógica, enfatizando os 
saberes coletivos e sinalizando às crianças e 

aos jovens os valores do conhecimento, do 
bem e da ética na construção de uma 

sociedade possível de respeito e de 
convivência sustentável, além de apresentar 
a disciplina como um dos importantes itens 
de aprendizagem, de organização e de boas 

relações na comunidade escolar.



Cuidado
com a

alimentação



A saúde é um dos pilares de sustentação 
do código de valores do Colégio, por isso 
oferece 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 para levar 
mais saúde e sabor às pessoas. A 
preocupação com cada detalhe, desde a 
elaboração do cardápio e escolha dos 
ingredientes ao o preparo e o momento de 
servir as refeições.



Nós acreditamos na 
educação e fazemos o 
nosso melhor para garantir 
aos nossos alunos um 
ensino completo! 

Conheça as nossas unidades 
em Jundiaí e em Itu!

Viu só?



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


