
UM BOM 
CAMINHO 
SE FAZ COM

I S S O  É



Amor
Onde houver ódio,
que eu leve o

Para formar cidadãos protagonistas e 

conscientes do seu papel no mundo, os 

Colégios Bom Jesus constroem bons 

caminhos pautados por valores e virtudes de 

São Francisco de Assis, nossa principal 

inspiração.

Para nós, essa virtude é 

essencial. Sem amor, as 

outras virtudes não 

existem de forma 

completa.

Com base nesse trecho da Oração de São 

Francisco, o homem do milênio, o AMOR é a 

primeira virtude estudada e praticada 

dentro e fora das nossas salas de aula. 



AQUI, PRATICAMOS A 

Entendemos que o acolhimento é poderoso, a empatia faz justiça e 

estender a mão é bem melhor que apontar o dedo. Somamos amor às 

nossas atitudes para um mundo com mais alegria. Porque amar é o 

caminho para a transformação.  

Além de transformar e de ressignificar, o amor tem o poder de 

construir bons caminhos e fazer do mundo um lugar melhor.

AQUI NO BOM JESUS O AMOR SE MANIFESTA EM CADA GESTO 

DIÁRIO DENTRO DAS UNIDADES. 

É O JEITO BOM JESUS 
DE SER E ENSINAR



BOM É 
QUANDO O

FAZ HISTÓRIA

BOM É 

QUANDO O

ENSINA DESDE

CEDO

Em 125 anos de existência, 

construímos, continuamente, uma 

caminhada de amor. E isso 

contribuiu para nos consagrarmos 

como referência em educação no 

Brasil, acolhendo e cuidando com 

zelo, de geração em geração. 

Como franciscanos, agimos com 

amor nas nossas 37 unidades em  

cinco estados brasileiros. 

A autonomia e o protagonismo 

estão presentes na vida dos 

nossos alunos desde as primeiras 

atividades na Educação Infantil. 

Sob as lentes do amor, cada um 

deles, enquanto ser único, é 

estimulado e orientado para 

trilhar sua melhor jornada.



BOM É 
QUANDO O

CONECTA

BOM É 
QUANDO O

VOA MAIS ALTO

Preparamos nossos alunos para que possam 

ir além, propagando o amor, atravessando 

fronteiras e voando mais alto em busca de 

novas realizações. Intensificamos nossos 

esforços quando os desafios se aproximam. 

Formamos FERAS, cidadãos conscientes e 

singulares, que alcançam resultados 

incríveis no Enem e em inúmeros processos 

seletivos no Brasil e mundo afora. 

Esses bons resultados são frutos de bons 

caminhos. Uma vez Bom Jesus, sempre 

Bom Jesus.

Aqui, o amor e a tradição estão aliados à busca constante pela inovação. Usamos as melhores tecnologias para que o aluno tenha papel ativo na aprendizagem, tanto no ambiente presencial quanto no digital. Com as ferramentas necessárias, cuidado, segurança e qualidade de ensino, proporcionamos aulas mais criativas, modernas, interessantes e cheias de interação. 



É O JEITO BOM JESUS 
DE SER E ENSINAR

TRAGA A SUA FAMÍLIA PARA DIVIDIR 

EXPERIÊNCIAS E APRENDER COM AMOR 

NOS COLÉGIOS BOM JESUS.

www.bomjesus.br


