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Apresentação

O projeto Bom Jesus Social, cuja sua implantação se deu no primeiro semestre de 2016, recebeu nestes últimos 
meses novos fundamentos teóricos e também novos encaminhamentos a serem contemplados, que foram 
pensados de forma a realçar a importância de educar as atuais gerações escolares para o humanismo solidário, o 
cuidado espiritual de si e o cuidado do meio ambiente, a defesa e a promoção dos direitos humanos, a igualdade 
étnico-racial, a valorização da diversidade, a produção artística, o patrimônio cultural, a inclusão, a melhoria das 
condições de vida da população e a minimização das desigualdades socioeconômicas, entre outros aspectos. 

A educação pode significar muito mais que processos acadêmicos voltados ao ensino de saberes específicos desta 
ou daquela área de conhecimento. Pode significar uma resposta efetiva à “[...] deterioração da nossa casa comum”1  
nos seus mais variados aspectos: a poluição, os resíduos e a cultura do descarte; a contaminação das fontes de água; 
a perda da biodiversidade; a insensibilidade com os mais pobres e marginalizados; a deterioração da qualidade da 
vida humana; a degradação social alimentada pela corrupção, a falta de ética2 etc. 

Por isso, São Francisco de Assis é a nossa inspiração e identificação de um novo estilo de vida. São Francisco de 
Assis foi e continua sendo – há mais de 800 anos – o exemplo de um estilo de vida permeado pela gratidão ao 
Criador pela maravilhosa obra da Criação e pelo Seu Divino Cuidado com todas as criaturas. Estilo de vida que 
orienta e influencia o projeto Bom Jesus Social, seja na instauração de relações mais fraternas e solidárias, seja no 
cuidado da vida no conjunto de suas manifestações. 

Frei Claudino Gilz, OFM | Coordenador do Bom Jesus Social

1 FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica do Sumo Pontífice Francisco Laudato si’ Louvado sejas: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015.
2 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: para construir uma “civilização do amor” 50 anos após a Populorum progressio. 
Roma: Institutos de Estudo, 2017. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_
educare-umanesimo-solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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Era rigoroso consigo mesmo, paciente com os 
outros e discreto com todos. Muito eloquente, 
tinha o rosto alegre e o aspecto bondoso, era 
diligente e incapaz de ser arrogante. [...]. E como 
era muito humilde, mostrava mansidão para 
com todas as pessoas, adaptando-se a todos 
com facilidade. Embora fosse o mais santo sabia 
estar com os pecadores como se 
fosse um deles”.4 

MISSÃO
Promover a formação do ser humano e a construção de sua cidadania de acordo com os princípios 
cristãos, sob inspiração de São Francisco de Assis, produzindo, sistematizando e socializando os 
saberes científico, tecnológico e filosófico.

VISÃO
Formar cidadãos dignos e justos, capazes de ser livres (aprender a pensar), servir a todos com alegria 
(aprender a fazer) e agir como verdadeiros irmãos (aprender a conviver).

VIRTUDES FRANCISCANAS 
Segundo o Papa Bento XVI, “Francisco recorda-nos que 
na criação se manifesta a sabedoria e a benevolência 
do Criador. A natureza é entendida por ele precisamente 
como uma linguagem na qual Deus fala conosco, na qual a 
realidade se torna transparente e nós podemos falar de e 
com Deus. [...] Francisco foi um grande santo e um homem 
jubiloso. A sua simplicidade, a sua humildade, a sua fé, 
o seu amor a Cristo, a sua bondade para cada homem e 
mulher fizeram-no feliz em todas as situações”.3 

As virtudes franciscanas não procedem de uma escolha 
à revelia ou do apreço de uma pessoa ou instituição. Elas 
se fundamentam única e exclusivamente no modo de ser 
e amar de São Francisco de Assis, sobre quem escreveu 
Tomás de Celano, seu amicíssimo e contemporâneo: “era 
sempre o mesmo. Rápido para perdoar e demorado para 
se irar, tinha a inteligência pronta, uma memória luminosa, 
era sutil ao falar, sério em suas opções e sempre simples. 

3 BENTO XVI, P. Audiência Geral. In: _______ . A Santa Sé. Vaticano:  Libreria Editrice Vaticana, 2010. Disponível em: <http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/pt/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100127.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2019.

4 CELANO, T. de. Primeira vida de São Francisco. In: SILVEIRA, I.; REIS, O. dos (Org.). São Francisco de Assis: escritos e biografias de São Francisco de Assis, 
crônicas e outros testemunhos do primeiro século franciscano. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 237-238. 
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Desse testemunho de Tomás de Celano, podem-se 
identificar como virtudes genuinamente franciscanas 
a simplicidade, a pureza de coração, o amor a Deus, 
a caridade fraterna, a delicadeza, a serenidade, 
a sabedoria, a fidelidade às pequenas coisas, 
a prudência, a sobriedade, a contemplação, a 
perseverança, o autoequilíbrio, a misericórdia, a 
paciência, a eloquência, a alegria, a bondade com a 
natureza, a mansidão, entre outras. Essas virtudes 
tanto o transformaram em uma pessoa extraordinária 
como o fizeram alcançar tamanho grau de popularidade 
que se tornou mundialmente conhecido. 

6
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

5 FRANCISCO, S. Testamento. In: SILVEIRA, I.; REIS, O. dos. (Org.) São Francisco de Assis: 
escritos e biografias de São Francisco de Assis, crônicas e outros testemunhos do primeiro 
século franciscano. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 167.

As Unidades de Ensino do Grupo Educacional Bom Jesus, 
sob a inspiração do ideário de São Francisco de Assis, 
oferecem uma formação completa, da Educação Infantil 
ao Ensino Médio. Os Colégios procuram oportunizar e 
consolidar o pleno desenvolvimento do ser humano por 
meio de uma formação acadêmica, relacional, profissional, 
socioeducativa e religiosa. 

O Bom Jesus Social também nasceu de uma inspiração 
genuinamente franciscana. São Francisco de Assis, 

impulsionado pela força divina, foi ao encontro dos 
leprosos e “fez misericórdia com eles”5. Os seus biógrafos, 
especialmente Tomás de Celano, frequentemente ressaltam 
a grande compaixão de Francisco para com os pobres e 
como ele sempre estava disponível aos mais necessitados. 

A iniciativa tem como objetivo principal trabalhar para 
a inclusão social de pessoas que sofrem algum tipo de 
desamparo por parte da sociedade, auxiliando-as, tanto 
quanto possível, a serem protagonistas do resgate da sua 
dignidade humana e da própria alegria de viver. Nessa 
perspectiva, as atividades desenvolvidas procuram 
privilegiar alunos de instituições públicas de ensino 
nas periferias, com ações pedagógicas que contribuam 
para a redução das desigualdades sociais e dos 
problemas ambientais.

Assim, o Bom Jesus materializa os aspectos essenciais de 
sua missão franciscana: promover na comunidade escolar 
a cultura do humanismo solidário e estimular ações de 
responsabilidade social para os menos favorecidos.

Frei João Mannes, OFM
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1182

1909

1896

1903

1904
1917

A Escola é dividida 
em duas unidades: 

uma brasileira, 
mantida na Rua Vinte 

e Quatro de Maio, e 
outra alemã, na atual 

Praça Garibaldi.

No transcorrer da 
Primeira Guerra Mundial, 

as duas unidades da 
Escola – a brasileira e a 
alemã – são unificadas 

como Escola Senhor 
Bom Jesus.

O padre alemão Franz 
Äuling funda, para 

meninos e meninas, 
a Escola Alemã 

Católica, na Rua do 
Rosário, esquina com a 
Rua Saldanha Marinho, em 

Curitiba (PR).

Nasce Francisco de 
Assis. Filho de um 

rico comerciante de 
tecidos, ele abdicou de 

seus bens em busca de uma 
vida austera em sinal de compaixão 

e amor aos mais humildes. Seus 
ensinamentos fundamentam, nos 
dias de hoje, as Unidades do Grupo 

Educacional Bom Jesus. 

HISTÓRICO Com a volta do Padre Äuling 
para a Alemanha, os frades 

franciscanos assumem 
a direção da Escola, 

transferindo-a para a Rua 
Vinte e Quatro de Maio, no 

Centro de Curitiba (PR). 

É fundada a Paróquia 
Senhor Bom Jesus dos 

Perdões, na Praça 
Rui Barbosa. Ao lado 
da igreja, dois anos 

depois, é estabelecida 
a sede da Escola.

8
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1920 1942

1957

1938

1956

1926

Um grande incêndio 
destrói a sede da Escola. 

No entanto, o esforço 
e o empenho de toda a 

comunidade fazem com 
que um novo prédio 

comece a ser construído.

É inaugurada a nova 
sede da Escola, que 

passa a ofertar ensino 
profissionalizante 

aos jovens no curso 
Comercial noturno.

Com o decreto federal de 
nacionalização, a Escola 

Alemã Católica fecha suas 
portas. Em seu lugar, é 
fundada a Academia de 

Datilografia Olympia, dando 
origem, mais tarde, à Escola 
Técnica de Comércio Senhor 

Bom Jesus.

É fundada a Associação 
Franciscana de Ensino 

Senhor Bom Jesus, que, 
posteriormente, passa 
a ser reconhecida pela 

marca Grupo Educacional 
Bom Jesus.

Tem início o 
processo de 

instalação 
da Faculdade 

de Ciências 
Econômicas.

É fundado 
o Instituto 

dos Meninos 
Cantores de 
Petrópolis.

9
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1959

2000

1977 2006

1975

Na Rua Vinte e Quatro de Maio, 
em Curitiba (PR), os frades 

franciscanos da Escola Senhor 
Bom Jesus iniciam as atividades 

da Faculdade de Ciências 
Econômicas, que no ano seguinte 

passa a se chamar Faculdade 
Católica de Ciências Econômicas 
e torna-se vinculada à Pontifícia 

Universidade Católica do 
Paraná, mantendo, no entanto, 
autonomia jurídica, financeira 

e patrimonial.

É inaugurado o Teatro 
Bom Jesus, na Rua 
Vinte e Quatro de 

Maio, em Curitiba (PR), 
com capacidade para 
mais de 600 pessoas.

O Conselho Federal de 
Educação estabelece que a 

Faculdade de Administração 
e Economia da Pontifícia 
Universidade Católica do 

Paraná passe a ser um 
estabelecimento isolado, 

denominado Faculdade 
Católica de Administração e 

Economia (FAE).

É fundada a Valor Brasil, 
empresa socialmente 

responsável com o 
propósito de incluir no 
mercado de trabalho 

os alunos egressos da 
primeira turma da Escola 

Bom Jesus Modalidade 
Educação Especial. 

É criado o Centro de 
Estudos e Pesquisas 

(CEP), responsável pelo 
planejamento curricular 

de todos os Colégios 
Bom Jesus.

10
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2010

O Grupo Educacional 
Bom Jesus passa 
a contar com uma 
editora própria, a 

Editora Bom Jesus. 

Um novo centro 
de distribuição 
é inaugurado 

em Curitiba (PR). 

Nasce o projeto Bom 
Jesus Social. O Grupo 

Educacional Bom 
Jesus comemora 120 

anos como instituição 
de ensino. 

Têm início as atividades 
das novas Unidades: 

Bom Jesus Carlos Démia, 
em Maringá (PR); Bom 

Jesus Pedra Branca, 
em Palhoça (SC); e Bom 

Jesus Itajaí (SC). 

2014

2016

2018
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COMPROMISSOS 
QUE O BOM JESUS APOIA
Além de realizar ações sociais por iniciativa própria, o Grupo Educacional Bom Jesus também é signatário de princípios 
nacionais e internacionais que visam a fortalecer o desenvolvimento comunitário. 

PACTO GLOBAL
O Pacto Global foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de mobilizar a comunidade 
empresarial para que adote, em suas práticas de negócios, valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas 
de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Trata-se, portanto, de uma iniciativa 
voluntária, sem caráter regulatório, refletida em dez princípios que visam a fornecer diretrizes para a promoção do 
crescimento sustentável e da cidadania por meio de lideranças corporativas e inovadoras. 

12
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Durante a Rio+20 – conferência da ONU realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em 
2012 –, representantes de diversos países estiveram reunidos para adotar uma nova 
agenda de desenvolvimento sustentável que inclui acabar com a pobreza, promover 
a prosperidade e o bem-estar para todas as pessoas, proteger o meio ambiente 
e enfrentar as mudanças climáticas. Essa iniciativa resultou na elaboração dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

PROGRAMA DE ESCOLAS ASSOCIADAS
O Programa de Escolas Associadas (PEA) tem como objetivo criar 
uma rede de escolas que trabalhem pela cultura da paz, promovendo 
qualidade na educação, buscando justiça, liberdade e desenvolvimento 
humano e formando crianças e jovens capazes de exercer sua cidadania 
global. As Unidades de Ensino são livres para pautar suas ações de 
acordo com a realidade em que estão inseridas, mas são orientadas a 

seguir o eixo central estabelecido pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), atuando em áreas como 

aprendizagem intercultural, sustentabilidade, 
cultura da paz e assuntos relacionados à ONU. As 

Unidades de Ensino do Grupo Educacional Bom Jesus 
desenvolvem esses temas propostos pela Unesco, 
fortalecendo ainda mais uma rede de escolas nacionais 
e internacionais que trabalham pela ampliação da 
consciência de cidadania e pela ideia da cultura da paz.

A base dessa nova diretriz está nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
que foram estabelecidos no ano 2000 e tinham oito objetivos de combate à pobreza 
a serem alcançados até o final de 2015. Com o fim desse prazo, iniciou-se uma 

discussão para a elaboração de um novo modelo – os ODS –, que acabou por 
estabelecer 17 objetivos com 169 metas em diferentes temas, com propostas 

válidas para até 2030.
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E N S I N O
B O M  J E S U S
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ENSINO
O Bom Jesus contribui para a formação 
do aluno, tornando-o apto a realizar 
novas leituras da realidade e a resgatar 
valores éticos, morais e espirituais, 
preparando-o, assim, para a vida em 
sociedade. Dessa forma, os conteúdos 
escolares são trabalhados de maneira 
interdisciplinar e contextualizados por 
meio de propostas organizadas por 
docentes capacitados e de ferramentas 
pedagógicas inovadoras, que 
contribuem para tornar a exploração do 
conhecimento mais dinâmica e eficiente. 

PERFIL DOS ALUNOS 

TOTAL: 24 598

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Lace
Modalidade 
Educação Especial

65,1%
21,6%

11,3%

2,0%
0,1%

Feminino
Masculino

51%49%

POR ESCOLARIDADE

POR GÊNERO

15
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16

Os projetos de formação da educação para o humanismo solidário visam 
alguns objetivos fundamentais. Primeiramente, o objetivo principal é 
permitir que cada cidadão se sinta ativamente participante na construção do 
humanismo solidário. Os instrumentos utilizados devem promover o pluralismo, 
estabelecendo espaços de diálogo destinados à representação das questões éticas 
e normativas. A educação para o humanismo solidário deve assegurar, com uma 
atenção especial, que a aprendizagem das ciências corresponda à consciência de 
um universo ético no qual a pessoa age. Em particular, esta correta concepção 
do universo ético deve orientar para a abertura de horizontes do bem comum 
progressivamente mais amplos, até englobar toda a família humana.6

6 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: para construir uma 
“civilização do amor” 50 anos após a Populorum progressio. Roma: Institutos de Estudo, 2017. Disponível 
em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Na Educação Infantil, a proposta pedagógica prioriza abordagens que exploram a 
curiosidade e instigam o aluno a aprender por meio da pesquisa e da investigação, 
sistematizando as suas descobertas com a expressão oral e plástica. 

No Ensino Fundamental I, a proposta pedagógica considera a importância de contextualizar 
os conhecimentos e de aliar a teoria à prática sem deixar de explorar a abordagem 
investigativa. Os conteúdos são problematizados, e os alunos são convidados a levantar 
hipóteses, desenvolver estratégias pessoais e pesquisar os temas propostos, além de 
apresentar, discutir e sistematizar os resultados obtidos.

ENSINO FUNDAMENTAL II
No Ensino Fundamental II, a proposta pedagógica do Bom Jesus está voltada para a 
valorização da interdisciplinaridade, convidando os alunos a elaborar hipóteses e a 
investigar os conteúdos propostos durante as aulas. Por meio de sínteses, eles também são 
preparados para explicar o modo como pensam e argumentar em defesa de suas ideias.

ENSINO MÉDIO
No Ensino Médio, os alunos recebem os elementos 
necessários para enfrentar desafios como os 
concursos vestibulares e o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Os conteúdos são 
consolidados e aprofundados, possibilitando que 
os educandos estimulem suas relações sociais, 
exerçam sua cidadania com postura ética e 
prossigam com seus estudos. Nessa fase final 
da Educação Básica, a abordagem pedagógica no 
Bom Jesus se mantém de forma interdisciplinar, 
privilegiando o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
A Escola de Educação Básica na Modalidade de 
Educação Especial oferece um serviço especializado 
de natureza educacional a alunos com necessidades 
especiais, isto é, com deficiência intelectual ou múltiplas 
deficiências. A proposta pedagógica é elaborada de modo 
contextualizado, com foco nas adaptações e flexibilizações 
curriculares relacionadas à quantificação dos conteúdos, 
ao detalhamento dos objetivos, ao desenvolvimento 
metodológico, aos recursos didáticos, à temporalidade e 
aos instrumentos de avaliação diferenciados, visando a 
responder às necessidades educacionais de cada aluno.

BOLSAS DE ESTUDO
O Bom Jesus proporciona descontos e bolsas parciais e 
integrais a alunos do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio de acordo com critérios específicos. Em 2018, 
foram investidos R$ 32.945.965,95 em bolsas de estudo, 
beneficiando 10 764 alunos. Esse montante inclui as bolsas 
de estudo concedidas na parceria com o Sesc/Senac.

