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AFESBJ

NOSSO LEGADO

Enquanto instituição de ensino, o maior legado da AFESBJ está na 
educação. O seu compromisso com os valores franciscanos, porém, 
ultrapassa os limites das salas de aula. Nilson Izaias Pegorini foi 
contratado em 2006 e pode falar com propriedade sobre o assunto. 
O funcionário, que hoje é responsável pelo setor Documentação 
Escolar, já coordenou o projeto Virtudes e Atitudes, foi professor na 
FAE, representou a AFESBJ no Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, 
continua sendo o representante no Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Estado do Paraná e na Associação Nacional 
de Educação Católica do Brasil, além de fazer parte do Lions Clube 
Curitiba Batel, do qual foi presidente nos últimos dois anos.
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Sua experiência em projetos sociais atesta a importância da 
participação da AFESBJ na transformação das comunidades onde está 
inserida. “Como instituição de ensino, nós temos a missão de preparar 
nossos educandos para o exercício cidadão e profissional. E por sermos 
uma instituição confessional franciscana, essa missão tem um peso 
ainda maior. Por isso, no período em que a criança, o adolescente e 
o jovem estão formando sua personalidade e seu cabedal de valores, 
período esse que está permeado por valores e sonhos, é fundamental, 
na teoria e na prática, a reflexão e o engajamento em projetos 
sociais, com gestos e atitudes de solidariedade. Para o bom convívio 
familiar, social e profissional, precisamos de cidadãos formados com 
sensibilidade social, altruístas e afetivamente maduros. Precisamos de 
sujeitos eticamente autônomos e solidários. Essa é a nossa missão e o 
grande desafio”. 

A interação com a comunidade é realizada de diferentes formas, 
e se engana quem acredita que essas ações beneficiam apenas os 
que são assistidos. Os alunos têm nessas atividades a oportunidade 
de conhecer outras realidades e desenvolver a empatia e o seu 
compromisso com a sociedade. São aulas práticas de cidadania e de 
amor ao próximo. 

Um exemplo disso está na interação da FAE com a Escola Municipal 
Coronel João Cândido de Oliveira, localizada no município de Almirante 
Tamandaré, região metropolitana de Curitiba-PR. Desde 2014, os alunos 
voluntários participam de visitas, previamente agendadas, na escola 
que hoje atende cerca de 300 crianças, em sua maioria, carentes. 
Durante os encontros são promovidas brincadeiras, jogos, pinturas 
e tantas outras atividades, além da entrega de brinquedos e doces, 
arrecadados e doados pelos alunos da FAE em datas comemorativas.

Patrícia Dziado, diretora da escola, retrata a importância de ações 
como esta: “A comunidade é bastante carente, muitos pais não 
podem presentear seus filhos e se emocionam quando eles chegam 
em casa trazendo as doações recebidas da FAE e do Bom Jesus”. A 
profissional ressalta o impacto dessas pequenas iniciativas na escola: 
“Ver a alegria de nossos alunos nos faz sentir grandiosamente felizes, 
saber que ainda existe a solidariedade. Todos os voluntários olham 
com carinho para nossos estudantes, sempre promovendo a alegria e 
o aprendizado, sem distinção. As crianças, por sua vez, esperam o dia 
da visita dos alunos da FAE, e quando entregamos as arrecadações 
e vemos o sorriso de cada uma delas, que para a maioria é o único 
presente recebido, comovemo-nos”, finaliza.

Visita dos voluntários 
da FAE à Escola Coronel 
João Cândido de Oliveira

VALOR BRASIL   
Incorporada à instituição no ano de 2005, a iniciativa trouxe 
uma real oportunidade de inclusão profissional aos alunos 
com mais de 21 anos e egressos da primeira turma da Escola 
Bom Jesus Modalidade Educação Especial, cuja condição 
motora permite a realização de atividades manuais. 

Com o objetivo de valorizar e estimular o potencial desses 
jovens, a Valor Brasil atua de forma autossustentável, 
com mais de 60% de seu quadro funcional constituído 
por pessoas com deficiência intelectual (13 funcionários, 
atualmente). A empresa oferece capacitações constantes, 
todos os direitos trabalhistas e uma real oportunidade 
de inserção no mercado profissional, sendo que alguns 
dos seus ex-funcionários especiais hoje atuam em outras 
empresas no mercado. 

