
COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO PORTO ALEGRE

BOLETIM INFORMATIVO PRIMEIRO SEMESTRE 2017

Estamos comemorando 65 anos de história, orgulhosos em fazer parte de uma 
trajetória de amor e dedicação, sempre atuando na formação de “bons cristãos e 
honestos cidadãos”. 
Procuramos a cada ano proporcionar ambientes agradáveis e com uma infraes-
trutura que colabore no bem estar de nossos alunos. Iniciamos 2017 com várias 
mudanças em nossa escola. Alterações estruturais e físicas, inovações na área 
pedagógica pastoral e  novidades tecnológicas. Neste momento, quando encer-
ramos o primeiro semestre, queremos compartilhar com a nossa comunidade 
escolar algumas melhorias. E vem muito mais por aí! 

A Direção

P. Ademir Ricardo Cwendrych
Diretor Institucional Colégio, Gráfica, Faculdade
e Paróquia Dom Bosco
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Desde o início do ano as duas portarias contam com Sistema de Controle 
de Acesso informatizado. Foram instaladas onze catracas, proporcionando 
maior segurança, bem estar e tranquilidade no ambiente escolar, para alunos, 
pais, professores e funcionários.

Um completo sistema de monitora-
mento eletrônico, através de câmeras de 
vigilância, foi implementado nas depen-
dências da escola, abrangendo  áreas 
internas e externas. O equipamento 
garante, por parte da equipe do Colégio,  
o controle online dos ambientes,  propor-
cionando o acompanhamento em tempo 
real de várias situações, garantindo 
assim ações preventivas no dia a dia.

 

CAMERAS

CANTINA

A criação de um ambiente agradável 
para as refeições dentro da escola vem pro-
porcionando momentos especiais de convi-
vência entre as famílias! A Cantina da Mari 
já virou ponto de encontro  na hora do 
almoço, oportunizando a integração entre 
os colegas, trazendo  tranquilidade, confor-
to e segurança para todos. Sem falar, é 
claro, nos benefícios de uma alimentação 
saudável! 

CATRACAS

^

CATRACA PÁTIOCATRACA PORTARIA



Sete salas de aula do Ensino Fundamental foram entregues no 
início do ano totalmente reformadas, finalizando a primeira 
fase deste grande projeto, que terá continuidade nos demais 
ambientes da escola. A padronização, que incluiu a aquisição 
de novas classes e cadeiras, modernas e resistentes, além de ar-
mários maiores, quadros para avisos e equipamentos de proje-
ção, compõe um ambiente funcional e agradável para o estudo. 
Restauração no piso, repaginação das paredes e um novo siste-
ma de climatização completaram a reforma desta etapa inicial. 

REFORMAS DAS SALAS DE AULA – 
PRIMEIRA FASE 

A área de estacionamento foi amplia-
da e foram criadas mais 90  vagas para 
carros e motos. A implantação de um 
novo modelo de circulação vem garantin-
do maior fluidez na movimentação dos 
motoristas, o que representa segurança e  
economia de tempo para as famílias, prin-
cipalmente nos horários de entrada e 
saída de alunos. 

ESTACIONAMENTO 
TERCEIRIZADO
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A Educação Infantil, que atende alunos a partir dos dois anos de idade, 
estreiou 2017 repaginada! O novo espaço, com lay-out totalmente reformulado, 
ficou dinâmico e  colorido, trazendo mais alegria para a tarde das crianças. 
Novos bebedouros, novos brinquedos e remodelação interna  das salas de aula 
foram algumas das novidades, mas vem muito mais por aí para o próximo 
semestre! 

NOVA AREA DA EDUCACAO 
INFANTIL    

ACESSIBILIDADE

A acessibilidade já faz parte da realidade 
da estrutura de nossa escola! Rampas, sani-
tários e um novo elevador, tudo adaptado 
para o uso de pessoas com necessidades 
especiais, colocam o Colégio como referên-
cia em ambiente pensado em inclusão. 
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BIBLIOTEQUINHA
DE CARA NOVA

NOVO SITE

Ler é a maior aventura! E nada melhor do que um ambiente especial para 
isso! A Bibliotequinha ganhou um novo lay-out, decorada com personagens 
dos contos infantis, espaço para apresentações e agradáveis recantos para 
leitura. Tudo perfeito para que a magia da literatura esteja presente no dia a 
dia de nossos pequenos leitores.
 