18
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CENTRO DE 
ESTUDOS E PESQUISAS
O Centro de Estudos e Pesquisas (CEP) propõe aos 
docentes do Grupo Educacional Bom Jesus novos modos 
de desenvolver atividades em sala de aula, com o intuito de 
formar alunos cada vez mais preparados para enfrentar um 
mundo que se modifica a cada instante.

No CEP trabalham pesquisadores, editores, redatores, 
ilustradores e diagramadores, isto é, todo um corpo 
técnico e administrativo responsável pela elaboração e 
organização do material didático do Grupo Educacional 
Bom Jesus. Seu objetivo é oferecer um processo de ensino 
dinâmico e eficiente, sugerindo formas de aplicar os 
saberes e de promover a interatividade entre as diversas 
áreas do conhecimento.

EDITORA BOM JESUS
A Editora Bom Jesus produz diversas obras literárias, 
além de livros didáticos, paradidáticos e materiais de 
apoio que contemplam os conteúdos específicos das 
séries iniciais da Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Entre seus princípios estão a preocupação 
com a qualidade e a responsabilidade com os 
resultados proporcionados por suas publicações. 
Esses resultados comprovam-se nas participações 
no Prêmio Jabuti nos anos 2014 e 2016, com os livros 
finalistas Fluxo de Conteúdos e Do Pensar e Agir 
Franciscanamente, respectivamente. 
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A Editora Bom Jesus é membro da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL) e também participa 
do Brazilian Publishers, que tem por objetivo 
promover o setor editorial brasileiro no mercado 
global. Mantém com a Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil (Anec) uma forte 
parceria com o propósito de contribuir para que as 
instituições estejam cada vez mais comprometidas 
em oferecer um ensino de excelência, visando 
a uma formação integral pautada nos valores 
humanos e na construção da cidadania. 

A Coleção Formação de Valor da Editora Bom Jesus 
é desenvolvida com o objetivo de oportunizar 
experiências de aprendizagem que contribuam 
para a elaboração de conceitos, a formação de 
valores e a prática de atividades que possibilitem 
a vivência de conhecimentos acadêmicos na 
realidade do aluno, despertando o raciocínio crítico 
e o senso de coletividade. A linha metodológica 
das obras prioriza a contextualização, a integração 
e a interdisciplinaridade por meio da abordagem 
investigativa e do incentivo a projetos e pesquisas 
que extrapolem o ambiente escolar e que valorizem 
o trabalho colaborativo e a formação de 
comunidades de aprendizagem. 
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Além disso, os materiais do Grupo Educacional 
Bom Jesus permitem que as temáticas (específicas 
ou transversais) e os planos de aula estejam 
integralmente alinhados à proposta pedagógica 
da Instituição. O projeto gráfico apresenta-se com 
páginas diferenciadas que contemplam imagens, 
recursos gráficos e textos dispostos de maneira 
interativa. Dessa forma, reforça-se também a 
preocupação em produzir instrumentos de apoio 
com qualidade e conteúdos complementares de 
extrema relevância, respeitando os requisitos legais 
referentes ao Ministério da Educação e ao Conselho 
Estadual de Educação.

VIRTUDES E ATITUDES
Para desenvolver um trabalho voltado para a 
formação de cidadãos conscientes de seu papel 
na sociedade, a equipe pedagógica do Grupo 
Educacional Bom Jesus institucionalizou, em 2002, 
o Virtudes e Atitudes. Nesse projeto, as virtudes 
franciscanas são alinhadas ao conteúdo de cada 
nível, série e ano, resultando na prática das 
atividades denominadas Atitudes em Dia. Todas 
as ações são feitas de forma contextualizada e 
lúdica, com a participação dos alunos, dos pais ou 
responsáveis, dos educadores, dos funcionários 
administrativos e das entidades parceiras.
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A seguir, alguns exemplos do Atitudes em Dia promovidas em 2018 em algumas das Unidades Bom Jesus.

Estabelecer a cultura da paz requer profunda 
participação de todos. Por isso, os alunos do 5.º ano 
do Ensino Fundamental do Bom Jesus Vicente Palloti, 
em São Paulo (SP), receberam a visita do Padre 
Simone, que promoveu instantes valiosos de estudo 
bíblico com conversas e orientações. A ação integrou 
as atividades trabalhadas pela virtude da confiança.

Trabalhando questões de geopolítica, os alunos 
do 9.º ano do Ensino Fundamental do Bom Jesus 
Internacional Alphaville, em Colombo (PR), realizaram 
a 5.ª Simulação de Assembleia Geral das Nações 
Unidas. A atividade reforçou a necessidade de ordem, 
planejamento e disciplina, sendo esta última a virtude 
estudada e aprofundada nessa série. 
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Os alunos do 4.º ano do Ensino Fundamental do 
Bom Jesus São José dos Pinhas, reforçando a 
essência da virtude da fraternidade, realizaram a 
leitura do livro paradidático A História dos Escravos, 
da historiadora Isabel Lustosa. O assunto também 
foi relacionado a temas de estudo abordados em 
sala de aula e a notícias atuais.

Abordando a virtude do amor, a turma da Educação 
Infantil do Bom Jesus São José, em Vacaria (RS), 
demonstrou seu cuidado com a natureza. Os 
estudantes visitaram a Escola Municipal de Educação 
Infantil Governador Synval Guazzelli, onde doaram 
mudas de flores e auxiliaram no seu plantio. A 
escola visitada se compromoteu a cuidar dos novos 
canteiros e a preservá-los. 

A Casa Comum (ethos em grego) precisa de uma ética que mantenha a família 
humana integrada, afaste os riscos de uma eventual devastação da vida e 
garanta para ambas um futuro de esperança. Daí a importância das virtudes da 
hospitalidade, da convivência, do respeito, da tolerância e da comensalidade.7 

7 BOFF, L. Virtudes para um outro mundo possível: convivência, respeito e tolerância. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 8. v. 2.
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PASTORAL ESCOLAR
Inspirada nas virtudes e nos ensinamentos franciscanos, a Pastoral Escolar busca proporcionar e incentivar o diálogo entre 
alunos, docentes e funcionários administrativos no âmbito da espiritualidade e da solidariedade. Durante todo o ano são 
realizadas celebrações e ações que envolvem toda a comunidade escolar.

PASTORAL ESCOLAR EM NÚMEROS 

ATIVIDADES
N.º DE 

PARTICIPANTES

Matriculados na Iniciação Cristã I 1 173

Receberam o Sacramento da Eucaristia 330

Matriculados na Iniciação Cristã II 524

Receberam o Sacramento 
da Confirmação 234
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O comer e beber juntos – a comensalidade – 
são atividades primordiais da humanidade. 
Não só nutrimos nossos corpos como 
alimentamos o espírito. Comer e beber 
juntos são ritos carregados de significações. 
É pelos ritos que revelamos nossa 
humanidade e o grau de civilização que 
conseguimos alcançar.8 

8 BOFF, L. Virtudes para um outro mundo 
possível – Comer e beber juntos e viver em 
paz. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 7. v. 3.
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TEMPO FRANCISCANO
Minoridade, Fraternidade e Paz foi o tema escolhido para o 
Tempo Franciscano de 2018, realizado no período de 17 de 
setembro a 15 de outubro em todas as Unidades de Ensino 
Bom Jesus, abrangendo as turmas da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

De acordo com Frei Claudino Gilz, coordenador do 
projeto Tempo Franciscano, as atividades propostas e 
desenvolvidas visaram a oferecer, entre seus diversos 
objetivos, momentos oportunos para refletir sobre 
a importância da memória e da celebração do Dia de 
São Francisco de Assis, comemorado em 4 de outubro, 
considerando aquele que é o referencial humano e 
religioso por excelência da proposta pedagógica do Grupo 
Educacional Bom Jesus. O Tempo Franciscano intentou 
também oportunizar aos alunos e familiares distinguir na 
minoridade, na fraternidade e na paz um modo peculiar de 
vida inaugurado por São Francisco de Assis, especialmente 
na convivência com as pessoas (no âmbito familiar, 
escolar, profissional e social) e as demais criaturas.

“a virtude da minoridade se fundamenta em 
um dos ensinamentos de São Francisco, que 
assim recomendava: os que estão constituídos 
sobre os outros não se vangloriem dessa 
superioridade mais do que se estivessem 
encarregados de lavar-lhes os pés. A virtude 
da fraternidade se evidencia à medida que 
as pessoas se unem à luz de uma mesma 
inspiração, seja ela com base no Evangelho de 
Jesus Cristo, seja ela de cunho humanitário. 
Logo, a ideia de fraternidade – do ponto de 
vista franciscano – consiste em dispor do 
melhor de si para promover o bem-estar do 
próximo, preferencialmente daqueles mais 
abandonados. O sonho e a promoção da paz, 
por sua vez, assumem exigências que vão além 
do propósito de não ser nem a origem, nem o 
motivo de certas maledicências, nem mesmo de 
lamentáveis atos de violência ao próximo. A paz 
pressupõe uma disposição interior para o perdão 
incondicional e a caridade. Ensinar tais aspectos 
aos alunos, aos seus familiares e à sociedade 
de hoje foi uma das propostas do projeto Tempo 
Franciscano 2018”.9

De acordo com Frei Claudino Gilz,

9 GILZ, Fr. C.; Longen, M. R.; PUHL, D. P. Projeto Tempo Franciscano 2018: o Dia de Francisco de Assis - minoridade, fraternidade e paz. Curitiba: CEP Bom Jesus, 2018. p. 13.26
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O livreto Tempo Franciscano 2018 foi especialmente 
elaborado a fim de fornecer recursos para que a temática do 
ano fosse apresentada em sala de aula com o propósito de 
atender aos objetivos da atividade. O material é totalmente 
ilustrado e didático e traz, além da fundamentação teórica 
sobre o projeto, propostas de atividades divididas por 
séries e períodos.

Destacaram-se as seguintes propostas para 2018.

• Contação de histórias para relatar aspectos da vida de 
São Francisco de Assis, que se distinguiu dos demais 
homens por cultivar as virtudes da minoridade, da 
fraternidade e da paz. 

• Canções franciscanas para elucidar o tema do Tempo 
Franciscano, considerando a importância da música no 
processo de formação escolar e religiosa dos jovens. 

O Dia de 
São Francisco 

de Assis

MINORIDADE, FRATERNIDADE E PAZ
TEMPO FRANCISCANO   2018

• Jogo da memória incluso no livreto, para que, de forma 
lúdica, os alunos aprendessem mais sobre a temática.

• Flash mob envolvendo os alunos do Ensino Médio com 
canções relacionadas à temática. 

Entre as várias atividades sugeridas, o livreto Tempo 
Franciscano 2018 convidou toda a comunidade escolar a 
rezar e conhecer a Oração pela Paz, além de promover um 
Dia de São Francisco. Complementando as atividades do 
mês, também houve a celebração do Dia dos Professores, 
com homenagens que relembraram e associaram a 
trajetória de São Francisco à dos profissionais 
da educação. 

LIVRETO TEMPO FRANCISCANO 2018
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Confira algumas das atividades do projeto Tempo Franciscano realizadas nas Unidades Bom Jesus.

Bom Jesus Centro | Curitiba (PR)Bom Jesus Água Verde | Curitiba (PR)

Bom Jesus São Vicente | Araucária (PR)
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Bom Jesus Itatiba (SP)Bom Jesus Divina Providência | Jaraguá do Sul (SC)

Bom Jesus Carlos Démia | Maringá (PR) Bom Jesus Pedra Branca | Palhoça (SC)
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Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande (RS)Bom Jesus Externato | Pindamonhangaba (SP)

Bom Jesus São José | Rio Negro (PR) Bom Jesus Santo Antônio | Rolândia (PR)
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Bom Jesus São José dos Pinhais (PR)Bom Jesus São José | São Bernardo do Campo (SP)

Bom Jesus São Miguel | Arroio do Meio (RS) Bom Jesus São José | Vacaria (RS)
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Bom Jesus Vicente Pallotti | São Paulo (SP)

Bom Jesus Internacional Aldeia | Campo Largo (PR)

O Projeto Tempo Franciscano 
de 2018 (setembro e outubro) 
teve os seguintes objetivos: 
refletir sobre a importância da 

memória e da celebração do Dia de São Francisco de 
Assis (04 de outubro), referencial humano e religioso 
por excelência da proposta pedagógica do Grupo 
Educacional Bom Jesus; considerar a Minoridade, 
a Fraternidade e a Paz como virtudes essenciais à 
vida familiar, escolar, profissional e social; perceber, 
na trajetória e no legado de São Francisco de Assis, 
uma inspiração para o cultivo da Minoridade, da 
Fraternidade e da Paz na convivência com todas as 
pessoas e criaturas; identificar o Tempo Franciscano 
um momento propício para se fazer memória e 
celebrar o Dia de São Francisco de Assis em cada 
uma das unidades do Grupo Educacional Bom Jesus; 
distinguir na Minoridade, na 
Fraternidade e na Paz um modo 
peculiar de vida inaugurado por 
São Francisco de Assis.10 

10 GILZ, Fr. C.; LONGEN, M. R.; PUHL, D. P. Projeto Tempo Franciscano 2018: o Dia de 
Francisco de Assis – minoridade, fraternidade e paz. Curitiba: CEP Bom Jesus, 2018. p. 12.
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DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO
Segundo o Papa Francisco, “a maior parte dos habitantes 
do planeta afirma ser crente. Isso devia levar a um diálogo 
entre as religiões. Muitos pensam de forma diferente, sentem 
diferente, procuram Deus e encontram Deus de outra forma. 
Que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas 
religiões resulte em frutos de paz e de justiça!”.11

A proposta de Ensino Religioso do Bom Jesus está em 
sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB/1996), na qual o estudo do Ensino Religioso em 
âmbito escolar é compreendido como “parte integrante da 
formação básica do cidadão [...], assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo”.12

O Ensino Religioso é, atualmente, uma das disciplinas 
escolares que trabalha a pluralidade religiosa presente 
em sala de aula. Não apresenta cunho confessional, 
catequético, doutrinário ou proselitista, mas, sim, de 
estudo e aprendizagem das manifestações do fenômeno 
religioso nas suas diversidades. 

O Papa Francisco vem recomendando insistentemente que 
as escolas ensinem seus alunos a conhecer e respeitar 
as diferentes religiões em prol de uma cultura de paz. 
Atendendo a tal recomendação, o Bom Jesus realizou em 
2018 o evento Mesa-Redonda de Ensino Religioso, que 
contemplou os objetivos a seguir.

• Ampliar os conhecimentos dos alunos do 9.º ano do 
Ensino Fundamental sobre o fenômeno religioso e 
suas mais diversas manifestações.

• Conhecer as tradições religiosas para melhor 
entender a importância do respeito a elas e a 
seus seguidores.

11 Mensagem gravada sobre o “Diálogo e paz entre religiões”, publicada pelo Vaticano em 6 jan. 2016 – Traduzida.
12 BRASIL. MEC – Ministério da Educação e do Desporto. Lei n. 9.475, de 23 de julho de 1997. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 jul. 1997. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9475.htm>. Acesso em: 24 jan. 2019.
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Confira como foi a atividade em algumas das 
nossas Unidades. 

Realizada no dia 11 de setembro, a Mesa-Redonda 
de Ensino Religioso reuniu os alunos do 9.º 
ano do Ensino Fundamental das Unidades São 
José, em São Bernardo do Campo (SP), e Vicente 
Pallotti, em São Paulo (SP), com o propósito de 
debater e conhecer as tradições apresentadas 
por seis líderes religiosos.

O debate foi realizado no teatro do Bom Jesus São 
José e teve abertura do Pastor Alberi Newmann, 
da Igreja Luterana, seguido pelo Reverendo 
Benedito Tadeu dos Santos, da Igreja Anglicana, o 
Xeque Kamal Mohamad Chahin, representando o 
Islamismo, o Pai Edson Alves da Costa Júnior, da 
Umbanda, a médium Miltes Apparecida Bonna, do 
Espiritismo, e Frei Claudino Gilz, da Igreja Católica. 
No evento, os líderes das tradições religiosas 
responderam a perguntas feitas pela plateia, 
sempre considerando uma abertura de horizonte 
acerca da atuação das tradições religiosas, assim 
como o papel das religiões no país.

Após as considerações finais, todos deram um 
testemunho sobre o diálogo e a compreensão das 
diferenças de forma franca e respeitosa, com o 
objetivo do bem comum.
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As Unidades de Curitiba (PR) também foram 
beneficiadas pelo evento. Nos dias 27 e 28 de 
outubro, o Bom Jesus Divina Providência e o 
Bom Jesus Centro, respectivamente, receberam 
pelo nono ano consecutivo a Mesa-Redonda de 
Ensino Religioso, reunindo líderes de diferentes 
tradições religiosas para uma conversa com os 
alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental.

Após alguns anos de Ensino Religioso, os 
alunos estudam o tema Vida Após a Morte, 
aprendendo as diferentes visões que as 
religiões têm sobre o assunto. Em 2018 
estiveram presentes um pai de santo 
da Umbanda, um médium do Espiritismo, 
um muçulmano do Islamismo, um 
rabino do Judaísmo, um pastor do 
Cristianismo Evangélico e um frade 
do Cristianismo Católico. 

Durante duas horas, os alunos 
fizeram suas perguntas livremente aos 
líderes religiosos sobre vida após a morte 
e outros temas, como aborto, céu, inferno, 
suicídio, drogas e sexo, com o objetivo de 
sanar suas dúvidas e explorar a importância 
do respeito e do diálogo entre as 
diferentes tradições.
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“Todos os anos participo dos encontros dos alunos do 
9.º ano com os representantes religiosos e afirmo que 
só se respeita o que se conhece. As perguntas são muito 
interessantes, e o que mais se destaca, no momento de 
troca, é o respeito recíproco entre os líderes religiosos, 
independentemente das especificidades de suas religiões.