Na Valor Brasil, a responsabilidade social se apresenta 
também na linha de produtos disponibilizados ao 
mercado, que são confeccionados com matérias-primas 
ecologicamente corretas, como algodão cru, lona, lonita e 
tecido não tecido (TNT). O intuito é oferecer embalagens 
alternativas, sustentáveis e de qualidade, reduzindo o uso 
de sacolas plásticas.

COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ
O Colégio SESC São José, localizado na cidade de 
Curitiba-PR, é resultado da parceria entre o Bom Jesus 
e o Serviço Social do Comércio do Paraná (Sesc-PR), 
que desde 2009 oferece um programa de estudos 
diferenciado para alunos do Ensino Médio.

A iniciativa prevê a concessão de bolsas de estudo aos 
dependentes de comerciários e a estudantes da rede 
pública com renda familiar de até três salários mínimos, 
mediante processo seletivo. O projeto busca garantir 
aos alunos, independentemente de sua classe social, 
o acesso a um ensino de qualidade que visa, além da 
preparação e integração para o mercado de trabalho, à 
construção sólida de conhecimento para a vida.  

Grupo Sustentare
O Grupo Sustentare foi criado em 2013 
e conta com a participação exclusiva 
da 3.a série do Ensino Médio. Nele, os 
alunos elaboram, desenvolvem e aplicam 
atividades que gerem reflexões sobre meio 
ambiente, sustentabilidade e ecologia.

Ao término do primeiro semestre, o grupo 
envolveu todos os alunos, professores e 
funcionários do colégio na Gincana Junina 
Ecológica. Os estudantes organizaram 
diferentes atividades como: confeccionar 
uma roupa junina utilizando material 
reciclável, compor uma paródia sobre o 
meio ambiente utilizando uma música 
junina, pescar o lixo dos rios (adaptação da 
brincadeira junina pescaria), entre outras.

A ação, além de entreter os participantes, 
promoveu a reflexão sobre as condições 
do meio ambiente nos dias atuais e de que 
maneira o homem tem interferido de forma 
positiva ou negativa no ambiente em que 
vive. 

Em outra oportunidade, mas com a 
mesma temática, os integrantes do projeto 
organizaram uma peça teatral sobre a 
preservação ambiental. A apresentação foi 
uma das atividades apresentadas durante 
o Festival de Arte e Cultura realizado na 
unidade.

Nilson Izaias Pegorini, funcionário 

da AFESBJ
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Clube dos Solidários
Os alunos participantes do Clube dos Solidários 
promoveram uma tarde de atividades recreativas 
no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
da cidade de Almirante Tamandaré-PR. O local 
atende 53 crianças de 6 a 16 anos em estado de 
vulnerabilidade social. Os estudantes organizaram 
atividades recreativas, esportivas e artísticas com as 
crianças atendidas pelo projeto. 

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO  

Apoio à Escola de Música Lions
Desde 2012, AFESBJ apoia a manutenção da Escola de Música Lions, 
fundada e mantida financeiramente pelo Lions Clube Curitiba Batel. O 
projeto atende crianças e adolescentes de baixa renda, em contraturno 
escolar, ofertando duas turmas de violino, duas turmas de canto coral e uma 
turma de violão, em duas Escolas Municipais: Professora Maria Marli Piovezan 
e Rachel Mader Gonçalves, localizadas na Vila Uberaba, em Curitiba-PR. 

Parceria com o Instituto Ícaro
O curso de Letras – Português/Inglês da FAE mantém desde 2013 uma parceria 
com o Instituto Ícaro, responsável pela oferta de práticas esportivas a crianças e 
adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda. A iniciativa prevê aulas gratuitas 
de inglês aos esportistas, por intermédio de duas monitoras, alunas da graduação da 
FAE, além do material didático. 

