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Breve histórico do Colégio 
Diocesano Paulo VI 

O Colégio Diocesano Paulo VI iniciou as 

suas atividades em 26 de setembro de 

2003, tendo como patrono o Papa São 

Paulo VI que foi um dos maiores 

pontífices da Igreja Católica 

Contemporânea, com a finalidade de 

oferecer um ensino tradicional e de 

qualidade por meio do conhecimento 

sistematizado, nesta Cidade de Suzano – 

SP e Região. Mantida pela Associação 

Cultural Paulo VI, vinculada à Mitra 

Diocesana de Mogi das Cruzes – SP, é 

uma Escola Confessional Católica e 

oferece o Ensino a partir do Fundamental 

até o Ensino Médio, sendo referencial de 

qualidade com práticas pedagógicas 

inovadoras que contribuem na formação 

de cidadãos críticos e conscientes, 

capazes de transformar a sociedade e o 

meio em que vivem e atuam. 

O COLÉGIO DIOCESANO PAULO 

VI tem como base filosófica os ideais 

cristãos para a formação humana. 

Considera como sendo importantes o 

equilíbrio e a harmonia das dimensões 

cognitiva, física, psíquica, social e 

espiritual do indivíduo. E acredita que 

isso é fruto da compreensão do mundo, 

do outro e de si mesmo. 
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Missão 

Nossa missão é buscar a excelência na 

educação, oferecendo um ensino inovador, 

fundamentado na tradição da Igreja Católica 

tendo por finalidade a formação de pessoas 

críticas, humana e academicamente inseridas 

em seu tempo, por meio do trabalho dinâmico 

com o conhecimento visando à melhoria da 

qualidade de vida dos alunos e a 

transformação solidária da sociedade em que 

vivem e atuam. 

Visão 

“Ser uma escola referencial pela qualidade de 

ensino, aliando os valores da tradição cristã 

Católica à contemporaneidade, com práticas 

pedagógicas inovadoras que contribuam na 

formação de cidadãos críticos e conscientes 

que sejam capazes de discernir, escolher e 

decidir sobre o futuro.”  

Valores    

I) Comprometimento com a educação; 

II) Autonomia pessoal e coletiva; 

III) Discernimento; 

IV) Respeito às diferenças; 

V) Solidariedade; 

VI) Fé e Justiça. 
 

Diferenciais 

I. Educação tradicional e de qualidade; 

II. Formação humana e cristã; 

III. Práticas pedagógicas inovadoras; 

IV. Integração do aluno, professores e 

familiares dentro da nossa 

comunidade escolar; 

V. Ações solidárias; 

VI. Tecnologia e Responsabilidade 

socioambiental. 

 

Instituto Servidoras do Senhor e 

da Virgem de Matará 

O Instituto do Verbo Encarnado (IVE) é 

um Instituto clerical de vida apostólica e 

contemplativa. Foi fundado na Argentina, 

no dia 25 de março de 1984, pelo Pe. 

Carlos Miguel Buela, com o propósito de 

seguir a Jesus Cristo mediante a profissão 

dos votos de pobreza, castidade e 

obediência, e de um quarto voto de 

«escravidão mariana», segundo o espírito 

de São Luís Maria Grignion de Montfort. 

Em nosso Colégio Diocesano Paulo VI 

contamos com as Irmãs da Família 

Religiosa do Verbo Encarnado, que 

desempenham um papel essencial na 

educação de nossos alunos. Com a 

profissão religiosa, as irmãs 

comprometem todas as suas forças para 

inculturar o Evangelho, anunciando a 

Palavra de Deus em todas suas formas: no 

estudo e ensino em universidades e 

colégios (como no Colégio Diocesano 

Paulo VI); na catequese e oratórios; por 

meio da realização de missões populares 

e exercícios espirituais; na educação e 

formação cristã de crianças e jovens; nas 

obras de caridade com os mais 

necessitados (crianças abandonadas, 

deficientes, doentes, idosos, etc). 



 

 

 

Cursos  

Ensino Fundamental – Anos iniciais:  

1º ao 5º ano. 

 

Ensino Fundamental – Anos Finais:  
6º ao 9º ano. 

 

Ensino Médio  

 

Horários das aulas 

 
TURMAS MANHÃ TARDE 

Fund. I  13h20 às 18h05 

Fund. II 7h35 às 12h55 13h20 às 18h05 

Ensino Médio 7h35 às 12h55  

 

Perfil do aluno 

Embora o Colégio Diocesano Paulo VI tenha 

sua origem e sua história ligadas à Igreja 

Católica e se paute por valores cristãos, 

acolhe e respeita o aluno e sua família em 

suas crenças. Busca conhecer a criança e ao 

adolescente para valorizar sua bagagem 

aaaaaa 

cultural, sua personalidade e seu ritmo de 

aprendizagem. Espera formar a criança e/ou o 

adolescente com competências e habilidades 

que o tornem capaz de: 

 Compreender o mundo, suas relações de 

poder, seu pluralismo cultural e atuar 

nele de forma crítica, criativa e 

responsável; 

 Compreender o outro, exercitando a 

aceitação das diferenças individuais, a 

tolerância, a solidariedade e o respeito, 

buscando uma convivência harmoniosa; 

 Compreender a si mesmo, desenvol-

vendo suas potencialidades, aceitando 

seus limites, caminhando para a 

autonomia como resultado de suas 

escolhas conscientes e responsáveis. 

 

Perfil do professor 

O professor deve ter clareza da Proposta 

Pedagógica do Colégio, selecionar e 

desenvolver seus objetivos conceituais, 

procedimentais e atitudinais de acordo com a 

filosofia e os princípios norteadores 

explicitados por ela. 

 

O Colégio Diocesano Paulo VI na mídia 

Redes e mídias sociais 

Site: www.colegiodiocesanopaulovi.com.br 

 

Página no Facebook: 
https://www.facebook.com/DiocesedeMogi

dasCruzesPauloVI 

 

Conta no Instagram: @diocesanopaulovi 

 

Conta no Youtube: Colégio Diocesano 

Paulo VI 
 



 

Galeria de fotos 
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Capela de Nossa Senhora de Fátima 

Colégio Diocesano Paulo VI 



 



 