O diálogo inter-religioso e a paz no mundo se iniciam nas 
aulas de Ensino Religioso e se reafirmam nestas mesas- 
-redondas, que levam nossos alunos a ter mais esperança 
em uma humanidade disposta a ouvir, a aprender e a 
conviver. Meus sinceros agradecimentos pelo aprendizado 
e pelas emoções vividas.”

Solange Inês Dorocinski | Professora 
do Grupo Educacional Bom Jesus

“O Ensino Religioso cumpre seu papel de promover o 
conhecimento e o diálogo inter-religioso. Não há seleção 
de perguntas; os alunos são livres para perguntar o 
que quiserem. Todos os participantes da mesa-redonda 
respondem à mesma quantidade de perguntas. Não há 
debates, apenas exposição de ideias e crenças. Durante 
o evento, percebe-se o respeito mútuo entre todos os 
líderes religiosos convidados.”

Mário Renato Longen | Coordenador de 
Ensino Religioso do Grupo Educacional Bom Jesus
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BOM JESUS É DESTAQUE 
NO PRÊMIO MELHORES DO ANO
O Grupo Educacional Bom Jesus foi homenageado no 
Prêmio Melhores do Ano 2017/2018, promovido pelo 
Diário Indústria & Comércio. A cerimônia ocorreu no 
auditório Poty Lazzarotto, no Museu Oscar Niemeyer, 
em Curitiba (PR). O reconhecimento destacou o Grupo 
Educacional Bom Jesus na categoria Educação.

DESTAQUES

GRUPO EDUCACIONAL BOM JESUS PARTICIPA 
DE FÓRUNS NACIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO 
E PASTORAIS
Representantes do Grupo Educacional Bom Jesus 
compartilharam experiências e participaram de 
importantes debates durante o IV Fórum Nacional de 
Educação Básica e o II Fórum Nacional de Agentes de 
Pastoral. Os eventos foram organizados pela Anec, no 
mês de março de 2018, em São Paulo (SP).

O Grupo Educacional Bom Jesus enviou para os 
encontros Frei Claudino Gilz, coordenador do Bom 
Jesus Social e do FAE Social e membro da diretoria da 
Anec, Cleuza Cecato, coordenadora de Produção de 
Texto do CEP, e Rita de Cássia Marques Kleinke e Frei 
Gabriel Vargas Dias Alves, responsáveis pela Pastoral.
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GRUPO EDUCACIONAL BOM JESUS PELO 
HUMANISMO SOLIDÁRIO NA EDUCAÇÃO
Representantes do Grupo Educacional Bom Jesus 
estiveram presentes no II Congresso Nacional de 
Educadores Franciscanos, realizado de 27 a 29 de 
agosto de 2018, em Anápolis (GO). 

Nessa edição, a equipe da Pastoral da Educação da 
Conferência dos Frades Menores do Brasil (CFMB), 
responsável pelo evento, apresentou o seguinte 
tema central para o debate: A Educação Franciscana 
em Prol do Humanismo Solidário. Assim, discutiu-se 
como a formação humana pode ir além do indivíduo, 
despertando nas pessoas uma sensibilidade que 
provoque ações solidárias, fraternas e urgentes para 
os mais fragilizados. 

BOM JESUS PROMOVE A FEIRA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO
Promovida pelo CEP, a Feira de Iniciação Científica do 
Ensino Médio (Ficen) incentiva a produção científica 
entre os estudantes. A edição de 2018 foi realizada no 
Bom Jesus Centro, em Curitiba (PR), e envolveu todas 
as Unidades de ensino, além das escolas conveniadas, 
culminando na apresentação de 105 trabalhos.
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24.º ENCONTRO NACIONAL DAS 
ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO
Há dez anos, o Grupo Educacional Bom Jesus iniciou uma 
parceria de sucesso com a ONU, que tem impactado no 
desenvolvimento social de comunidades com poucos 
recursos por meio da educação. Trata-se do PEA-Unesco – 
Programa de Escolas Associadas da ONU –, que em 2018 
ampliou a presença do Colégio Bom Jesus na agenda de 
trabalho por meio da inclusão de mais oito Unidades. 
Atualmente, o grupo de escolas brasileiras associadas 
conta com 583 instituições.

O anúncio das novas parcerias ocorreu durante o 
24.º Encontro Nacional das Escolas Associadas da Unesco, 
entre os dias 12 e 14 de setembro, em Salvador (BA). 
Mais de 800 educadores de todo o Brasil estiveram 
presentes, participando de palestras, mesas-redondas 
e debates sobre mudanças climáticas, desenvolvimento 
sustentável, cidadania global e ensino de línguas, 
metodologias ativas, ensino híbrido, transformação digital 
na educação, entre outros. 

Também foi anunciada a certificação de 222 novas 
escolas, com grande participação de instituições do 
Paraná, incluindo o Bom Jesus Internacional Aldeia, em 
Campo Largo (PR), o Bom Jesus Internacional Alphaville, 
em Colombo (PR), o Bom Jesus São José dos Pinhais (PR), 
o Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá (PR), 
o Bom Jesus São José, em Rio Negro (PR), o Bom Jesus 
Carlos Démia, em Maringá (PR), o Bom Jesus Santo Antônio, 
em Rolândia (PR), e o Bom Jesus São Vicente, em 
Araucária (PR).
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A Congregação para a Educação Católica publicou, em 
2017, o documento Educar ao Humanismo Solidário: 
para Construir uma “Civilização do Amor” 50 Anos após a 
Populorum Progressio, fazendo a seguinte menção sobre o 
atual contexto: 

13 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: para construir uma ‘civilização do amor’ 50 anos após a Populorum progressio. Roma: Institutos de 
Estudo, 2017. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_po.html#2._
HUMANIZAR_A_EDUCA%C3%87%C3%83O_>. Acesso em: 9 jan. 2019. 

“[...] é paradoxal que o homem contemporâneo tenha 
alcançado metas importantes no conhecimento 
das forças da natureza, da ciência e da tecnologia 
e, ao mesmo tempo, seja carente de projetos para 
uma convivência pública adequada, a fim de tornar 
a existência de todos, e de cada um, aceitável e 
digna. O que, talvez, ainda falte é o desenvolvimento 
conjunto das oportunidades civis através de um 
plano educativo, capaz de explicar as motivações da 
cooperação num mundo solidário. A questão social, 
como disse o Papa Bento XVI, é hoje uma questão 
antropológica que requer uma função educativa 
que não se pode mais adiar. Por isso, é necessário 
‘um novo ímpeto do pensamento para compreender 
melhor as implicações do fato de sermos uma família; 
a interação entre os povos da terra chama-nos a 
esse ímpeto, para que a integração se verifique sob o 
signo da solidariedade, e não da marginalização’”.13

Desde que foi implantado, há três anos, o Bom Jesus 
Social tem procurado, à luz tanto das prerrogativas de tal 
documento quanto das Fontes Franciscanas, mobilizar em 
cada um dos Colégios do Grupo Educacional Bom Jesus 
toda a comunidade escolar em prol do desenvolvimento 
de ações socioeducativas. O projeto foi elaborado com o 
objetivo de dirimir fraturas sociais e atender aqueles que 
possuem uma mente repleta de sonhos, mas vivem uma 
realidade de poucas oportunidades. 

Devidamente planejado e discutido, o Bom Jesus Social 
conta com a participação de professores, gestores, 
alunos e diversos profissionais, além do apoio dos que 
estão na liderança das entidades beneficiadas. Presente 
nas cidades onde há Unidades de Ensino Bom Jesus, 
esse trabalho é organizado por meio de um cronograma 
que inclui o desenvolvimento, a implementação, o 
acompanhamento e a avaliação das atividades, 
propondo aos beneficiados um processo gradativo de 
aquisição de habilidades e conhecimentos específicos, 
além de maior inserção social. 

Frei Claudino Gilz | Coordenador do Bom Jesus Social 

Conheça, a seguir, um relato das iniciativas 
desenvolvidas em 2018.
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BOM JESUS ÁGUA VERDE | CURITIBA 
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Desde 1996

N.º de alunos: 1 392

Gestora: Giselle Merlin de Andrade

PROJETO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE 
ATIVIDADES RECREATIVAS E PRÁTICAS CORPORAIS

Com uma carga horária de duas horas semanais, a Unidade 
promove práticas esportivas com 430 adolescentes, de 
14 a 17 anos, atendidos pelo Instituto Salesiano de 
Assistência Social (Isas). Durante os encontros, os 
participantes praticam modalidades como futsal, voleibol 
e dança. As atividades são desenvolvidas por professores 
de Educação Física e pela equipe pedagógica do Bom Jesus, 
além de contar com a participação dos profissionais do Isas. 

PARANÁ
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“No começo, eu nem conversava. Hoje eu me comunico 
bem, aprendi muitas coisas e conheci pessoas diferentes. E 
a maior lição: nunca desistir.”

Kauan Medeiros dos Santos, 14 anos 
Aluno beneficiado

Instituto Salesiano de Assistência Social (Isas) – 
Fundado em 30 de setembro de 1958, no Bairro 
Guaíra, em Curitiba (PR) , o Isas é uma entidade 
filantrópica com fins beneficentes, culturais, 
formativos e de assistência social, voltada a crianças 
e adolescentes carentes. 

A virtude da fraternidade nasce e se evidencia – de acordo com São Francisco – no modo 
de ser das pessoas que se unem à luz de uma mesma inspiração, seja ela com base no 
Evangelho de Jesus Cristo, seja ela de cunho humanitário. A virtude da fraternidade consiste, 

antes de tudo, em dispor do melhor de si para promover o bem-estar do próximo, preferencialmente os 
mais abandonados. Eis porque São Francisco assim recomenda: ‘Consideremos todos, meus irmãos, o 
Bom Pastor que, para salvar suas ovelhas, sofreu a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no 
na tribulação, na perseguição, no opróbrio, na fome, na sede, na enfermidade, na tentação 
e em todo o mais, e receberam por isso do Senhor a vida eterna’.14

14 GILZ, Fr. C.; LONGEN, M. R.; PUHL, D. P. Projeto Tempo Franciscano 2018: o Dia de Francisco de Assis − minoridade, fraternidade e paz. Curitiba: CEP Bom Jesus, 2018. p. 14. 
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BOM JESUS CENTRO | CURITIBA 
Ensino Fundamental e Ensino Médio – Desde 1958

N.º de alunos: 1 661

Gestor: Marcelo Bianchini Favaro

JOVEM ABRAÇA CRIANÇA

Em um projeto coordenado pelo Hospital Pequeno Príncipe, 
alunos do programa de High School e da 2.ª série do Ensino 
Médio da Unidade desenvolvem atividades recreativas com 
os pacientes que aguardam atendimento ambulatorial.

A iniciativa é realizada duas vezes por mês – sempre às 
terças-feiras, das 14h30 às 16h30, por grupos rotativos 
formados por 12 alunos –, auxiliando na distração das 
crianças com ações que envolvem pintura, desenhos, 
contação de histórias, minigolfe e brincadeiras. 

Para participar do projeto, o aluno do Bom Jesus precisa 
fazer parte do programa Semeando o Bem e encaminhar 
ao hospital um termo de autorização devidamente 
preenchido e assinado pela família. 

44

relatório_BJ_2018.indb   44 03/05/2019   09:36:16



“Este momento é importante, pois distrai a criança que já 
está cansada de tanto esperar a consulta. Muitas crianças 
atendidas pelo hospital vêm de cidades do interior do 
Paraná, bem como de outros estados. Chegam cedo para 
pegar a senha e aguardam o dia todo pela consulta. A 
essa altura a criança está agitada, inquieta e ociosa. Além 
disso, o benefício é termos um aluno que consegue refletir 
sobre as dificuldades que essas pessoas encontram nesse 
momento de fragilidade, seja pela questão de saúde, seja 
pela questão financeira, e percebem que com uma atitude 
simples e que não requer muito esforço, oferecem, nesse 
dia, um momento mais feliz para essas crianças.”

Santareno Augusto Miranda | 
Professor do Grupo Educacional Bom Jesus

Hospital Pequeno Príncipe – Fundado em 1971 
e localizado em Curitiba (PR), é o maior hospital 
pediátrico do Brasil. Atualmente, cerca de 70% da 
sua capacidade é destinada a atender pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A fraternidade intuída e vivida 
por Francisco de Assis não 
é só humana, mas inclusive 
cósmica: ela se estende a todas 
as criaturas.15

15 ORDEM DOS FRADES MENORES. 
O grito da terra e o grito dos 
pobres: um subsídio da Ordem 
para o cuidado da Criação. Roma: 
OFM Communications Office, 
2016. p. 18.
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PROJETO MONITORIA: INTEGRAÇÃO QUE TRANSFORMA

A Unidade atua no Colégio Estadual Guaíra com 
atividades de reforço nas disciplinas de Matemática e de 
Língua Portuguesa para os estudantes do 8.º e 9.º ano. 
As aulas são ministradas semanalmente, com duração de 
cinco horas. 

Antes de cada encontro, o conteúdo é planejado por um 
grupo de dois professores e dez alunos da Unidade 
Bom Jesus Centro, de acordo com as necessidades 
dos beneficiados. 

Outra ação aplicada é que, durante o horário de intervalo, 
os estudantes do 6.º ao 9.º ano são favorecidos com 
atividades recreativas. Ao todo, 150 alunos são atendidos 
pela iniciativa.

“Participar desse projeto tem me ajudado muito nas aulas, 
porque eu tenho dificuldades. Gosto muito das atividades 
e venho a todos os encontros, acho até que deveríamos 
ter mais dias de atendimento durante a semana.”

Roger Alexsandro da Silva Batista, 14 anos | 
Aluno do 8.º ano do Colégio Estadual Guaíra

Colégio Estadual Guaíra – Fundado em 1965, o colégio 
está localizado no bairro Rebouças, em Curitiba (PR), 
e atende alunos dos ensinos Fundamental e Médio. 
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[Francisco de Assis foi] um daqueles homens tão raros de nossa 
história que não nos deixam desesperar do ser humano. Trata-se 
de Francisco de Assis. [...] Foi para ele que me voltei. Foi a ele que 
eu pedi o segredo de uma verdadeira fraternidade humana. Pouco 
a pouco, além das grandes aflições e das tragédias deste mundo, 
Francisco abriu minha alma para a harmonia profunda das coisas 
e de tudo o que vive. Num universo desencantado, ele foi para 
mim o encantador. Mostrou-me o caminho de uma verdadeira 
humanidade, corrigindo o que o nosso humanismo dos direitos 
humanos tem de limitado e mesmo de ambíguo e perigoso.16

16 LECLERC, É. O sol nasce em Assis. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 9-10.
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PROJETO VILA TORRES

A Unidade beneficia 50 alunos do Colégio Esperança 
que frequentam o contraturno escolar na Associação 
Pequena Obra Franciscana. O projeto é realizado por uma 
professora do Bom Jesus em encontros que totalizam dez 
horas semanais com atividades diversas. 

BOM JESUS NOSSA SENHORA 
DE LOURDES | CURITIBA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 1999

N.º de alunos: 2 314

Gestora: Cleide de Lourdes Barbosa Machado
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“Participar desta ação é uma forma de contribuir para o 
crescimento das crianças atendidas no projeto. Isso é uma 
satisfação enorme porque vemos o quanto são carentes, 
materialmente, inclusive. Porém não há dor, não há 
carência, não há fragilidade que resista ao poder do amor 
e da união.” 

Josiane Gasparini | 
Professora do Grupo Educacional Bom Jesus

Associação Pequena Obra Franciscana – Localizada 
na Vila Torres, em Curitiba (PR), desde 1997, a 
instituição oferece atividades para crianças carentes 
em contraturno escolar. 

Francisco é o exemplo por excelência do 
cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia 
integral, vivida com alegria e autenticidade. 
É o santo padroeiro de todos os que estudam 
e trabalham no campo da ecologia, amado 
também por muitos que não são cristãos. 
Manifestou uma atenção particular pela criação 
de Deus e pelos mais pobres e abandonados. 
Amava e era amado pela sua alegria, a sua 
dedicação generosa, o seu coração universal. 
Era um místico e um peregrino que vivia com 
simplicidade e numa maravilhosa harmonia 
com Deus, com os outros, com a natureza e 
consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são 
inseparáveis a preocupação pela natureza, a 
justiça para com os pobres, o empenhamento 
na sociedade e a paz interior.17

17 FRANCISCO, P. Carta Encíclica do Sumo Pontífice 
Francisco Laudato si’ Louvado sejas: sobre o cuidado da 
casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015. p. 14.
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PROJETO SEMEANDO O BEM

Uma vez por mês, um grupo de 30 alunos da Unidade visita 
o Lar de Idosos Recanto do Tarumã para levar donativos 
arrecadados, realizar atividades recreativas e promover 
muito diálogo com os 120 moradores do local. Durante 
cada encontro, os idosos se divertem com as ações 
dos jovens, que envolvem bingos e rodas de conversa. 
A iniciativa é motivada por um trabalho de formação 
teórica com aulas expositivas, incentivando a prática do 
voluntariado entre os estudantes do Bom Jesus. 

“Desde sempre eu quis fazer trabalho voluntário, mas 
estava difícil encontrar devido à minha idade. Quando eu 
soube da proposta do Colégio, fiquei muito interessada e 
fui atrás. Decidi fazer parte da equipe do Semeando o Bem 
para poder ajudar as pessoas que precisam e proporcionar 
a elas bons momentos. Quando fizemos a visita ao Lar 
de Idosos Recanto do Tarumã, percebi que, além de 
proporcionar coisas boas aos idosos, nós, voluntários, 
também recebemos em troca muitos sorrisos, carinho e 
crescimento pessoal.” 