Núcleo de Instituições Educacionais do 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
Desde o ano 2006, a FAE Centro Universitário participa do núcleo e das ações e 
discussões por ele promovidas. Em 2013, a instituição passou a ocupar também a sua 
coordenação.

2012 a 2014 – No ano de 2012, 

a AFESBJ abriu sua própria 

editora, a Editora Bom Jesus. Um 

novo Centro de Distribuição foi 

inaugurado em Curitiba, com 

barracões divididos em quatro 

unidades em um espaço de  

2.550 m². Nele foram centralizados 

todos os processos referentes 

à comercialização de livros, 

uniformes, administração e 

suporte das lojas físicas de todas as 

unidades Bom Jesus. 

Em 2014, a instituição recebeu  

sua primeira certificação  

ISO 9001:2008 para as unidades 

Bom Jesus Água Verde, Bom Jesus 

Internacional, Centro de Estudos e 

Pesquisas (CEP) e áreas de Apoio 

Administrativo.

BOLSAS DE ESTUDO

Unidades de Ensino Bom Jesus
O Bom Jesus proporciona descontos e bolsas parciais e integrais a alunos do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio de acordo com critérios específicos. Em 2015, foram 
investidos R$ 12.902.405,49 em Bolsas de Estudo, beneficiando aproximadamente 
8.150 alunos. 

Parceria Bom Jesus – Sesc/Senac
Em 2015, 819 alunos foram beneficiados com bolsas de estudo na parceria entre o 
Bom Jesus e o Sistema Fecomércio Sesc/Senac, representado pelo Serviço Social 
do Comércio do Paraná (Sesc-PR). Nessa iniciativa, o Bom Jesus contribuiu com um 
investimento de R$ 5.955.332,32.

Nós Podemos Paraná
Sob a coordenação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), 
Serviço Social da Indústria (Sesi) e em parceria com a sociedade civil e com o poder 
governamental e privado, o Movimento Nós Podemos Paraná incentiva ações que 
contribuam para a prática dos Objetivos do Milênio, propostos pela Organização das 
Nações Unidas até 2015, passando a partir de então para Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Por meio de um termo de adesão, a FAE Centro Universitário participa formalmente do 
movimento em suas reuniões mensais promovidas pelo colegiado.  
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A todos que colaboraram no envio das informações 
que compõem o Relatório de Sustentabilidade 
da Associação Franciscana de Ensino Senhor 

Bom Jesus, bem como aos que contribuíram nas 
entrevistas e dados históricos que estruturaram o 

tema deste ano, o nosso muito obrigado!

2015 – Em 2015, o Bom Jesus 

integrou ao grupo sua mais 

nova unidade, o Bom Jesus São 

Vicente, em Araucária-PR. A 

unidade Bom Jesus São José dos 

Pinhais recebeu o certificado 

ISO 9001:2008, enquanto as 

unidades bilíngues ganharam 

uma nova denominação, 

passando de Bom Jesus Aldeia 

para Bom Jesus Internacional 

Aldeia, e de Bom Jesus 

Internacional, para Bom Jesus 

Internacional Alphaville. 

Assim, cumprindo a sua 

missão e seguindo os passos de 

Francisco de Assis, a AFESBJ 

segue a sua trajetória. Afinal, 

120 anos são para a história uma 

lição de vida! 
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TIPO DE BOLSA
NÚMERO DE ALUNOS 

BENEFICIADOS
VALOR INVESTIDO

Concedidas pela instituição (Bolsa 
Gestor)

1.082 1.376.626,67

Convênios com empresas parceiras 311 529.298,30

Programa Universidade para Todos 
(Prouni)

430 3.072.805,71

Fundo de Financiamento ao 
Estudante de Ensino Superior (Fies)

960 9.176.042,91

Programa Franciscano de Apoio 
ao Estudante de Ensino Superior 
(Profan)

4 18.818,07

TOTAL 2.787 14.173.591,66

FAE
A FAE participa de programas de inclusão no Ensino Superior, como o Programa 
Universidade para Todos (Prouni), e também possui critérios próprios de incentivo aos 
estudantes visando a colaborar com iniciativas de incentivo à educação superior.




