
 

Porto Alegre, 21/02/2017 

Estimadas Famílias, 

Iniciamos nosso ano letivo 2017! Sejam todos bem-vindos ao 

nosso Colégio! Cheios de entusiasmo e alegria nos colocamos novamente a serviço da 

educação de crianças e jovens, com o mesmo olhar acolhedor de nosso fundador, Dom 

Bosco.  

Neste ano o Colégio Dom Bosco comemora seus 65 anos e nós estamos orgulhosos por 

fazer parte de uma história de amor e dedicação, sempre atuando na formação de 

“bons cristãos e honestos cidadãos”.  Somos parte da Família Salesiana, espalhada em 

todos os continentes, convivendo com uma diversidade de culturas e línguas, mas 

sempre  trabalhando na formação de  pessoas conscientes de que a dignidade humana 

é fator primordial para que se tenha uma sociedade justa e fraterna.  

Muitas mudanças físicas foram realizadas no Colégio e algumas ainda estão em fase de 

finalização. Procuramos a cada ano proporcionar ambientes agradáveis e com uma 

infraestrutura que colabore no bem estar de nossos alunos. Mas só isso é muito 

pouco, o importante é que possamos fazer dos nossos corredores, das salas de aula, 

do nosso pátio, a extensão do nosso lar, onde o amor é a base das boas relações.  

Nosso Projeto Pedagógico Pastoral, fundamentado no Sistema Preventivo de Dom 

Bosco, um jeito único de educar, busca a formação integral das nossas crianças e 

jovens, valorizando todas as dimensões que compõem o ser humano. O conhecimento 

é a razão de toda escola, mas nós acreditamos que sozinho ele não realiza uma pessoa 

que, acima de tudo, precisa saber onde e como aplicá-lo de forma ética. Em nome da 

esperança em um mundo melhor, acolhemos nossa comunidade educativa para 

fazermos, juntos, um trabalho de unidade em favor do crescimento intelectual, moral 

e social das nossas crianças e jovens.  

Que nossa Senhora Auxiliadora nos guie e nos proteja durante este ano de 2017, e que 

Dom Bosco seja nossa inspiração enquanto educadores e pais, que desejam o melhor 

para nossos alunos e filhos. 

Professora Maria Elvira Jardim Menegassi 

Diretora Executiva 

 

 