Ana Caroline Abdo | Aluna da 2.ª série do 
Ensino Médio do Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes

Lar de Idosos Recanto do Tarumã – Localizado no 
bairro Tarumã, em Curitiba (PR), o lar de idosos 
faz parte da instituição Socorro aos Necessitados. 
Abriga homens acima de 60 anos que não possuem 
condições de manter a própria sobrevivência ou que 
apresentam vulnerabilidade familiar. 
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Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de 
Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, 
envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com 
toda a criação, chegando mesmo a pregar às flores “convidando-as a louvar o 
Senhor, como se gozassem do dom da razão”. [...] para ele [Francisco], qualquer 
criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado 
a cuidar de tudo o que existe. [...] Se nos aproximarmos da natureza e do meio 
ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar 
a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as 
nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador 
dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo 
contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, então brotarão 
de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude.18

18 FRANCISCO, P. Carta Encíclica do Sumo Pontífice Francisco Laudato si’ Louvado sejas: sobre 
o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015. p. 15.
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MONITORIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Alunos do Ensino Médio da Unidade disponibilizam duas 
horas semanais para auxiliar estudantes do Ensino 
Fundamental que frequentam a Casa de Apoio Irmã 
Scheilla (Cais) com atividades de reforço escolar. Durante 
cada encontro são utilizados recursos como multimídia, 
exercícios impressos e livros validados e aprovados por 
professores do Colégio. Além das aulas de reforço, os 
voluntários realizam atividades recreativas e didáticas, 
que auxiliam, sobretudo, nas aulas de Língua Portuguesa e 
de Matemática de 60 crianças.

BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA | CURITIBA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2005

N.º de alunos: 901

Gestora: Andréa Regina Eckel
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“As atividades em sala de aula são conduzidas pelos 
alunos do Bom Jesus, e as atividades na quadra 
contam com a orientação de um professor. Os 
alunos atuam de forma comprometida, alegres e 
descontraídos, interagindo com muita tranquilidade 
com as crianças.”

Equipe Hora do Saber | Cais
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MENSAGEIROS DA PAZ E DO BEM

Uma vez por semana, alunos do 8.º e 9.º ano do 
Ensino Fundamental levam mensagens de Paz e Bem aos 
funcionários, familiares e alunos da instituição Cais. As 
atividades são promovidas pelos estudantes que fazem 
parte da Pastoral Escolar e têm o intuito de despertar o 
trabalho voluntário em toda a comunidade escolar. Os 
encontros são realizados na Unidade Divina Providência, 
nas residências de familiares e em outras instituições que 
desejam conhecer um pouco mais esse trabalho.

Casa de Apoio Irmã Scheilla (Cais) – Localizada no 
município de Colombo (PR), a instituição é mantida 
pela Sociedade Espírita Missionários da Luz e atende 
60 crianças carentes no contraturno escolar. Os 
estudantes são recebidos de segunda a sexta-feira 
e são beneficiados com reforço escolar, alimentação, 
práticas de esportes e orientação religiosa.

54

relatório_BJ_2018.indb   54 03/05/2019   09:37:43



55

A vocação à solidariedade convida as pessoas do século XXI a confrontarem-se 
com os desafios da convivência multicultural. [...] as dificuldades geralmente são o 
resultado de uma ausência de educação para o humanismo solidário, baseada na 
formação da cultura do diálogo. A cultura do diálogo não significa simplesmente 
conversar para se conhecer, de modo a facilitar o encontro entre cidadãos de 
diferentes culturas. Mas o autêntico diálogo ocorre num quadro ético de requisitos 
e atitudes formativas, bem como de objetivos sociais. Os requisitos éticos para 
dialogar são a liberdade e a igualdade: os participantes do diálogo devem estar livres 
de seus interesses contingentes e estar dispostos a reconhecer a dignidade de todos 
os interlocutores. Esses comportamentos são baseados na coerência com o próprio 
universo de valores.19

19 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: para construir 
uma “civilização do amor” 50 anos após a Populorum progressio. Roma: Institutos de Estudo, 2017. 
Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_
con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ | CURITIBA
Ensino Médio – Desde 2008

N.º de alunos: 801

Gestora: Marlene Kochinski

BOM JESUS SOLIDÁRIOS

Quinzenalmente, um grupo de 20 a 25 alunos, 
acompanhado por uma professora, visita o Lar de Idosos 
Recanto do Tarumã para realizar atividades de integração 
com os 120 idosos que moram no local. As ações são 
sugeridas e direcionadas pela terapeuta ocupacional 
e pela assistente social da instituição, atendendo às 
necessidades dos idosos. 

Em 2018, dentre as atividades realizadas, destacaram-se 
o auxílio para uso do computador, a colheita de limões, 
a decoração das datas festivas e as entrevistas com os 
moradores para descobrir suas habilidades e informações 
sobre seus familiares.
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“Ter os jovens aqui no lar é muito importante. Eles 
exercitam a humanidade e a benevolência. Acredito 
que um dia todos vão passar por esta fase, todos vão 
envelhecer; aqueles que ajudam agora fazem a sua parte 
e um dia poderão precisar disso também. É um ciclo, sem 
nada em troca, com muito amor.”

Idoso atendido pelo Lar de Idosos Recanto do Tarumã

Lar de Idosos Recanto do Tarumã – Localizado no 
bairro Tarumã, em Curitiba (PR), o lar de idosos 
faz parte da instituição Socorro aos Necessitados. 
Abriga homens acima de 60 anos que não possuem 
condições de manter a própria sobrevivência ou que 
apresentem vulnerabilidade familiar.

O que a tolerância autêntica 
demanda de mim é que respeite 
o diferente, seus sonhos, suas 
ideias, suas opções, seus gostos, 
que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância 
legítima termina por me ensinar 
é que, na sua experiência, 
aprendo com o diferente.20

20 FREIRE, P. Pedagogia da 
tolerância. Organização, 
apresentação e notas Ana 
Maria Araújo Freire. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2013. p. 26.
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EDUCAÇÃO PSICOMOTORA: 
MOVIMENTAR PARA DESENVOLVER

Uma vez por semana, a Unidade promove aulas de 
psicomotricidade a 76 alunos das turmas de Pré I e 
Pré II da Escola Municipal Caetano Munhoz da Rocha. As 
atividades são cuidadosamente planejadas e aplicadas 
por profissionais graduados em Educação Física e 
buscam o desenvolvimento da percepção rítmica, a 
identificação de segmentos do corpo e o contato físico em 
brincadeiras que envolvam movimento e promoção das 
habilidades psicomotoras.

BOM JESUS INTERNACIONAL 
ALDEIA | CAMPO LARGO
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Desde 1981

N.º de alunos: 734

Gestora: Patricia Daiani Dias
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“Desde 2016, temos lecionado, semanalmente, aulas de 
psicomotricidade na Escola Municipal Caetano Munhoz 
da Rocha. Os profissionais da escola nos relatam que 
a psicomotricidade tem auxiliado no desenvolvimento 
global dos alunos participantes, até mesmo na escrita, 
que requer coordenação motora fina apurada. Constata- 
-se também que os alunos demonstram motivação pelas 
aulas dadas e esperam ansiosamente por elas; há sempre 
ricas trocas e muita aprendizagem!”

Patricia Daiani Dias | 
Gestora da Unidade Bom Jesus Internacional Aldeia

Escola Municipal Caetano Munhoz da Rocha – 
Localizada no bairro Rondinha, em Campo Largo (PR), 
desde 1955, a escola atende crianças da Educação 
Infantil ao 5.º ano.

Existir é sempre co-existir, 
viver é sempre con-viver. 
Coexistir e conviver exigem, 
como primeira atitude, o 
respeito pelo outro enquanto 
outro, diferente de mim.21 
21 BOFF, L. Virtudes para um 
outro mundo possível: 
convivência, respeito e 
tolerância. Petrópolis: Vozes, 
2006. p. 125. v. 2.
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SOMANDO AÇÕES, MULTIPLICANDO CONHECIMENTO

A Unidade atua com as famílias carentes cadastradas no 
Movimento de Integração Cristã (MIC), desenvolvendo 
ações que beneficiam em torno de 400 pessoas. 

Durante o ano, com o auxílio de 11 professores, 1 estagiária, 
2 funcionários administrativos e os alunos da Unidade, 
são realizadas atividades como palestras educativas, 
campanha para arrecadação de donativos e produção de 
materiais na marcenaria, que são doados para sorteios em 
eventos promovidos na instituição. 

ESCOLA BOM JESUS MODALIDADE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CAMPO LARGO
Ensino Fundamental para alunos com 
necessidade educativa especial – Desde 1983

N.º de alunos: 41

Gestora: Mônica Regina Bertoldi Munhoz da Rocha
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“Muitas mulheres que assistiram à palestra sobre 
higiene e saúde bucal gostaram muito e disseram que 
já passaram as dicas para as filhas e noras ensinarem 
aos familiares. Quanto a mim, não tenho palavras para 
agradecer este lindo ato. Muito obrigada! Vocês estão no 
meu coração e nas minhas orações. Deus os abençoe!”

Marta Gorski | Responsável pelo MIC

Movimento de Integração Cristã (MIC) – Localizada 
no Centro de Campo Largo (PR), a instituição 
oferece cursos profissionalizantes e palestras 
educativas a famílias carentes, além de auxiliar 
em necessidades temporárias, ofertando roupas, 
calçados e alimentação.
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ENGLISH FOR ALL

A Unidade oferece a oportunidade de aprender inglês a 
15 crianças da Escola Municipal Barão de Mauá. As 
aulas ocorrem duas vezes por semana na Unidade, com 
transporte gratuito em um ônibus escolar do Bom Jesus. 
Durante cada encontro, os estudantes também recebem 
um lanche e almoço. Todo o material didático utilizado nas 
aulas é doado pela Editora National Geographic e os itens 
adicionais como fotocópias, internet e jogos são cedidos 
pelo próprio Bom Jesus. 

Desde o segundo semestre de 2017, os participantes 
também desfrutaram de aulas de natação na piscina 
do Colégio. 

BOM JESUS INTERNACIONAL 
ALPHAVILLE | COLOMBO
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Desde 2002

N.º de alunos: 374

Gestora: Mônica Andréa Jonsson
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“Posso dizer que em minha vida despertou ainda mais 
o sentimento de amor ao próximo e a esperança de um 
futuro melhor na vida desses pequenos.”

Fabiane da Silva Mendonça | 
Funcionária Administrativa Bom Jesus

Escola Municipal Barão de Mauá – Desde 1992, a 
escola, localizada no município de Colombo (PR), 
oferece educação pública para alunos matriculados 
em turmas da Educação Infantil ao 5.º ano.

O servo de Deus não pode 
conhecer em que medida possui 
a paciência e a humildade, 
enquanto se sentir satisfeito 
em tudo. Quando porém vier o 
tempo em que o contrariarem 
os que deveriam andar 
conforme os seus desejos, 
então, quanta paciência e 
humildade ele manifestar, 
tanta terá e nada mais.22

22 FRANCISCO, S. Admoestações. 
In: SILVEIRA, I.; REIS, O. (Org.). 
São Francisco de Assis: escritos 
e biografias de São Francisco 
de Assis, crônicas e outros 
testemunhos do 1.º século 
franciscano. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1982. p. 65-66.
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GRUPO DE VOLUNTARIADO

Mensalmente, 15 alunos do Ensino Médio, em conjunto 
com um professor e a assessoria pedagógica da Unidade, 
reúnem-se para planejar ações para os moradores da 
Casa de Repouso São José. O local, que abriga 24 idosos, 
recebe os voluntários do Colégio para realizarem 
atividades lúdicas, recreativas e artísticas. 

O grupo também se preocupa em arrecadar doações de 
itens que são de extrema importância para a casa de 
repouso, como materiais de higiene pessoal e de limpeza, 
fraldas geriátricas, alimentos e roupas. 

BOM JESUS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 714

Gestora: Stela Regina Gressler Wontroba
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“Passar um dia com eles é uma vivência extremamente 
enriquecedora para nós que temos uma vida confortável. 
Sair da ‘bolha’ amplia e modifica o jeito de ver o 
mundo. Além disso, a sensação de ajudar o próximo 
é maravilhosa.”

Mariana Laube | Aluna da 1.ª série do Ensino Médio

São José Casa de Repouso para Idosos – Fundada em 
1991, a instituição atua no bairro Riacho Doce, em 
São José dos Pinhais (PR), e atende atualmente 
24 idosos, entre homens e mulheres. B
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MAIS ENEM

Nos meses de maio a outubro, alunos da 3.ª série do 
Ensino Médio da rede estadual de ensino do município 
de Araucária (PR) assistem gratuitamente a aulas 
preparatórias para o Enem. Os encontros ocorrem 
semanalmente no anfiteatro da Unidade e beneficiam 
um total de 120 alunos de 8 colégios do município. As 
aulas são ministradas por 16 professores do Bom Jesus 
e direcionadas para os conteúdos cobrados no exame e 
também em vestibulares. 

BOM JESUS SÃO VICENTE | ARAUCÁRIA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2015

N.º de alunos: 592

Gestor: Robson Fernando Oldenburg
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"Confesso que gostei muito. Relembrei coisas que 
já tinham sumido da minha mente e que são muito 
importantes. Agradeço ao Colégio Bom Jesus por esta 
oportunidade; sei que vai me ajudar muito em provas 
como o Enem e outras. A aula de Química foi sensacional, 
aprendi muito e desejo cursar Química!”

Daiane Suelen Lima Gonçalves | 
Aluna do Colégio Estadual Fazenda Velha

Colégios públicos da rede estadual de Araucária (PR)
beneficiados pelo Bom Jesus Social

• Colégio Estadual Fazenda Velha

• Colégio Estadual Professora Helena Wysocki

• Colégio Estadual do Campo Araucária

• Colégio Estadual Professora Cleide Leni Lopes 
Kurzawa

• Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski

• Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz

• Colégio Estadual do Campo Joana Gurski

• Colégio Estadual Professor Elzeário Pitz
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EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A VIDA

Todas as quartas-feiras, com o auxílio de um professor de 
Educação Física, a Unidade realiza atividades recreativas 
e esportivas com 34 crianças atendidas pela Obra Social 
Padre Bernhard Merkel. O objetivo da iniciativa é promover, 
de forma lúdica, o desenvolvimento físico, cognitivo e 
psicológico das crianças, despertando-as, também, para 
os valores sociais.

BOM JESUS MÃE DO DIVINO AMOR | ARAPONGAS
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2016

N.º de alunos: 623

Gestora: Denize de Fátima Branco Manfrin
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“Acho as aulas muito divertidas, sempre participo de 
novas brincadeiras, faço amigos e aprendo a respeitar 
os colegas.”

Maryana Greppi de Almeida, 9 anos | 
Aluna da Obra Social Padre Bernhard Merkel

Obra Social Padre Bernhard Merkel – Entidade 
filantrópica com fins beneficentes mantida e dirigida 
pelas Irmãs Palotinas na Vila São João, em 
Arapongas (PR). A instituição atua desde 2011 em 
benefício de crianças e adolescentes. 
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FUTSAL DO BEM

Toda semana um professor de Educação Física coordena 
aulas de futsal para um grupo de 25 meninas atendidas pelo 
Lar Escola da Criança de Maringá. A instituição beneficiada 
atua com crianças no contraturno escolar, período em 
que os jovens ficam mais suscetíveis a situações de 
vulnerabilidade social. O esporte contribui para que esse 
horário seja preenchido de forma sadia, promovendo o 
desenvolvimento físico e social dos participantes. 

BOM JESUS CARLOS DÉMIA | MARINGÁ
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2018

N.º de alunos: 238

Gestor: Alizandro Boni
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“Essa parceria com o Bom Jesus veio no momento certo. 
Estávamos com falta de um profissional para esporte e 
recreação. Promover projetos de cunho social é um passo 
importante para que os jovens cresçam conscientes 
do seu papel na sociedade, algo fundamental nos dias 
de hoje, em que é cada vez mais comum as pessoas 
apresentarem atitudes individualistas e preconceituosas. 
Agradecemos muito este gesto de solidariedade do 
Bom Jesus.”

Lourdes Casaroto | Gestora Administrativa 
do Lar Escola da Criança de Maringá

Lar Escola da Criança de Maringá – Fundada em 
1963, a instituição atua no Jardim Novo Horizonte, em 
Maringá (PR), oferecendo atendimento para crianças 
e adolescentes.

Bem-aventurado o servo que, 
sendo louvado e exaltado pelos 
homens, não se considera 
melhor do que quando é tido 
por insignificante, simplório e 
desprezível. Porque o homem 
vale o que é diante de Deus e 
nada mais.23

23 FRANCISCO, S. Admoestações. 
In: SILVEIRA, I.; REIS, O. (Org.) 
São Francisco de Assis: escritos 
e biografias de São Francisco 
de Assis, crônicas e outros 
testemunhos do 1.º século 
franciscano. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1982. p. 67.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Duas vezes por semana, a Unidade promove contação de 
histórias para 69 crianças, de 4 meses a 5 anos, atendidas 
pelo Centro de Educação Infantil Recanto dos Anjos. De 
forma lúdica, utilizando livros, bonecos e fantoches, 
a atividade tem o objetivo de entreter as crianças 
beneficiadas e despertar nelas o gosto pela leitura. 

