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O RG A N I Z A D O R E S

Compromissos que a Instituição Apoia
PA C T O G LO B A L
Desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa tem como objetivo mobilizar a
comunidade empresarial internacional 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.
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O BJ E T I V O S D E D E S E N V O LV I M E N T O S U S T E N TÁV E L
No ano 2000, a ONU estabeleceu os 8 Objetivos do Milênio (ODM), também conhecidos como
8 Jeitos de Mudar o Mundo. A proposta previa um conjunto de diretrizes que visavam a tornar
o mundo um lugar mais justo e solidário. Empresas públicas e privadas e o terceiro setor se
uniram para alcançar as metas que foram estipuladas para até 2015.
Com o fim desse prazo, iniciou-se na Rio+20 – Conferência da ONU realizada na cidade do
Rio de Janeiro em 2012 – uma discussão para a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). O novo modelo é mais amplo e estabelece 17 objetivos com 169 metas em
diferentes temáticas, para serem atingidas até 2030.
Todos são chamados a contribuir para o sucesso dessa iniciativa, que aborda o desenvolvimento
sustentável como prioridade para a manutenção da vida no planeta.
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NÚCLEO DE INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO CONSELHO
PA R A N A E N S E D E C I D A D A N I A
EMPRESARIAL
Desde 2006, a FAE Centro Universitário
participa do núcleo e das ações e discussões
por ele promovidas. Em 2013, a instituição
passou a ocupar também a sua coordenação.
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N Ó S P O D E M O S PA R A N Á
Sob a coordenação da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), do
Serviço Social da Indústria (SESI) e em
parceria com a sociedade civil e com o poder
governamental e privado, o movimento
Nós Podemos Paraná incentiva ações que
contribuem para a prática dos Objetivos do
Milênio, propostos pela ONU para até 2015,
passando a partir de então para Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Por meio de um termo de adesão, a FAE
Centro Universitário participa formalmente
do movimento em suas reuniões mensais
promovidas pelo colegiado.
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Mensagem do Presidente
No ano de 2016, o Grupo Educacional Bom Jesus, que agrega
o Colégio Bom Jesus e a FAE Centro Universitário, lançou um
importante projeto em suas unidades de ensino, o Bom Jesus Social,
inspirado em São Francisco de Assis.
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O jovem de Assis, impulsionado pela força divina, foi ao encontro dos
leprosos e “fez misericórdia com eles”. Isso quer dizer que Francisco,
com os olhos da fé e movido pela compaixão, não os viu como gente
desfigurada, mas como dignos filhos e filhas de Deus e, por isso,
merecedores de amor e cuidado.
Inspirando-se no carisma franciscano, o Bom Jesus Social tem como
objetivo principal trabalhar para a inclusão social de muitos “leprosos
de nosso tempo”: encarcerados, idosos em asilos, menores em
abrigos, crianças em comunidades carentes e muitas outras pessoas
que, como nos tempos do jovem de Assis, sofrem algum tipo de
desamparo por parte da sociedade.
Assim, o Grupo Educacional Bom Jesus, signatário do Pacto Global,
materializa um dos aspectos essenciais da missão franciscana da
instituição: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem
sede, vestir quem está nu, acolher os estrangeiros, visitar doentes
ou presos, aconselhar os indecisos, instruir os que não sabem e
consolar os aflitos (Cf. Mt 25, 31-46).

Essa demonstração de solidariedade com os
empobrecidos ocorre de diversas maneiras nas cidades
em que há uma unidade do Bom Jesus. No entanto,
privilegiam-se atividades pedagógicas para alunos de
instituições públicas de ensino nas periferias, atividades
físicas, culturais e recreativas para idosos e detentos e
arrecadação de donativos para comunidades carentes e
entidades de assistência social.

“Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso
a um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes”
(Mt 25, 40).
Frei João Mannes, OFM
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Missão | Promover a formação do ser humano e
a construção de sua cidadania de acordo com os
princípios cristãos, sob inspiração de Francisco de
Assis, produzindo, sistematizando e socializando o
saber 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
A educação franciscana está diretamente ligada à formação humana e integral do
indivíduo. Para tanto, as virtudes descritas a seguir enraízam a proposta de ensino da
instituição:
Amor | O amor tem múltiplos significados e várias formas de demonstração. Amar é a
atitude de querer o bem do outro, de acolher e deixar-se acolher por ele.
Confiança | Confiar é o ato de esperar com firmeza. Na vida franciscana, ocupa lugar
central e deve ser entendida e vivenciada como inspiração e fundamento para a vida
fraterna e para o trabalho.
Diálogo | Mais do que o entendimento das palavras enunciadas, o diálogo é a expressão
da harmonia entre os indivíduos. A virtude do diálogo resulta, segundo a inspiração de
Francisco de Assis, de uma afinada coerência entre o que se fala e o que se vive.

Disciplina | “Porque tem margens, o rio chega ao mar.”
Mais do que obediência a regras, a virtude da disciplina
requer projeto de vida, idealismo e força de vontade.
Fraternidade | Sentimento de irmandade, de amor
ao próximo e de harmonia. No plano espiritual, a
fraternidade franciscana pode ser qualificada como uma
mensagem de testemunho oferecida ao mundo.
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Gratidão | Na espiritualidade franciscana, a gratidão
surge do encantamento de sentir-se amado por
alguém. É a perfeita sincronia da gratuidade do amor
que suscita mais amor. Da generosidade que gera
mais disponibilidade. Da doação que enobrece e
promove a vida.
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Humildade | É da humildade que aflora a plenitude
humana. Quem cultiva a terra bem sabe que o segredo
de uma árvore alta e viçosa são as suas raízes. Elas
sustentam a árvore e, no entanto, não aparecem.
Perseverança | A perseverança é o segredo dos
que lutam sempre, mesmo que nem sempre saiam
vitoriosos. É a virtude que vem justificar uma vida de
dedicação e trabalho.
Prudência | A prudência é a virtude que governa a ação,
é a partir dela que decidimos em meio ao risco. Ser
prudente é saber discernir em todas as circunstâncias o
verdadeiro bem e escolher os justos meios para atingi-lo.
Respeito | Respeito significa estima, consideração
e reverência. É dever e obrigação que se impõem à
conduta de todas as pessoas, visando ao aprimoramento
do convívio em sociedade.

Sabedoria | Esta virtude está no viver em harmonia
com todas as pessoas sem abrir mão da própria
dignidade. Não indica, em primeiro momento, um
enaltecimento intelectual, mas a aptidão que se tem
de agir com sensatez.
Solidariedade | Independentemente de haver ou não
alguém necessitando de ajuda, a solidariedade faz
parte da essência humana. Ser solidário é tornar-se
verdadeiramente humano.
União | Nas palavras de Francisco de Assis, não há
ninguém que não possa aprender ou não tenha algo
a ensinar. É por meio da união, ajudando uns aos
outros, que se cria uma cultura de paz e harmonia
entre as pessoas.
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Histórico
1896

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 a Associação
Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus.

No Brasil, o padre Franz Äuling funda na Rua
do Rosário, em Curitiba (PR), a Escola Popular
Alemã Católica para meninos e meninas.

1902/1903

1909
1917
No transcorrer da Primeira Guerra Mundial, as
duas unidades da escola, a brasileira e a alemã,
são unificadas como Escola Senhor Bom Jesus.

É fundada a Paróquia Bom Jesus dos Perdões,
na Praça Rui Barbosa. Ao lado da igreja, dois
anos depois, é estabelecida a sede da escola.

AFESBJ

A escola é dividida em duas unidades: uma
brasileira, mantida na Rua 24 de Maio, e outra
alemã, na atual Praça Garibaldi.
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1904/1906

Com a volta do padre Äuling para a Alemanha,
os frades franciscanos assumem a direção da
escola, transferindo-a para a Rua 24 de Maio e
tornando-a exclusivamente masculina.