Você já acessou www.colegiodombosco.net? O site do Colégio Dom 
Bosco entrou o ano repaginado, muito mais moderno, dinâmico e interati-
vo. Lá você pode encontrar informações sobre a escola, notícias, galerias de 
fotos e o dia a dia das atividades. Calendário de eventos, cardápio da canti-
na, plantões, serviços e dúvidas frequentes e tudo o que você precisa saber 
para ficar por dentro do que acontece no Colégio. Não deixe de conferir!
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PEDAGOGICO



Observar, investigar, examinar, descobrir... palavras que estão cada vez 
mais presentes no dia a dia dos alunos  da Educação Infantil ao 5º ano. As 
aulas especializadas no Laboratório de Ciências agora fazem parte do calen-
dário semanal das turmas. Através de atividades orientadas por professora 
especializada, as idas regulares a este novo ambiente aproximam os alunos 
do universo científico, aguçando a curiosidade pela  pesquisa e transforman-
do nossos alunos em pequenos cientistas.

LABORATORIO DE CIENCIAS 

CLUBE DE XADREZ E LOGICA 

no tabuleiro são aplicadas também em 
sala de aula na resolução de diversos 
problemas. O raciocínio lógico pode 
ser aproveitado não somente nas disci-
plinas exatas, como matemática e 
física, mas também  no estudo de  lín-
guas, história e ciências, uma vez que o 
jogo ajuda na argumentação e na orga-
nização das ideias. Venha jogar com a 
gente nas 5ªs e 6ªs feiras das 13h às 14h 
no Laboratório de Informática.

^

Um projeto desafiador que incentiva o desenvolvimento do raciocínio 
lógico através do jogo. É o Clube de Xadrez e Lógica que, desde o início do 
ano, oferece aos alunos a partir do 6º ano do EFII a aproximação com o  
xadrez.  As  estratégias  aprendidas 
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Desde o início do ano, alunos do segundo e terceiro ano do Ensino Médio 
preparam-se para o Enem através do Pró-Enem Dom Bosco. O projeto, que 
acontece no turno inverso, habilita, de forma teórica e prática, os estudantes 
para a realização das provas, que este ano acontecem nos dias 5 e 12/11. As 
quatro áreas de abrangência do exame, Ciências Humanas, Ciências da Na-
tureza, Matemática e Linguagens/Redação, são trabalhadas através de 
aulas com professores especializados, plano personalizado de estudos, pa-
lestras informativas, exercícios e simulados e resolução de questões.

PROJETO PRO-ENEM

TRABALHO UNIFICADO PARA A QUALIFICACAO 
DAS PRODUCOES TEXTUAIS

Quem vai prestar as provas do Enem 
em novembro sabe bem: é preciso escre-
ver muitas redações! São no mínimo dois 
textos por semana, seguindo todas as  
competências exigidas pelos avaliadores.  
E para que os alunos tenham um acom-
panhamento constante destas tarefas, o 
Colégio conta com uma equipe de corre-
tores de redação  conforme as regras do 
Enem, trabalhando em paralelo com os 
professores. Isso mesmo! Um  time com-
pleto, especializado e disponível para 
corrigir os textos e dar aquelas dicas 
especiais, para que as redações sejam 
nota 1000.

~
~
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TURNO INTEGRAL

Os alunos iniciaram o ano com no-
vidades! As manhãs do Turno Inte-
gral estão mais animadas e diverti-
das, com aulas de música fazendo 
parte da rotina das crianças! Momen-
tos que colaboram para o desenvol-
vimento corporal, coordenação 
motora, conhecimento de novas cul-
turas, socialização e criatividade. E 
as aulas de Inglês, que antes eram se-
manais, agora acontecem todos os 
dias, aproximando os alunos do 
idioma através de atividades dinâmi-
cas integradas com os projetos regu-
lares realizados no Turno. E para ga-
rantir energia para todas essas tare-
fas, nada melhor do que deliciosas 
refeições! O lanche e o almoço passa-
ram a ser oferecidos pela Cantina da 
Mari. O cardápio, balanceado, sau-
dável e com acompanhamento diário 
pela nutricionista é enviado, quinze-
nalmente, pela agenda e está dispo-
nível também  no site da escola.

Logística e Informática são os dois novos 
Cursos Técnicos oferecidos gratuitamente pelo 
Colégio Dom Bosco. Direcionados  a jovens de 
classes populares, os cursos não somente enca-
minham alunos do Ensino Médio diretamente 
para o mercado de trabalho, mas formam 
jovens para a vida, promovendo o desenvolvi-
mento integral dos estudantes. Início das aulas: 
31/07.
 