BOM JESUS SANTO ANTÔNIO | ROLÂNDIA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2007

N.º de alunos: 507

Gestora: Patrícia Bordim Pinceli
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“Os alunos ficam ansiosos quando a professora da turma 
fala: ‘Hoje é dia de história com a professora Aline’, a ‘tia 
de verde’, como as crianças a chamam carinhosamente. 
Elas ficam querendo saber qual história a professora vai 
contar. O dia da história é um dia muito aguardado pelos 
nossos pequenos. Nossa gratidão à professora Aline e ao 
Colégio Bom Jesus por nos proporcionar esse momento, 
que certamente ficará guardado para sempre na vida de 
nossos alunos.” 

Equipe docente e pedagógica do 
Centro de Educação Infantil Recanto dos Anjos

Centro de Educação Infantil Recanto dos Anjos – 
A instituição atua na Educação Infantil na Vila Oliveira, 
em Rolândia (PR). 

Considera, ó homem, a que 
excelência te elevou o Senhor, 
criando-te e formando-te segundo 
o corpo à imagem do seu dileto 
Filho e, segundo o espírito, à sua 
própria semelhança. Entretanto, 
as criaturas todas que estão 
debaixo do céu, a seu modo, 
servem e conhecem e obedecem ao 
seu Criador melhor do que tu.24

24 FRANCISCO, S. Admoestações. 
In: SILVEIRA, I.; REIS, O. (Org.). 
São Francisco de Assis: escritos 
e biografias de São Francisco 
de Assis, crônicas e outros 
testemunhos do primeiro século 
franciscano. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1982. p. 62.
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ESCREVENDO PARA O AMANHÃ

A Unidade oferece reforço em Produção Textual para 
20 alunos da 3.ª série do Ensino Médio de 4 escolas 
estaduais do Centro de Paranaguá (PR). As aulas, com duas 
horas de duração, são realizadas semanalmente no Bom 
Jesus Nossa Senhora do Rosário no período vespertino.

As atividades e o material didático são desenvolvidos por 
uma professora especialista na área de Língua Portuguesa, 
com foco em obter melhores resultados na avaliação 
do Enem.

BOM JESUS NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO | PARANAGUÁ 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 541

Gestora: Monica Krzyzanovski
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“Nem todos têm a oportunidade de pagar um curso para 
a construção de textos para prestar vestibular, mas esta 
oficina de redação que o Colégio Bom Jesus Rosário nos 
proporcionou abrirá muitas portas importantes para a 
nossa vida, além de nos fazer evoluir cada vez mais.” 

Gabriela do Rocio Rodrigues Ribeiro | Aluna do Instituto 
Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha

Colégios públicos da rede estadual de Paranaguá (PR) 
beneficiados pelo Bom Jesus Social

• Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga 

• Colégio Estadual Helena Viana Sundin 

• Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes

• Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano 
Munhoz da Rocha 
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DE PASSO EM PASSO, CONQUISTANDO NOVO ESPAÇO

A iniciativa é realizada em duas horas semanais e oferece 
atividades físicas, recreativas e de lazer às pessoas 
assistidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). 
A programação é coordenada por duas professoras da 
Unidade Bom Jesus e envolve passeios, jogos, dinâmicas, 
caminhadas e gincanas, beneficiando 20 pessoas. 

BOM JESUS SÃO JOSÉ | RIO NEGRO
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2005

N.º de alunos: 405

Gestora: Zeliane Maria Virgilio Trisotto
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“A caminhada que fizemos provocou em mim uma mistura 
de sentimentos; alegria por poder apoiar a luta, mas 
também piedade por ver tantas pessoas necessitadas de 
ajuda financeira e emocional. Valeu muito participar desse 
momento como experiência de vida.” 

Victor Hugo Lemos Miguel | 
Aluno da 1.ª série do Ensino Médio do Bom Jesus São José

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) – Localizado 
em Rio Negro (PR), a instituição oferece serviços de 
saúde especializados em atenção psicossocial por 
meio de grupos de apoio, oficinas terapêuticas e 
confraternizações, além de acompanhamento médico 
e psicológico. 
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“O encontro no Colégio Bom Jesus foi muito importante, 
pois tivemos a oportunidade de conhecer o Colégio e o 
trabalho realizado pelos professores. Aprendemos a 
fazer o chaveiro da vida e refletimos sobre a luta contra o 
câncer. As apresentações dos alunos foram lindas, fiquei 
emocionada. A visita ao Colégio Bom Jesus foi algo que 
marcou muito todos nós.”

Pracidina Andrade | Paciente em tratamento

OUTUBRO ROSA: UM GESTO DE AMOR

No segundo semestre de 2018, a Unidade trabalhou em 
prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Foram 
desenvolvidas ações como campanhas de conscientização 
e prevenção ao câncer e jogos de voleibol entre pais 
de alunos, que culminaram na doação de caixas de 
leite entregues à Rede Feminina, além de uma visita de 
pacientes até a Unidade para participarem de atividades 
recreativas. A iniciativa beneficiou 20 mulheres que estão 
em tratamento médico. 

Rede Feminina de Combate ao Câncer – Fundada 
em 18 de março de 1954, atende mulheres que 
estão em tratamento contra o câncer e promove a 
difusão de conhecimentos sobre a doença, visando 
principalmente à prevenção.
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O [Professor] Morrie que eu conheci, o Morrie que tantos outros conheceram, não teria sido a pessoa que 
foi se não tivesse passado anos trabalhando em um sanatório de doentes mentais [...]. Se hoje esse trabalho 
é corriqueiro, era pioneiro no começo dos anos 50. Ele viu pacientes que gritavam o dia todo e pacientes 
que gritavam a noite toda. Pacientes que defecavam na roupa. Pacientes que recusavam alimentação e 
precisavam ser alimentados à força por via endovenosa. Um dos pacientes, uma senhora de meia-idade, 
saía de seu quarto todos os dias e se deitava de bruços no piso de ladrilhos e assim ficava durante horas, 
enquanto médicos e enfermeiras andavam em volta. Morrie via isso horrorizado. Tomava notas, o que 
era especificamente o seu trabalho. Todos os dias, ela fazia o mesmo: saía do quarto de manhã, deitava-
se no piso e ficava até o anoitecer. Não falava com ninguém, e ninguém lhe dava atenção. Isso mexia com 
Morrie, que passou a sentar no piso ao lado dela e até deitar-se também, tentando puxá-la para fora do 
seu tormento. Com o tempo, conseguiu que ela se sentasse e às vezes também que voltasse para o quarto. 
Descobriu que o que ela mais queria era o que a maioria das pessoas quer: que alguém a notasse. [...] 
Morrie notou que a maioria dos pacientes eram pessoas abandonadas e esquecidas, tratadas como se não 
existissem. E eram carentes de compaixão – sentimento que médicos e atendentes evitavam demonstrar. [...] 
Foi uma lição que Morrie jamais esqueceu.25

25 ALBOM, M. A última grande lição: o sentido da vida. Tradução de José J. Veiga. Rio de Janeiro: Sextante, 1998. p. 90-91.a
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VOLUNTARIADO INSTITUCIONAL

Uma vez por mês, funcionários da Unidade vão até o Hospital 
Pequeno Príncipe promover atividades para as crianças que 
aguardam atendimento médico. As ações são feitas por 
dois ou três voluntários que desenvolvem atividades como 
contação de histórias, brincadeiras, minigolfe adaptado e 
criação de caricaturas. Durante cada encontro, são utilizados 
materiais como giz de cera, livros literários e para colorir, 
bolas e fantoches. A iniciativa beneficia mensalmente cerca 
de 80 pessoas, entre crianças e familiares. PRÉDIO LAMENHA LINS | CURITIBA

CEP, Editora Bom Jesus e Lace Language Center
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“A gratidão que as pessoas demonstraram foi uma coisa 
que tocou demais meu coração, eu simplesmente participei 
das brincadeiras com as crianças e no final os pais vieram 
me agradecer imensamente por aqueles momentos, em um 
gesto de humildade inigualável.”

Everton Saad | Coordenador de Educação Física do Bom Jesus

Hospital Pequeno Príncipe – Fundado em 1971 
e localizado em Curitiba (PR), é o maior hospital 
pediátrico do Brasil. Atualmente, cerca de 70% da 
sua capacidade é destinada a atender pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O respeito pelos direitos humanos 
deve começar, pois, pelo respeito 
a toda alteridade, desde a 
pedra, o vegetal, o animal, os 
ecossistemas, as culturas e cada 
pessoa singular. Não respeitamos 
a vida de nossos semelhantes 
se não respeitarmos a vida em 
toda a sua diversidade, se não 
respeitarmos cada ser existente.26

26 BOFF, L. Virtudes para um 
outro mundo possível – 
Hospitalidade: direito e dever 
de todos. Petrópolis: Vozes, 
2006. p. 155. v. 1.
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PREPARATÓRIO ENEM: AULÕES, 
MESAS-REDONDAS E PALESTRAS

A Unidade oferece aulas preparatórias para o Enem para 
os alunos do Projeto Pescar, coordenado pela empresa 
Frameport Madeiras Especiais. Os encontros ocorrem 
mensalmente no Colégio, com aulões de duração 
aproximada de cinco horas, além de debates e palestras 
sobre assuntos relacionados ao exame e a vestibulares. 
As aulas são ministradas por 9 professores, beneficiando 
137 estudantes.

SANTA 
CATARINA

BOM JESUS AURORA | CAÇADOR
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2007

N.º de alunos: 439

Gestor: Denis Alberto Bosso

82

relatório_BJ_2018.indb   82 03/05/2019   09:41:40



“Ao entrar no Colégio Bom Jesus no dia da atividade, mudei 
a minha visão sobre a Instituição, pelo fato de ter sido bem 
recebida em um ambiente acolhedor. Quanto à atividade, 
foi interessante pela integração de públicos distintos, 
além de as aulas terem agregado bons conhecimentos 
e informações.”

Fernanda dos Santos, 17 anos | Aluna da 3.ª série do 
Ensino Médio da Escola de Educação Básica Paulo Schieffler

Projeto Pescar – Idealizado em 1976 pelo empresário 
Geraldo Linck, o projeto é uma rede colaborativa 
que promove oportunidades de desenvolvimento 
pessoal a jovens em situação de vulnerabilidade 
social, por meio de parceria com o setor privado. A 
empresa Frameport Madeiras Especiais é uma das 
participantes dessa iniciativa.
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AMIGOS DO BEM

A Unidade promove aulas de recreação e de atividades 
esportivas às crianças matriculadas no Centro de 
Educação Infantil Girassol. Durante os encontros, são 
utilizados cones, bolas, bambolês e outros materiais 
que estimulam o bem-estar das crianças. A iniciativa é 
desenvolvida por três professores do Colégio e beneficia 
125 estudantes entre 5 e 6 anos de idade, que até então 
não usufruíam de aulas de Educação Física. 

BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUS | 
FLORIANÓPOLIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2007

N.º de alunos: 1 050

Gestor: Raphael Branco
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“O projeto proporcionou às crianças diversas experiências 
que promoveram situações para pensar, criar, inventar e 
descobrir. Nas aulas, foram usados diferentes materiais, 
como cordas, bolas e bambolês. Com esses materiais e 
atividades, as crianças interagiram, descobriram seus 
próprios limites e enfrentaram novos desafios.”

Mariléia Borges |   
Professora do Centro de Educação Infantil Girassol

Centro de Educação Infantil Girassol – Mantida pela 
Irmandade do Divino Espírito Santo, a instituição 
atende 400 crianças de até 6 anos, com Educação 
Infantil em período integral.
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TRANSFORMANDO VIDAS COM O 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Em parceria com o curso de Relações Internacionais da 
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), a Unidade oferece 
aulas de Língua Portuguesa aos imigrantes que moram na 
região. O curso é realizado uma vez por semana e conta 
com o auxílio de uma professora, um coordenador e alunos 
do 9.º ano do Ensino Fundamental e da 1.ª série do Ensino 
Médio do Bom Jesus. Durante as atividades, os estudantes 
do Colégio auxiliam a professora e promovem ações de 
entretenimento para as crianças que acompanham os pais 
durante as aulas. A iniciativa beneficia 43 pessoas, entre 
haitianos, angolanos e pessoas de outras nacionalidades. 

BOM JESUS ITAJAÍ 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2018

N.º de alunos: 463

Gestora: Julia Maria Costa Martinez

86

relatório_BJ_2018.indb   86 03/05/2019   09:42:14



“O primeiro encontro foi um misto de ansiedade, 
nervosismo e insegurança. Porém, passados alguns 
minutos, todas essas emoções se transformaram em 
satisfação – satisfação de poder contribuir para a 
adaptação daquelas pessoas a uma nova realidade por 
meio do aprendizado de uma nova língua. Todos estavam 
ansiosos para começar a aprender, cheios de esperança, 
brilho nos olhos e sorriso no rosto.”

Janaína Borges de Oliveira | Professora do Bom Jesus
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BOM JESUS DIOCESANO | LAGES
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 1999

N.º de alunos: 855

Gestor: Marcio Batista de Souza

TARDES VOLUNTÁRIAS

A iniciativa promove atividades como dança, caminhada, 
trabalhos artesanais e contação de histórias aos 
56 moradores do asilo Lar Menino Deus. Os encontros 
contam com a participação de 250 alunos e 15 professores 
da Unidade Bom Jesus, que além de realizar as ações 
já programadas, também promovem visitas em datas 
comemorativas.
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“Vocês têm que vir mais vezes, é muito bom!”

Natália | Idosa atendida pelo Lar Menino Deus

Lar Menino Deus – Instituição de assistência social 
presente no bairro Petrópolis, em Lages (SC); atua 
desde 2001 abrigando pessoas idosas.

Os cidadãos de hoje, de fato, devem ser 
solidários com os seus contemporâneos onde 
quer que estejam, mas também com os futuros 
cidadãos do planeta. Visto que ‘o problema é 
que não dispomos ainda da cultura necessária 
para enfrentar esta crise e há necessidade de 
construir lideranças que tracem caminhos, 
procurando dar resposta às necessidades 
das gerações atuais, todos incluídos, sem 
prejudicar as gerações futuras’. A tarefa 
específica da educação para o humanismo é 
contribuir para a construção da tal cultura 
baseada na ética intergeracional.27

27 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. 
Educar ao humanismo solidário: para construir uma 
“civilização do amor” 50 anos após a Populorum 
progressio. Roma: Institutos de Estudo, 2017. 
Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_
ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-
solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019. B
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OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO

Toda semana, sete adolescentes de 15 a 17 anos, 
moradores do Abrigo Institucional Baependi, recebem 
orientação sobre Produção de Texto, com preparação 
específica para o Enem. A ação é coordenada por uma 
professora do Bom Jesus e tem monitoria de sete alunos 
voluntários da Unidade.

BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA | 
JARAGUÁ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2007

N.º de alunos: 754

Gestora: Elizabeth Portela Almeida

“Há quase três anos participo do projeto Bom Jesus 
Social com aulas de Língua Portuguesa com a professora 
Rosemary. No início do projeto eu tinha bastante 
dificuldade na ortografia e produção de textos. Com o 
passar do tempo, fui me aperfeiçoando e hoje consigo 
produzir bons textos. A cada 15 dias recebemos auxílio dos 
monitores, que são alunos da 2.ª série do Ensino Médio 
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do Bom Jesus. Eles são parceiros, amigos e nos ajudam 
nas atividades. Formamos lindos laços de amizade.  Além 
das aulas de Produção de Texto, a professora nos leva à 
biblioteca a cada 15 dias para lermos os livros de nossa 
escolha. Embora sejam poucas aulas, estou muito feliz, 
pois minhas notas melhoraram. Agradeço a oportunidade 
de participar do projeto, e com certeza vou levar o que 
aprendi para a vida.”

Sabrina, 16 anos | 
Aluna do 9.º ano do Ensino Fundamental no supletivo

Abrigo Institucional Baependi – Serviço de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes 
no bairro Baependi, em Jaraguá do Sul (SC).
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Em parceria com a Escola Básica Professora Adriana 
Weingartner, a cada 15 dias uma professora da Unidade 
oferece uma manhã de contação de histórias para 
120 alunos do Ensino Fundamental. Com o auxílio de livros, 
fantoches e outros materiais lúdicos, a iniciativa busca, por 
meio dessa atividade, trabalhar temas relevantes para a 
construção da cidadania dos estudantes.

BOM JESUS PEDRA BRANCA | PALHOÇA
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Desde 2018

N.º de alunos: 298

Gestora: Lucinéia Mianis de Carvalho
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“O projeto Contação de Histórias tem sido um sucesso. 
Por se tratar de uma escola muito carente, as crianças 
não têm acesso a materiais que trazem cultura – a não 
ser dentro da própria escola, mas mesmo nela esses 
materiais são escassos. Com isso, o projeto do Colégio 
Bom Jesus trouxe uma vivência nova. Ele nos dá um 
benefício grandioso, porque veio ao encontro das nossas 
necessidades, com temas como racismo, respeito etc. 
Cada dia do projeto traz um novo aprendizado.”

Sônia da Costa Vilança | 
Diretora da Escola Básica Professora Adriana Weingartner

Escola Básica Professora Adriana Weingartner – 
Escola pública do bairro Caminho Novo, em 
Palhoça (SC), desde 1993. 

Se até agora a escola foi concebida 
como a instituição que forma os 
cidadãos do amanhã e se os agentes 
da formação responsáveis pela 
educação permanente se encarregam 
dos cidadãos do presente, mediante 
a educação para o humanismo 
solidário cuida-se da humanidade 
do futuro, a posteridade, para a qual 
é preciso ser solidário fazendo hoje 
escolhas responsáveis.28

28 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 
CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: 
para construir uma “civilização do amor” 50 
anos após a Populorum progressio. Roma: 
Institutos de Estudo, 2017. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-
umanesimo-solidale_po.html>. Acesso em: 
8 mar. 2019. B
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SEMEANDO O BEM

A iniciativa da Unidade beneficia as crianças internadas 
na ala oncológica do Hospital Santo Antônio, oferecendo 
a elas atividades pedagógicas desenvolvidas por um 
professor e seus 20 alunos da 2.ª série do Ensino Médio. 
As ações são realizadas mensalmente e atendem cerca de 
30 pacientes com música, dança, oficinas de arte, jogos, 
teatros e outras atividades recreativas.BOM JESUS SANTO ANTÔNIO | BLUMENAU

Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 1999

N.º de alunos: 2 109

Gestor: Glauco Inocêncio Foltran
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“A vinda dos estudantes ao hospital proporciona às 
crianças e aos adolescentes um momento descontraído 
e enriquecedor, somando na aprendizagem dos 
hospitalizados de maneira lúdica e prazerosa. [...] É com 
satisfação que descrevemos nossa gratidão a todos os 
envolvidos, pois esse simples e singelo gesto com certeza 
faz a diferença na vida de nossos estudantes durante o 
tratamento hospitalar. Que possamos obter essa parceria 
por muitos anos, sabendo que semear o Bem, além de 
motivar e animar, é acreditar em dias melhores.”

Leilaine e Cibele | Funcionárias do Hospital Santo Antônio

Hospital Santo Antônio – Atuando desde 1860 no bairro 
Vorstadt, em Blumenau (SC), o hospital é referência em 
atendimentos de ortopedia, traumatologia, gestação de 
alto risco, cirurgia bariátrica e oncologia.

Para os que entram nos 
mesmos rios, afluem sempre 
outras águas.29

29 HERÁCLITO. In: LEÃO, E. 
C. (Coord.). Os pensadores 
originários: Anaximandro, 
Parmênides, Heráclito. Petrópolis: 
Vozes, 1991. n. 24. p. 61.
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BOM JESUS SÃO JOSÉ | SÃO BENTO DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2005

N.º de alunos: 341

Gestora: Regisele Carvalho

JOVENS BEM INFORMADOS

Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e 
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), 
a Unidade promove palestras educativas para alunos 
dos ensinos Fundamental e Médio da rede pública. Os 
encontros são realizados regularmente com o auxílio de 
dois professores da Unidade Bom Jesus, que, por meio de 
dinâmicas de grupo, abordam situações do dia a dia que 
podem influenciar os jovens a usar substâncias ilícitas e 
álcool, buscando assim a prevenção e a conscientização. 
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“Sempre é de grande valia para nós, como escola, poder 
levar esse tipo de informação para os nossos alunos. 
Melhor ainda quando são pessoas de fora que vêm 
para somar.”

Zuleika Voltoline | 
Diretora da Escola de Educação Básica São Bento

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – 
Entidade pública responsável pela organização 
e oferta de serviços assistenciais nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social dos munícipios. 
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ARTE EDUCAÇÃO

Com encontros agendados periodicamente, a iniciativa 
beneficia 36 alunos da Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Vereador Oscar Ferreiro de Campos Moraes 
com oficinas artísticas e momentos de integração, além 
de oferecer recursos para a atualização da formação dos 
professores da instituição. 

As atividades são teórico-práticas e articuladas por uma 
professora e uma assessora pedagógica da Unidade, de 
forma que os participantes vinculem os temas propostos 
à compreensão do que é arte e ao desenvolvimento de 
suas linguagens em sala de aula. Além dos docentes 
responsáveis, 12 alunos do Bom Jesus participam de 
capacitações para atuar nas oficinas.

RIO 
GRANDE 

DO SUL

BOM JESUS JOANA D’ARC | RIO GRANDE
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 538

Gestor: Rodrigo Gularte Lovato

98

relatório_BJ_2018.indb   98 03/05/2019   09:43:44



“Mais do que materiais e conhecimento, o que fica desta 
parceria são os sentimentos despertados pela arte 
em todos nós, profissionais e crianças, bem como as 
memórias afetivas que construímos com nossos amigos 
ao longo desse período. A escola sente-se imensamente 
lisonjeada por essa experiência tão grata.”

Michele da Silva Cedres | Diretora da Emei Vereador Oscar 
Ferreiro de Campos Moraes

Emei Vereador Oscar Ferreiro de Campos Moraes – 
Escola pública municipal direcionada para a Educação 
Infantil, atuante no bairro Hidráulica, em 
Rio Grande (RS), desde o ano 2000.

Face aos múltiplos desafios do 
futuro, a educação surge como 
um trunfo indispensável à 
humanidade na sua construção 
dos ideais da paz, da liberdade e 
da justiça social, [...] fazendo- 
-se ela uma via privilegiada de 
construção da própria pessoa, 
das relações entre indivíduos, 
grupos e nações.30

30 DELORS, J. Prefácio. In: 
Educação um tesouro a 
descobrir: Relatório para 
a Unesco da Comissão 
Internacional sobre a Educação 
para o século XXI. Lisboa: ASA, 
1996. p. 11.
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BOM JESUS NOSSA SENHORA 
APARECIDA | VENÂNCIO AIRES
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 316

Gestora: Inês Bernadete Oliveira Schwertner

ALÉM DO HORIZONTE: O ENCONTRO 
INTELIGENTE DE GERAÇÕES

A Unidade promove mensalmente visitas aos 
46 moradores do asilo Lar Novo Horizonte. Os encontros 
são realizados com uma turma de alunos do Ensino 
Fundamental ou do Ensino Médio, acompanhados 
de professores do Colégio. Durante cada visita, os 
estudantes promovem atividades artístico-culturais, 
celebrações, jogos, recreação, e incentivam o diálogo 
com os moradores. A atividade tem como objetivo 
estimular o encontro entre gerações e a troca de 
experiências em prol da valorização da vida. 
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ESCOLA AMIGA

A Unidade auxilia a Escola Estadual de Ensino Médio 
Crescer, com ações que beneficiam os 331 alunos 
matriculados. Durante o ano, alunos, professores e 
funcionários administrativos do Bom Jesus desenvolvem 
atividades em datas comemorativas, além de arrecadar 
itens como livros, vidros de conserva, jornais e pares 
de tênis para serem entregues à instituição. O material 
arrecadado favorece os estudantes e também as atividades 
pedagógicas da escola.

“Gosto muito da visita dos alunos do Bom Jesus porque 
eles são comportados, respeitosos, carinhosos e 
atenciosos com os moradores da casa. Eles fazem 
apresentações lindas, cantam músicas boas, com letras 
bonitas. São momentos agradáveis, que me fazem 
relembrar os bons tempos.”

Leonel Francisco Huyer, 80 anos | 
Morador do Lar Novo Horizonte

Lar para Idosos Novo Horizonte – Administrado pelo 
Lions Clube Venâncio Aires, a instituição atua desde 
1983 no acolhimento a idosos.

Escola Estadual de Ensino Médio Crescer – A escola 
atua na rede pública e está localizada no bairro 
Coronel Brito, em Venâncio Aires (RS). 
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BOM JESUS RAINHA DA PAZ | LAGOA VERMELHA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2010

N.º de alunos: 394

Gestora: Marley Oliveira Iglesias Braghirolli

UM OLHAR AO IDOSO

Duas vezes por semana, uma professora e alunos da 
Unidade se dirigem ao Lar do Idoso do município para 
promover aulas de artesanato, contação de histórias 
e jogos aos 16 moradores do local. Durante as visitas, 
os idosos aprendem a confeccionar e bordar diferentes 
produtos, dialogam com os visitantes e têm bons 
momentos de interação com eles. 
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“Gosto muito quando a professora vem com algo novo 
e traz os alunos para conversar e jogar. O tapete que fiz 
ficou lindo, minha irmã elogiou muito e estou esperando o 
que mais a professora vai nos ensinar.” 

Dona Ana | Moradora do Lar do Idoso

Lar do Idoso – Desde 1992, o local abriga idosos 
da cidade de Lagoa Vermelha (RS) com o auxílio da 
prefeitura e dos integrantes da instituição. 
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BOM JESUS SÃO JOSÉ | VACARIA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 502

Gestora: Clair Eva Coloniezzi Erthal

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

A Unidade trabalha com crianças de 6 e 7 anos atendidas 
pela Associação de Meninos e Meninas Assistidos (Amma) 
Santa Cecília. O trabalho engloba várias atividades, como 
músicas, desenhos, pinturas, teatro, vídeos, literatura e 
também o Cântico das Criaturas, de modo que as crianças 
interiorizem ludicamente o verdadeiro valor das virtudes 
de São Francisco de Assis. As atividades são realizadas 
semanalmente por uma professora do Bom Jesus e 
beneficiam 36 crianças. 
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“O Colégio Bom Jesus faz parte da nossa lista de entidades 
parceiras, e esta atividade, já incluída na grade curricular, 
só traz benefícios tanto para a entidade quanto para 
os beneficiários, pois estes já criaram vínculo com a 
educadora e a consideram, além de professora, uma 
amiga também. 

Para nossa entidade, essa parceria é muito importante 
e contribui muito para a qualidade do nosso trabalho. 
Obrigada pela oportunidade e desejamos que o vínculo 
continue por muito tempo.”

Micaéli Algayer | Coordenadora Pedagógica da Amma

Associação de Meninos e Meninas Assistidos 
(Amma) Santa Cecília – Instituição presente no 
bairro Jardim dos Pampas, em Vacaria (RS), desde 
1969, responsável pelo atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

O quadro de valores, no qual vive, pensa 
e age o cidadão formado para o diálogo, 
é baseado em princípios relacionais 
(gratuidade, liberdade, igualdade, 
coerência, paz e bem comum) que entram 
de modo positivo e decisivo nos programas 
didáticos e formativos das instituições 
que prezam o humanismo solidário. É 
característico da natureza da educação a 
capacidade de construir as bases para um 
diálogo pacífico e permitir o encontro entre 
as diversidades com o objetivo principal de 
edificar um mundo melhor.31

31 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. 
Educar ao humanismo solidário: para construir 
uma “civilização do amor” 50 anos após a 
Populorum progressio. Roma: Institutos de 
Estudo, 2017. Disponível em: <http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/
ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_
doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_
po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019.
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BOM JESUS SÃO MIGUEL | ARROIO DO MEIO 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 270

Gestora: Maria Cristina Gonzatti

INTEGRAÇÃO QUE TRANSFORMA

Mensalmente, a Unidade desenvolve atividades físicas e 
de integração para 90 crianças atendidas pela Associação 
dos Menores de Arroio do Meio (Amam). A iniciativa conta 
com a participação de professores e alunos do Bom Jesus 
que, juntos, promovem vínculos de amizade e respeito 
entre os participantes.
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“De imediato, percebeu-se que a integração ocorre 
naturalmente entre os alunos das duas casas, 
acontecendo a troca de experiências de vida, dificuldades, 
talentos e ajuda mútua, sem a necessidade da intervenção 
dos professores. Como as atividades são variadas, assim 
como a faixa etária dos envolvidos, sempre acontecem 
surpresas muito agradáveis com lições de respeito e amor 
ao próximo.” 

Ingrid Venter Soares | Diretora da Amam

Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam) – 
Fundada em 1970, a Amam é uma entidade sem fins 
lucrativos presente no bairro Navegantes, em Arroio 
do Meio (RS), que oferece atividades no contraturno 
para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.

A escola não é boa nem má em 
si. Depende a serviço de quem 
ela está no mundo. Precisa 
saber quem ela defende. [...] 
já na meninice, eu não podia 
compreender um padre gordo 
fazendo sermão a pobres.32

32 FREIRE, P. Pedagogia da 
tolerância. 2. ed. Organização, 
apresentação e notas Ana 
Maria Araújo Freire. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2013. p. 45.
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BOM JESUS SÉVIGNÉ | PORTO ALEGRE
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2009

N.º de alunos: 483

Gestora: Jaqueline Braz de Lima

PROJETO DE VOLUNTARIADO CASA DE APOIO MADRE ANA

Semanalmente, pacientes da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre e seus familiares podem desfrutar e 
participar de atividades promovidas por um grupo de 
alunos do Ensino Médio acompanhados de um professor. 
A iniciativa beneficia as pessoas que estão em tratamento 
médico com atividades como oficinas educativas, sessão 
de cinema e recreação, além de comemorações em 
datas festivas. Cerca de 30 pessoas são atendidas a 
cada encontro.
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a parceria com o Colégio Bom Jesus Sévigné promoveu 
atividades importantes para os nossos pacientes, é uma 
excelente oportunidade de propiciar a eles integração e 
recreação. Está sendo uma excelente experiência.”

Vanessa Siviero | Responsável pelos projetos 
de voluntariado na Casa de Apoio Madre Ana

Casa de Apoio Madre Ana – Fundada em 2016 no 
Centro Histórico de Porto Alegre (RS), a instituição 
proporciona acolhimento a pacientes carentes 
pediátricos e adultos internados na Santa Casa de 
Misericórdia. Localizada próximo ao hospital, oferece 
moradia, alimentação, material de higiene e conforto 
espiritual sem nenhum custo.

“A Casa de Apoio Madre Ana acolhe os pacientes mais 
carentes que vêm do interior do Rio Grande do Sul e de 
outros 18 estados para tratamento na Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. São, em sua maioria, mães 
e filhos. A instituição conta com o suporte da comunidade 
para se manter, e o apoio do voluntariado é essencial 
para promover atividades com os hóspedes. Em 2018, 
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OFICINA DE BRINCADEIRAS E JOGOS DE INGLÊS

Semanalmente, uma professora da Unidade acompanha 
15 alunos divididos em dois grupos para dar atendimento 
a 25 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, integrantes 
do Liceu Coração de Jesus. As atividades incluem jogos 
e brincadeiras para o ensino da língua inglesa de forma 
lúdica e descontraída. 

SÃO PAULO

BOM JESUS EXTERNATO | PINDAMONHANGABA
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2012

N.º de alunos: 317

Gestora: Alessandra Padilha Cesar Openheimer da Silva

“A palavra que expressa a admiração, o respeito e o 
carinho pelos alunos e professores do Bom Jesus é 
‘agradecimento’. Agradecer pela paciência, pela partilha 
do conhecimento, pelos ensinamentos para a vida. 
Obrigado por tudo, Bom Jesus!”

Clarel Salgado Filho e Jenifer Shirley Moreira Souza | 
Alunos do Liceu Coração de Jesus

Liceu Coração de Jesus (Instituto Profissional 
Salesiano) – Presente desde 1942 no bairro Santana, 
em Pindamonhangaba (SP), é  uma associação civil, de 
natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem 
fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional e 
de assistência social.
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DIALOGANDO COM SABEDORIA

Todas as quintas-feiras dos meses de setembro e 
outubro, 20 alunos do 8.º ano, acompanhados de uma 
professora, dispuseram-se a passar suas tardes no 
Lar Irmã Terezinha. Além de conversar, dar e receber 
atenção dos 74 moradores do Lar, os estudantes 
participaram da Dança Sênior, uma das atividades 
ofertadas pela instituição. A Dança Sênior é específica para 
idosos e tem suas coreografias adaptadas para oferecer 
benefícios às condições físicas dessa fase. 

“Momentos como esse, além de serem prazerosos, fazem 
com que nossos alunos valorizem essas pessoas que 
precisam de cuidados especiais e de muito amor.”

Giselle Pereira de Campos | 
Professora do Grupo Educacional Bom Jesus

Lar Irmã Terezinha – Instituição presente no bairro 
Santana, em Pindamonhangaba (SP), responsável 
pelo abrigo de idosos. B
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BOM JESUS ITATIBA
Ensino Fundamental e Ensino Médio – Desde 2004

N.º de alunos: 174

Gestora: Angélica Cristina Puccinelli

CAMINHANDO JUNTOS

A Unidade beneficia aproximadamente 140 idosos 
abrigados no Asilo São Vicente de Paula com atividades 
artísticas como música, pintura e dança, além de 
leitura de histórias e rodas de conversas.  As visitas 
são realizadas uma vez por semana e contam com a 
participação de 20 alunos do 6.º ao 8.º ano, além de uma 
professora da Unidade. Os participantes também auxiliam 
a instituição com a doação de itens essenciais, como leite 
e outros alimentos. 
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“Minha avó tem seis filhos adotivos e todos a amam 
muito. Gosto de comparar isso com o fato de ser 
voluntária no projeto, pois o exemplo da minha avó me 
estimula a colaborar.”

Clara Galvão de Melo Nicéas | Aluna do 8.º ano 
do Ensino Fundamental da Unidade Bom Jesus Itatiba

Asilo São Vicente de Paula – Localizado no Jardim 
Tereza, em Itatiba (SP), a instituição atua desde 1910 
com o acolhimento de idosos. 

A educação é considerada pela 
Igreja e pela Ordem como uma 
plataforma fundamental e 
privilegiada de evangelização 
e, também, como um meio 
imprescindível para garantir, 
dentro do pluralismo cultural, 
a presença do pensamento 
cristão. Por esta razão, [...] 
não podemos nem devemos 
renunciar a tão significativo 
e urgente trabalho de nossas 
instituições educativas.33

33 CARBALLO, Fr. J. R. 
Apresentação. In: 
SECRETARIADO PARA A 
EVANGELIZAÇÃO (Coord.). Ide 
e Ensinai: Diretrizes gerais 
para a Educação Franciscana. 
Tradução de Frei Celso 
Márcio Teixeira. Roma: Ufficio 
Comunicazioni, 2009. p. 3.
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BOM JESUS SÃO JOSÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2016

N.º de alunos: 498

Gestora: Dirce Maria Kossar

AULAS DE DANÇA

Uma professora de Educação Física da Unidade promove 
aulas de dança a um total de 60 crianças, de 3 a 6 anos, 
atendidas pela Congregação São João Batista – Casa das 
Crianças Menino Jesus. Além das atividades com música, 
o Colégio desenvolve campanhas para a arrecadação 
de alimentos, que são utilizados nas refeições das 
crianças beneficiadas. 
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“Essa é uma atividade que vem reforçar nossos esforços 
na construção positiva de vida dessas crianças. A 
presença da professora do Bom Jesus entre elas é de 
grande valia, pois desenvolve um trabalho de verdadeira 
educadora. Agradecemos com muito carinho.”