 

CURSO TECNICO: NOVAS MODALIDADES
DISPONIVEIS
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PASTORAL



PASTORAL ESCOLAR: FORMACAO INTEGRAL DA 
EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO MEDIO

Fundamentada nos pilares da identidade 
salesiana - razão, religião e amor educativo, 
a Pastoral Escolar realizou neste primeiro 
semestre diversas atividades com todas as 
turmas do Colégio. Seja nos momentos de 
“Bom Dia” e “Boa Tarde”, onde são refor-
çados os valores da nossa missão, ou nos 
encontros de formação, o objetivo é desen-
volver  nas crianças e nos jovens todas as 
dimensões do ser humano e suas capacida-
des para aprender a conhecer, a fazer, a ser, 
a conviver, a crer e a empreender. 

Uma rede do bem! Jovens en-
gajados, envolvidos e, acima de 
tudo, identificados com a Espiri-
tualidade Juvenil Salesiana! É o 
time que faz parte da AJS, a Arti-
culação da Juventude Salesiana. 
O movimento, que congrega 
alunos a partir do EFII, teve as 
reuniões retomadas neste ano e 
vem realizando atividades  em 
eventos da comunidade educati-
va, além de trabalhos voluntários 
e assistenciais, sempre desenvol-
vendo as potencialidades pesso-
ais de seus integrantes, valori-
zando a identidade e a diversida-
de de cada um, através de um 
processo de crescimento humano 
e de formação da fé cristã.
 

GRUPO DA AJS - ARTICULACAO DA
JUVENTUDE SALESIANA

~
~

~
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FORMACAO DOS PROFESSORES E 
COLABORADORES

O semestre letivo dos professores foi encerrado com a participação no 14º Congresso do 
Ensino Privado Gaúcho, um dos maiores eventos educacionais do país, que a cada dois anos 
reúne educadores para debater importantes temas do setor.  “Ousadia para mudar” foi o 
foco das conferências, marcadas por reflexões em torno das necessidades e dos desafios que 
as escolas têm de organizarem novos ambientes educativos mais adequados às tendências 
culturais e tecnológicas. O Congresso foi realizado na PUC-RS  entre os dias 19 e 21/7.

Uma equipe em constante evolu-
ção! O Colégio ampliou seu Programa 
de Formação Continuada, aumentan-
do o investimento em cursos, pales-
tras, seminários, congressos e pós-gra-
duações oferecidos para seu time de 
colaboradores.  Ainda nesta área, 
todos os professores da escola, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, 
passaram neste semestre por uma 
formação específica para o desenvol-
vimento de competências e habilida-
des exigidas no ENEM, de acordo 
com cada nível de ensino. 
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07 a 12/8 - Semana de homenagens aos Pais
16/08 - Aniversário de Dom Bosco (1815)
14 a 18/08 - Semana Salesiana Vocacional
26/08 - OFIBOSCO - Ensino Médio
04 a 07/10 - Abertura e jogos da OLIMBOSCO
07/11 - Festival Curtas Dom Bosco
14/11 - Sarau 9° ano
24/11 - Celebração de encerramento do 9° ano
30/11 - Celebração de encerramento 5° ano
04/12 - Celebração de encerramento Infantil III
6, 7 e 8/12 - Celebrações Natalinas
12/12 - Último dia de aula/2017
22/12 - Formatura do Ensino Médio

DATAS IMPORTANTES 
SEGUNDO SEMESTRE

07/09 - Independência do Brasil

20/09 - Revolução Farroupilha

12 e 13/10 - N. Sra. Aparecida e Recesso

02/11 - Finados

15/11 - Proclamação da República

FERIADOS

Chegamos ao fim do 1º semestre letivo! Agradecemos a sua parceria nas 
diversas atividades que realizamos. As comemorações dos 65 anos do Colégio, 
as Celebrações Pascais, a Festa do Caderno, as homenagens do Dia das Mães, a 
Festa Literária, a Festa Junina, a Olimpíada de Foguetes, a Mostra Científica, as 
saídas de campo, as palestras e as reuniões de pais foram  algumas das ativida-
des que tornaram especial este primeiro semestre. E a sala de aula? Quantas ati-
vidades, quantos projetos e produções! Agora estamos no período do recesso 
escolar, período ideal para rever a caminhada até aqui, organizar o planejamen-
to pessoal de estudos e revisar as metas, para finalizar o ano com sucesso! No 
Colégio estamos realizando a manutenção de alguns espaços,  para que você 
encontre a escola ainda melhor quando retornar! Voltaremos a nos encontrar no 
dia 31 de julho. Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora continuem abençoando 
cada uma das nossas famílias. Bom descanso e até breve! 

Equipe do Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre

MENSAGEM AS FAMILIAS