Irmã Esmelinda Braga | Diretora da Congregação 
de São João Batista – Casa das Crianças Menino Jesus 

Congregação de São João Batista – Casa das Crianças 
Menino Jesus – Desde 1970 a instituição apoia as 
famílias dos bairros Jardim Calux e Planalto, em 
São Bernardo do Campo (SP). Seu objetivo é educar e 
evangelizar crianças e adolescentes, principalmente 
os mais fragilizados, filhos de famílias de baixa renda.
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BOM JESUS VICENTE PALLOTTI | SÃO PAULO
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2016

N.º de alunos: 489

Gestora: Regina Maria de Guido

ENEM

A iniciativa beneficia 35 alunos da 3.ª série do Ensino Médio 
da Escola Estadual Infante Dom Henrique, com aulas e 
orientações para o Enem. As atividades são realizadas na 
Unidade e ministradas semanalmente por oito professores 
do Colégio Bom Jesus Vicente Pallotti. 
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“Considero a ação fundamental porque as orientações 
ao longo do projeto aprimoram a qualidade já recebida 
nas aulas do colégio, com certeza essas informações 
contribuem no processo avaliativo. Um ponto que merece 
destaque é o aumento da autoestima dos alunos que 
participam do projeto, contribuindo para uma integração 
legítima entre as instituições escolares envolvidas e 
a comunidade.”

Cristiano Tolomio | 
Professor do Colégio Bom Jesus Vicente Pallotti

Escola Estadual Infante Dom Henrique – Unidade 
pública de ensino presente na Vila Matilde, em São 
Paulo (SP), desde 1957.

Os temas e os horizontes a explorar − a 
partir da cultura de diálogo, da globalização 
da esperança, da inclusão e das redes de 
cooperação − solicitam tanto a experiência 
formativa e de ensino, quanto a atividade de 
estudo e de pesquisa. Faz-se necessário [...] 
permitir que cada sujeito comprometido na 
educação para o humanismo solidário possa 
compreender o significado da sua iniciativa, no 
processo global de construção de um mundo 
baseado nos valores da solidariedade cristã.34

34 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. 
Educar ao humanismo solidário: para construir uma 
“civilização do amor” 50 anos após a Populorum 
progressio. Roma: Institutos de Estudo, 2017. 
Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_
ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-
solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019.
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VALORES E VIRTUDES

A cada semestre, a Unidade promove visitas ao Lar das 
Mãezinhas, instituição beneficente que abriga 33 mulheres 
idosas. No início do ano, as turmas do Ensino Médio foram 
convidadas a dividir seu tempo com as moradoras do local. 
E no segundo semestre foi a vez dos estudantes do 8.º ano. 
Durante os encontros, todos partilham um café, trocam 
experiências de vida e participam de atividades recreativas. 

“Visitar o Lar das Mãezinhas foi uma experiência única, 
aprendi muito com elas. Ver as idosas naquele estado 
mexeu muito comigo. Conviver um pouco com elas 
já me fez perceber como as pessoas ao nosso redor 
são importantes. Ter uma família e amigos para poder 
desfrutar de todos os momentos da vida. De quem nos 
ama, esperamos, sobretudo, um pouco de tempo.”

Milena Serra dos Santos | Aluna do 8.º ano do 
Ensino Fundamental do Bom Jesus Vicente Pallotti

Sociedade de Beneficência e Assistência Social Lar 
Mãezinhas – Inaugurada em 1982, na Vila Matilde, 
em São Paulo (SP), trata-se de uma instituição 
filantrópica que acolhe mulheres idosas.
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A educação franciscana, para evitar o puro intelectualismo, 
favorece o experiencial. As experiências ajudam a compreender 
as implicações práticas do compromisso solidário e a traduzir 
em obras os conhecimentos aprendidos. Primeiro está a vida, 
e depois sua interpretação; a teoria ilumina a vida, por isso 
mesmo, nunca pode substituí-la. A pedagogia ativa, direta e 
em contato com a vida deve ser, por isso mesmo, o necessário 
complemento do estudo.35

35 SECRETARIADO PARA A EVANGELIZAÇÃO (Coord.). Ide e Ensinai: Diretrizes 
gerais para a Educação Franciscana. Tradução de Frei Celso Márcio Teixeira. 
Roma: Ufficio Comunicazioni, 2009. p. 38-39.
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BRINCAR PARA TODOS

A Unidade proporciona atividades físicas e de 
entretenimento a 20 crianças de 6 a 12 anos com 
condições físicas ou cognitivas diferenciadas. A instituição 
beneficiada é a Escola Municipal Paulo Freire, e os 
encontros são preparados respeitando e valorizando o 
perfil de cada criança atendida.

RIO
DE  

    JANEIRO

BOM JESUS CANARINHOS | PETRÓPOLIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 1998

N.º de alunos: 843

Gestora: Rose de Mello Vogel Lischt dos Santos
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“Gostaria, primeiramente, de agradecer a parceria do 
Colégio Bom Jesus Canarinhos com a Escola Municipal 
Paulo Freire e declarar o quanto o projeto desenvolvido 
auxilia e estimula o desenvolvimento dos nossos alunos 
especiais por meio das atividades realizadas. A cada 
encontro entre as escolas vemos o brilho nos olhos dos 
alunos quando contam todas as novidades do que foi feito 
e aprendido.”

Ana Lúcia Rocha | Diretora da Escola Municipal Paulo Freire

Escola Municipal Paulo Freire – Instituição que atende 
crianças e adolescentes carentes com condições 
físicas e cognitivas diferenciadas, localizada no 
Centro de Petrópolis (RJ). 

Os Centros educativos franciscanos 
desenvolvem sua missão 
evangelizadora nos diversos 
contextos sociais e culturais 
dos povos. Em cada um deles, 
se comprometem na promoção 
da pessoa e na construção 
de uma sociedade que torne 
possível a prática da liberdade, a 
igualdade, a verdade, a justiça, a 
solidariedade e a paz, entre outros 
valores, interpretados e vividos a 
partir do Carisma franciscano.36

36 SECRETARIADO PARA A 
EVANGELIZAÇÃO (Coord.). Ide 
e Ensinai: Diretrizes gerais 
para a Educação Franciscana. 
Tradução de Frei Celso 
Márcio Teixeira. Roma: Ufficio 
Comunicazioni, 2009, p. 13. B
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BOM JESUS MENINO JESUS | PETRÓPOLIS 
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Desde 2016 

N.º de alunos: 470

Gestora: Andrea Bade Fecher

É HORA DE HISTÓRIA

A Unidade promove encontros semanais para contação 
de histórias na Escola Municipal Celina Schechner, 
contemplando 82 alunos que compõem o primeiro segmento 
do Ensino Fundamental. O material utilizado é selecionado 
de forma a propor reflexões sobre valores humanos, morais 
e éticos. Ao final de cada encontro, os estudantes são 
convidados a refletir sobre o que foi aprendido por meio de 
desenhos, dinâmicas, diálogos e debates. 
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“A contação de história é, com certeza, uma das primeiras 
maneiras de estimular a imaginação das crianças, 
além de desenvolver o pensamento crítico e oferecer a 
possibilidade de conhecer um mundo encantado, mas 
também cheio de conflitos!”

Mara Cristina Esposti Guerra Ribeiro | 
Orientadora Pedagógica da Escola Municipal Celina Schechner 

Escola Municipal Celina Schechner – Fundada em 
1961, a escola atua na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da rede pública no bairro Itaipava, em 
Petrópolis (RJ). 

A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais. 

[...] tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.37

37 BRASIL. Lei n.° 9.394/96, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as 
diretrizes e as bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União. 
Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.
htm>. Acesso em: 8 mar. 2019. B
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BOM JESUS SÃO JOSÉ | PETRÓPOLIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio – Desde 2016

N.º de alunos: 692

Gestor: Anderson Stumpf

INTEGRAÇÃO POR MEIO DA ARTE

A Unidade desenvolve atividades de arte e integração 
com os pacientes internados na Clínica Vista Alegre, 
antigo Sanatório Oswaldo Cruz. O trabalho é desenvolvido 
semanalmente por uma professora e pelos alunos do 
Colégio, que vão até o local e realizam atividades para 
promover o bem-estar, a autoestima, a concentração e a 
coordenação motora dos internos. 
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“O projeto possibilita aos pacientes a exploração da 
arte, de vivências e de novas experiências por meio do 
corpo, de instrumentos manipuláveis e de atividades 
interativas que não seriam possíveis sem esta parceria. A 
arte permite encontros com o corpo, com a alma e com o 
próximo. Somos gratos por trazerem também mais alegria 
aos nossos pacientes.”

Isabela Mueller | Terapeuta ocupacional da Clínica Vista Alegre

Clínica Vista Alegre – Localizada no bairro 
Corrêas, em Petrópolis (RJ), a clínica atua na 
prevenção, no tratamento e na ressocialização 
de pessoas com dependência química e outros 
transtornos psiquiátricos.
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PESSOAS BENEFICIADAS 7 529

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS 51

PROFISSIONAIS DO BOM JESUS 
ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM A AÇÃO

212

ALUNOS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM A AÇÃO 999

BOM JESUS SOCIAL EM NÚMEROS
Os números alcançados pelo Bom Jesus Social em 2018 
tiveram um aumento considerável em relação ao ano 
anterior. As Unidades de ensino se empenharam em 
fazer novas parcerias, aumentar o número de pessoas 
beneficiadas e, ao mesmo tempo, mantiveram a dedicação 
e o altruísmo necessários para atender o próximo. 

A tabela a seguir mostra o número de pessoas 
beneficiadas e envolvidas nas atividades.

FAZENDO O BEM
Várias Unidades do Colégio Bom Jesus não só estão 
engajadas com as iniciativas do Bom Jesus Social, mas 
também promovem outras ações que beneficiam a 
comunidade. Confira algumas atividades realizadas por 
alunos, professores e funcionários administrativos.

O Centro de Línguas do Bom Jesus (Lace), em Curitiba (PR), 
doou livros de inglês para o Projeto Esperança, mantido 
pela Jovens com uma Missão (Jocum). O material 
beneficiou estudantes que cursam os níveis 3 e 4.
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A Unidade Bom Jesus Água Verde, em Curitiba (PR), arrecadou mais de 3 500 livros durante o Festival da 
Primavera de 2018. A iniciativa contribuiu para a montagem de uma biblioteca no Instituto Salesiano.
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Para despertar o gosto pela leitura nas crianças atendidas 
pelo Centro Municipal de Educação Infantil Mari Silva, a 
Unidade Bom Jesus São José dos Pinhais (PR) promoveu a 
campanha Por um País Leitor. A iniciativa culminou com a 
arrecadação de 695 livros infantis, que foram doados ao 
acervo da instituição.

Funcionários da Unidade Administrativa Remanso, 
em Campo Largo (PR), arrecadaram brinquedos que 
foram doados para a Associação Casa Lar Feliz. A 
ação foi realizada em conjunto com integrantes da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e 
beneficiou 16 crianças.
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Na Unidade Lamenha Lins, em Curitiba (PR), os funcionários que fazem parte da Cipa promoveram a 
campanha Livros Solidários. A ação arrecadou 1 410 exemplares, que foram doados à Escola Municipal João 
Amazonas, localizada nas proximidades do antigo Aterro da Caximba. No dia da entrega das doações, os 
funcionários promoveram atividades recreativas com os alunos. As doações serão utilizadas na biblioteca 
da escola, que até então dispunha de pouco material para proveito dos estudantes. 
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Os funcionários do Centro de Estudos e Pesquisa (CEP), em Curitiba (PR), realizaram várias ações durante todo o ano na 
gincana Unidos pela Paz, com o objetivo de contribuir com as pessoas que mais necessitam. Uma dessas ações foi o Natal 
Solidário, que arrecadou 525 brinquedos novos ou usados em bom estado. Alguns deles foram destinados às crianças do 
Centro Municipal de Educação Infantil Piu-Piu, em Colombo (PR). Os demais foram encaminhados para a Unidade Bom Jesus 
Centro, que os destinou a outras instituições, sendo uma delas o Centro Municipal de Educação Infantil Genoveva Brenner, 
também localizado em Colombo.
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Tecer redes de cooperação, do ponto de vista educativo, escolar e acadêmico, significa ativar 
dinâmicas inclusivas, numa busca constante de novas possibilidades de incluir, no próprio 
circuito de ensino e aprendizagem, indivíduos diferentes, principalmente aqueles que têm 
dificuldades de usufruir de um plano formativo adequado às próprias necessidades. Lembrando 
que a educação ainda é um recurso limitado no mundo, considerando que há parcelas da 
humanidade que sofrem com a falta de instituições idôneas para o desenvolvimento, o primeiro 
compromisso da educação para o humanismo solidário consiste na socialização de si mesma, 
por meio da organização de redes de cooperação. Uma educação para o humanismo solidário 
desenvolve redes de cooperação nos diferentes âmbitos do exercício da atividade educativa e, em 
particular, da formação acadêmica. Primeiramente, exige dos agentes da educação a adoção de 
um comportamento propenso à colaboração.38

38 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar ao humanismo solidário: para construir uma “civilização do amor” 50 anos 
após a Populorum progressio. Roma: Institutos de Estudo, 2017. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_po.html>. Acesso em: 8 mar. 2019.
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Muriel Pinto Amorim

Régis Ferreira Negrão

Daniele Maria Mazon Massoqueto

FAE 

Reitor 

Jorge Apóstolos Siarcos

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Everton Drohomeretski

Pró-Reitor de Administração e Planejamento 

Régis Ferreira Negrão

Diretor  do Campus Curitiba 

Marco Antonio Regnier Pedroso

Diretor  do Campus São José dos Pinhais 

Élcio Douglas Joaquim

Diretor dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu 

José Vicente B. de Mello Cordeiro
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PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 39

O Grupo Educacional Bom Jesus mantém Unidades de ensino nos estados do Paraná, de Santa 
Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Para administrá-las e oferecer o 
ensino padrão Bom Jesus/FAE, o Grupo atua com funcionários de diferentes perfis.

TOTAL

POR ESTADO E GÊNERO

4 169 32% 68%

= +

32,2% 67,8%

PR

23,5% 76,5%

SP

20,3% 79,7%

RS

25,1% 74,9%

SC

69,4% 30,6%

RJ

39 Dados levantados em dezembro/2018.
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POR ESTADO E IDADE

POR ESTADO E ESCOLARIDADE

*Contratos de menor aprendiz. 

Abaixo de 18 anos* 1,5% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1%

De 18 a 35 anos 40,9% 37,8% 30,8% 35,8% 36,7%

De 36 a 60 anos 55,0% 59,3% 67,0% 58,3% 58,9%

Acima de 60 anos 2,7% 2,0% 1,4% 4,9% 3,3%

PR SC RJSP RS

PR SC RJSP RS

Ensino Fundamental 8,1% 9,6% 9,0% 12,2% 11,7%

Ensino Médio 28,5% 25,3% 25,3% 23,6% 24,4%

Ensino Superior 33,9% 36,5% 47,5% 45,5% 32,5%

Pós-Graduação 29,5% 28,6% 18,1% 18,8% 31,4%
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POR ESTADO E TEMPO DE SERVIÇO

PR SC RJSP RS

Até 3 anos 41,9% 55,6% 46,2% 51,4% 37,2%

De 4 a 6 anos 19,8% 14,4% 23,5% 13,9% 19,4%

De 7 a 10 anos 16,0% 12,7% 13,6% 13,2% 24,4%

De 11 a 15 anos 11,0% 7,3% 9,0% 11,8% 5,8%

De 16 a 20 anos 5,4% 3,9% 3,2% 5,6% 2,8%

De 21 a 25 anos 3,3% 2,2% 4,1% 2,4% 4,7%

Acima de 25 anos 2,6% 3,7% 0,5% 1,7% 5,6%

A Ordem dos Frades Menores, quase desde suas origens, reconheceu que sua 
vocação essencialmente evangelizadora exigia dela ocupar-se também da tarefa 
educativa. Atividade que se concretizou, de uma maneira muito especial, nas 
Universidades e, depois, nas chamadas terras de missão.40 

40 CARBALLO, Fr. J. R. Apresentação. In: SECRETARIADO PARA A EVANGELIZAÇÃO (Coord.). Ide e Ensinai: Diretrizes 
Gerais para a Educação Franciscana. Tradução de Frei Celso Márcio Teixeira. Roma: Ufficio Comunicazioni, 2009. p. 7.
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POR ESTADO, TIPO DE EMPREGO E CARGA HORÁRIA
Para fins de apresentação, este Relatório considerou os cargos da área administrativa e docência. 
A carga horária dos funcionários do Grupo Educacional Bom Jesus é dividida em parcial – com até 
25 horas semanais de trabalho – e integral – para acima de 25 até 44 horas semanais. 

CARGA HORÁRIA 
PARCIAL

CARGA HORÁRIA 
INTEGRAL

PR
Administrativo 4,4% 51,6%

Professor 22,5% 21,5%

SC
Administrativo 3,9% 34,6%

Professor 38,1% 23,4%

RJ
Administrativo 2,8% 36,1%

Professor 46,9% 14,2%

SP
Administrativo 3,6% 42,1%

Professor 43,4% 10,9%

RS
Administrativo 5,0% 40,8%

Professor 46,4% 7,8%
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POR ESTADO E TIPO DE CONTRATO
Os tipos de contratos apresentados neste Relatório consideram aqueles com tempo indeterminado – válidos enquanto 
perdurar a relação de emprego – e com tempo determinado – com datas de início e término acordadas, não podendo 
ultrapassar um período de dois anos. Incluem também contratos de experiência vigentes no fechamento do material. Além 
deles, a tabela a seguir apresenta a porcentagem de estagiários e terceirizados atuantes na Instituição. 

Indeterminados 89,6% 92,0% 100% 88,8% 93,5%

Determinados 0,8% 0,5% 0 0,9% 0

Estagiários 5,4% 6,1% 0 8,4% 2,1%

Terceirizados 4,2% 1,5% 0 1,9% 4,4%

PR SC RJSP RS

O conceito de pessoa como centro de relações, então, permite articular e 
potencializar melhor o desenvolvimento das diversas dimensões do ser humano. 
Francisco de Assis, a partir desta perspectiva, é um modelo de integração 
consigo mesmo e com os outros.41

41 SECRETARIADO PARA A EVANGELIZAÇÃO (Coord.). Ide e Ensinai: Diretrizes Gerais para a Educação Franciscana. 
Tradução de Frei Celso Márcio Teixeira. Roma: Ufficio Comunicazioni, 2009. p. 21.
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
O Grupo Educacional Bom Jesus desenvolve, analisa e aprimora continuamente suas políticas 
institucionais para garantir um bom desempenho profissional de toda a sua equipe. 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

100% Funcionários amparados por 
acordos de negociação coletiva

FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE CHEFIA42

REMUNERAÇÃO
Proporção do salário mais baixo pago pela Instituição, referente a 220 horas/mês, comparado ao 
salário-mínimo nacional.43

PR R$ 1 025,70 7,5%

R$ 1 274,12 33,6%SC

R$ 1 185,67 24,3%RJ

R$ 1 040,92 9,1%SP

R$ 1 321,31 38,5%RS

42 Os números apresentados se referem aos cargos de chefia da alta administração, considerando gerência/gestão em todos os estados onde a Instituição atua.

43  Salário-mínimo nacional em 2018: R$ 954,00.140

52 mulheres e homens 
em cargo de chefia

57,7% de mulheres 
em cargo de chefia

30 mulheres em 
cargo de chefia
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BENEFÍCIOS N.º DE BENEFICIADOS

Alimentação subsidiada 2 230

Cesta básica¹ 847

Plano de saúde Clinipam² 545

Plano de saúde Unimed3
Titulares 1 307

Dependentes 1 372

Plano odontológico
Titulares 1 713

Dependentes 1 382

Previdência privada
PGBL 223

VGBL 318

Seguro de Vida
Funcionários 4 169

Estagiários 237

Transporte gratuito4 160

CÓDIGO DE CONDUTA
Usado como referência para a tomada de decisões diárias, o Código de Conduta dispõe preceitos sobre comportamento 
ético no ambiente de trabalho, relacionamento com profissionais e alunos da Instituição e apresentação pessoal. Todos os 
itens dispostos no documento observam o sistema legal brasileiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA
A Comunicação Interna garante que o fluxo de informações chegue aos docentes e funcionários administrativos do Grupo 
Educacional Bom Jesus por meio de três canais: e-mail, intranet e Jornal Mural.

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
O Grupo Educacional Bom Jesus preza por um ambiente de trabalho saudável e, para isso, garante benefícios 
e incentivos que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários. 

¹ Benefício presente nas Unidades de Curitiba e 
região metropolitana, concedido a funcionários com 
salário-hora igual ou inferior a R$ 7,91.

² Plano de saúde Clinipam concedido a funcionários 
com salário-hora igual ou inferior a R$ 7,91, das 
Unidades de Curitiba e região metropolitana.

³ Em parceria com a Unimed, o Grupo Educacional 
Bom Jesus oferece a seus funcionários assistência 
médica com valor de mensalidade menor do que o 
praticado no mercado. 

4 Benefício concedido aos funcionários que 
trabalham na Unidade Administrativa Remanso, em 
Campo Largo (PR).
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EDUCAÇÃO
O Bom Jesus oferta desconto nas mensalidades para 
funcionários, dependentes e estagiários, além de distribuir 
livros didáticos para filhos de funcionários que estudam 
nas Unidades do Grupo.

DESCONTO NAS MENSALIDADES

Bom Jesus 1 435

FAE 334

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS

Bom Jesus 1 356 kits

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

O Grupo Educacional Bom Jesus, norteado pelos 
princípios franciscanos, busca proporcionar constante 
desenvolvimento para os seus funcionários por meio de 
capacitações e treinamentos que favoreçam o crescimento 
institucional, centrado em valores humanos fundamentais. 

No Programa de Desenvolvimento Profissional são 
trabalhados os eixos norteadores “capacitação” 
e “treinamento”, que buscam desenvolver, além 
das competências técnicas, o relacionamento 
interpessoal e o autoconhecimento. Em 2018, foram 
trabalhados 144 temas e houve a participação de 1 634 
funcionários administrativos. 

PROGRAMA PARA RESPONSÁVEIS DE SETOR 
O Grupo Educacional Bom Jesus realiza treinamentos 
específicos para liderança com o objetivo de aprimorar 
o desempenho dos responsáveis pelos setores da 
Instituição. Em 2018, Liderança: Reflexões sobre o meu 
Desempenho e Felicidade se Aprende foram os temas 
trabalhados com 97 responsáveis de setores.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE 
O Programa de Formação Docente (Profor) busca contribuir 
para a qualificação dos estagiários pedagógicos de Curitiba 
e região metropolitana, para incentivá-los a uma atuação 
diferenciada na educação. O programa é realizado nas 
modalidades a distância e presencial e trabalha assuntos 
como postura ética e profissional, prática docente, 
identidade pessoal e profissional, ser professor, oratória, 
trabalho em equipe e diversidade, relações interpessoais 
no contexto educacional, administração do tempo e 
assertividade para docentes e educadores. Em 2018, 
participaram da capacitação 92 estagiários.
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PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO PARA NOVOS 
DOCENTES E FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS
O departamento de Desenvolvimento Institucional 
do Grupo Educacional Bom Jesus disponibiliza para 
funcionários administrativos e docentes recém- 
-contratados um programa de ambientação on-line que 
abrange, além da filosofia, missão e visão da Instituição, 
temas importantes relacionados a normas administrativas 
e postura ética e profissional. Realizado em todas as 
Unidades do Grupo Educacional Bom Jesus, o programa 
beneficiou 354 funcionários administrativos e 
312 docentes no ano de 2018.

PROGRAMA MISSÃO SERVIR COM AMOR E ALEGRIA
O programa Missão Servir com Amor e Alegria é 
institucional e tem como objetivo sensibilizar todos os 
funcionários do Grupo Educacional Bom Jesus para o 
ideário franciscano. A proposta contempla a missão do 
servir, que deve refletir no trabalho, na prestação de 
serviços e no atendimento a todos com respeito, 
amor e alegria. 

Em 2018, participaram do treinamento presencial 
funcionários de Curitiba e região metropolitana, e do 
treinamento on-line participaram aqueles que se 
encontram em outras cidades. No total, participaram do 
programa aproximadamente 630 pessoas.

Com os demais funcionários, o programa teve continuidade 
pela intranet, com a apresentação do poema O Prazer de 
Servir!, de Gabriela Mistral, poetisa chilena ganhadora 
do Prêmio Nobel de Literatura em 1945, que converge 
com a filosofia franciscana baseada na simplicidade 
e na humildade.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Para garantir a formação contínua da equipe pedagógica, 
o Grupo Educacional Bom Jesus desenvolve o Programa 
de Educação Corporativa, que envolve leitura e análise 
de textos, organização de grupos de estudo e troca de 
experiências. Em 2018, 479 professores participaram do 
programa, que é organizado pelos coordenadores do CEP 
com base em diferentes temas e áreas do conhecimento. 

Todos os seres humanos têm 
a mesma natureza e a mesma 
origem; todos gozam da mesma 
vocação e destinação divina: 
deve-se, portanto, reconhecer 
cada vez mais a igualdade 
fundamental entre todos.44

44 PAULO VI, Papa. Constituição 
pastoral Gaudium et Spes: 
sobre a igreja no mundo atual. 
In: Compêndio do Vaticano II: 
constituições, decretos, 
declarações. Petrópolis: Vozes, 
1967. p. 172.
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ENCONTRO PEDAGÓGICO
O Encontro Pedagógico tem como objetivo apresentar 
os encaminhamentos pedagógicos da Instituição aos 
docentes, colocando-os em contato com a abordagem 
educacional do Bom Jesus, além de proporcionar 
integração entre os participantes. Os encontros são 
oportunidades para que os docentes das Unidades de 
ensino Bom Jesus reúnam-se com os coordenadores do 
CEP para analisar e discutir todo o material pedagógico que 
será apresentado aos alunos.

Em 2018, um total de 1 451 docentes participou das duas 
edições do evento, sendo que a primeira contemplou todas 
as Unidades do Grupo, e a segunda atendeu às Unidades 
dos estados do Paraná e de Santa Catarina. 

ACOMPANHAMENTO DE 
DESEMPENHO PROFISSIONAL
O Bom Jesus realiza anualmente a pesquisa de 
Acompanhamento de Desempenho Profissional (ADP), 
que envolve todas as Unidades e possibilita uma análise 
detalhada do corpo docente e da equipe pedagógica 
em aspectos relacionados às práticas didáticas, 
comportamentais e técnicas. A pesquisa conta com a 
participação de alunos do 5.º ano do Ensino Fundamental 
à 3.ª série do Ensino Médio, professores, gestores, 
assessores, coordenadores disciplinares, coordenadores 
de Educação Física e coordenadores do CEP. O ADP vem 
apoiando o planejamento e o redirecionamento das ações, 
visando ao desenvolvimento de processos e a melhorias 
na Instituição. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE
O Programa de Formação Continuada para Atendimento 
ao Cliente busca proporcionar aos funcionários de 
atendimento do Grupo Educacional Bom Jesus uma 
formação continuada para a excelência do atendimento 
ao cliente, sob a inspiração da filosofia franciscana. Em 
2018, foram trabalhados os temas Inteligência Emocional 
e Comunicação no Atendimento ao Cliente. Participaram, 
aproximadamente, 140 funcionários.
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SAÚDE,  SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR
O Departamento de Saúde Escolar (DSE), desde sua criação, em 1994, vem ampliando suas ações 
nas áreas de saúde escolar e saúde ocupacional. Composto de pediatras, médicos do trabalho, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos e psicopedagogos, o DSE mantém, 
em diversas Unidades, ambulatórios para atendimento de alunos e funcionários. 

Ações do DSE45

1. Prestação de primeiros socorros em ocorrências no 
ambiente escolar e de trabalho.

2. Identificação de alunos com necessidades especiais na 
área de saúde.

3. Identificação de alunos com necessidades educacionais 
especiais por meio do Setor de Psicologia, promovendo 
a inclusão desses alunos e o seu acompanhamento.

4. Realização de programas de triagem auditiva, visual, 
de linguagem e de pediculose entre os alunos, 
identificando problemas que possam prejudicar o seu 
desempenho escolar e a sua saúde.

5. Exames periódicos de saúde destinados a todos os 
funcionários, para avaliar a saúde do trabalhador 
e diagnosticar precocemente as suas alterações, 
relacionadas ou não com o labor, e dar continuidade ao 
trabalho educacional da promoção e proteção da saúde.

6. Treinamento individual aos docentes para o uso 
adequado da voz.

7. Treinamento de primeiros socorros para funcionários 
da Instituição, incluindo manobras de reanimação 
cardiopulmonar.

8. Capacitação de funcionários da Instituição sobre 
prevenção de acidentes com alunos.

9. Instrução de docentes, coordenadores disciplinares 
e funcionários administrativos sobre saúde mental e 
emocional (ex.: habilidades sociais, bullying, depressão, 
transtornos mentais, entre outros) e sobre 
dificuldades de aprendizagem.

10. Administração de vacina contra influenza (gripe), 
oferecida aos funcionários de todas as unidades.

11. Prevenção de acidentes, por meio de medidas 
educativas aos alunos, docentes e funcionários 
administrativos, monitoramento do espaço 
escolar etc. 

45 Algumas das ações do DSE estão disponíveis somente em determinadas Unidades da Instituição.
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INDICADORES DO DSE

SETORES PROGRAMAS 2018

Setor de Saúde Escolar
Programa de triagem – alunos 10 062

Funcionários treinados1 2 756

Setor de Medicina Ocupacional
Exames médicos ocupacionais 2 211

Vacinação de funcionários (gripe) 3 475

Setor de Enfermagem
Atendimentos prestados a alunos 147 287

Atendimentos a funcionários 8 712

Setor de Psicologia Atendimentos realizados 15 968

Setor de Fonoaudiologia 
Ocupacional Exames fonoaudiológicos 563

SEGURANÇA DO TRABALHO
O setor de Segurança do Trabalho tem por objetivo promover a segurança dos funcionários e de prestadores de serviços 
por meio de atividades como inspeções de segurança, treinamentos, orientações sobre uso de equipamentos de proteção 
individual, acompanhamento e orientação sobre a legislação trabalhista vigente, participação na elaboração de projetos de 
prevenção de incêndio e assistência às Unidades sobre procedimentos de segurança.

Em 2018, foram realizados treinamentos e execuções dos Planos de Abandono envolvendo todos os funcionários, alunos 
e prestadores de serviços. Também houve continuidade à implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos nas Unidades e ao processo de reciclagem. Novos membros da Brigada de Incêndio foram formados. O setor 
também revisou e publicou diversos procedimentos de segurança do trabalho.

Em 2018, foram ministradas 2 405 horas de treinamentos relativos à segurança do trabalho, contando com a participação 
de 780 funcionários.

1 Treinamentos relacionados aos itens 7, 8 e 9 da listagem Ações do DSE.
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
O Grupo Educacional Bom Jesus tem Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) que, legalmente, 
consideram em sua formação o grau de risco e o número de funcionários de cada Unidade.

A Cipa visa à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando conciliar as atividades 
realizadas com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos os trabalhadores. É responsável por 
efetuar ações de prevenção de acidentes, inspeções, relatórios e treinamentos, além de promover a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), que envolve toda a Instituição.

Acidentes de trabalho 156 31 12 8 3

Dias perdidos 363 35 124 32 4

Doenças ocupacionais 1 0 0 0 0

Óbitos relacionados ao trabalho 0 0 0 0 0

PR SC RJSP RS
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PLANO DE ABANDONO

O Plano de Abandono tem como objetivo principal 
fornecer meios para que, em situações de emergência, 
os funcionários administrativos, os docentes, os alunos 
da Instituição e outros (se houver) tenham condições de 
abandonar o local de risco de forma segura e ordenada, 
visando a salvaguardar a integridade física de todos os 
presentes no local. 

Seguindo uma tendência mundial, os simulados de 
abandono nas escolas visam a preparar as pessoas para 
possíveis ações de emergência que possam ocorrer 
em qualquer lugar e a qualquer instante. A simulação 
é simples e rápida e consiste na retirada ordenada de 
todos os alunos e funcionários até os pontos de encontro 
determinados, dentro da própria Unidade.

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DO TRABALHO

Para conscientizar os funcionários sobre segurança no 
ambiente laboral e qualidade de vida, o Grupo Educacional 
Bom Jesus realiza a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (Sipat). Os representantes das 
Cipas de cada Unidade são os responsáveis por elaborar a 
programação destinada aos funcionários.

Sipat no prédio Lamenha Lins, em Curitiba (PR)

Sipat no Bom Jesus São José, em Rio Negro (PR)

Simulação realizada no Bom Jesus Aurora, em Caçador (SC)
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VIVER BEM
O Viver Bem oferece serviços para contribuir para 
a qualidade de vida dos funcionários e de seus 
familiares, com custo acessível. Atualmente, a iniciativa 
está disponível nas Unidades de Curitiba e região 
metropolitana.

AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE COMUNICAÇÃO TALENTO

Oferece serviços de publicidade e propaganda. 

ECONOMIA FAMILIAR

Avalia e orienta sobre finanças pessoais. 

ESCRITÓRIO EXPERIMENTAL OFFICIO DESIGN

Oferece serviços de design em negócios. 

ESPORTES FAE

Disponibiliza as dependências da FAE Centro Universitário 
para modalidades esportivas. 

NÚCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional por 
meio de cursos de curta duração, com descontos. 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Orienta na melhoria ou no desenvolvimento do 
negócio próprio.

INTEGRAÇÃO
Para que todos desfrutem de um ambiente uno e 
fraterno, o Grupo Educacional Bom Jesus realiza 
atividades de integração entre os seus funcionários, 
bem como as incentiva. 

DATAS ESPECIAIS
Em comemoração ao Dia dos Professores, além do 
presente entregue a todos os funcionários da Instituição, 
independentemente do cargo, os professores também 
receberam um cartão gigante assinado com dedicatórias 
especiais por seus alunos.

Comemoração do Dia dos Professores no Bom Jesus Divina 
Providência, em Curitiba (PR)
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Em diferentes datas comemorativas, cada Unidade realiza a sua própria confraternização, reunindo os funcionários em 
momentos agradáveis e fraternos. 

Celebração da Páscoa no Bom Jesus São José, em São Bento do Sul (SC)

Celebração de fim de ano no prédio Lamenha Lins, em Curitiba (PR), envolvendo todos os funcionários da Unidade

Confraternização de fim de ano no Bom Jesus São José, em Vacaria (RS)
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ORGANIZADORES

Coordenação do Bom Jesus Social

Frei Claudino Gilz, OFM

Elaboração e Organização

Ana Claudia Adamante Batista

Kelli Maritsa Fernandes de Barros

Contabilidade

Luis Sothë CRC/SP – 185.763/O – 7 T – PR
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