1920

1926/1927
É inaugurada a nova sede da escola, que passa
a ofertar Ensino profissionalizante aos jovens
no Curso Comercial noturno.
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1942

Um grande incêndio destrói a sede da escola.
No entanto, o esforço e o empenho de toda a
comunidade fazem com que, no ano seguinte,
um novo prédio seja construído no mesmo
local.

1938
Com o Decreto Federal de Nacionalização,
a Escola Popular 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 fundado o Instituto dos Meninos Cantores de
Petrópolis.
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1955/1956
1957
Tem início o processo de instalação da
Faculdade de Ciências Econômicas, com os
cursos de Sociologia e Política, Administração
Pública e Ciências Econômicas. O
funcionamento da faculdade é autorizado, mais
tarde, pelo Decreto Federal n.° 45.819/1959.

É fundada a Associação Franciscana de Ensino
Senhor Bom Jesus.

1959

1997
Por meio da Portaria n.° 2.109/1997, o
Ministério da Educação autoriza a mudança de
nome de Faculdade Católica de Administração
e Economia (FAE) para Faculdades Bom
Jesus. No entanto, a marca FAE continua a ser
utilizada, devido a mais de 40 anos de tradição.

1977
O Conselho Federal de Educação, pelo Parecer
n.° 2.746/1977, 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).
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Em novembro, por meio do Decreto Federal
n.° 54.908/1964, é concedido o reconhecimento
da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Católica do Paraná.
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1964

Começa a funcionar a Faculdade de Ciências
Econômicas, que no ano seguinte passa a
se chamar Faculdade Católica de Ciências
Econômicas, vinculada à Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, mantendo, no entanto,
autonomia jurídica, financeira e patrimonial.

1998
A FAE posiciona-se como escola de business,
recebendo o nome de FAE Business School.

2000
É criado o Centro de Estudos e Pesquisas (CEP),
responsável pelo planejamento curricular de
todas as escolas e colégios Bom Jesus.

2004
As Faculdades Bom Jesus transformam-se em
Centro Universitário Franciscano do Paraná,
passando a ser conhecido como FAE Business
School – Centro Universitário.

2006
16

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.

2008
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A Viva Esporte Academia é inaugurada.

2010
A AFESBJ passa a contar com uma editora
própria, a Editora Bom Jesus.

2011
O Teatro Bom Jesus é reinaugurado. Também
nesse ano é inaugurado o Centro de Eventos
Monte Alverne, na unidade de apoio Remanso,
com sede na cidade de Campo Largo, região
metropolitana de Curitiba (PR).

2014
Um novo centro de distribuição é inaugurado,
em Curitiba (PR). Nele estão centralizados todos
os processos referentes à comercialização de
livros, uniformes, administração e suporte das
lojas físicas de todas as unidades Bom Jesus.

Nasce o projeto Bom Jesus Social. O Bom
Jesus comemora 120 anos como instituição de
ensino. Durante o ano, quatro novas unidades
de ensino são vinculadas ao Bom Jesus:
Bom Jesus Mãe do Divino Amor | Arapongas
(PR), Bom Jesus Menino Jesus | Petrópolis
(RJ), Bom Jesus São José | São Bernardo do
Campo (SP) e Bom Jesus Vicente Pallotti |
São Paulo (SP). É inaugurado o prédio FAE
Business School, em Curitiba (PR), com o
objetivo de oferecer programas de ensino
executivos e empresariais.

A unidade Bom Jesus São José dos Pinhais
recebe o certificado ISO 9001: 2008. As unidades
bilíngues ganham uma nova denominação,
passando de Bom Jesus Aldeia para Bom
Jesus Internacional Aldeia e de Bom Jesus
Internacional para Bom Jesus Internacional
Alphaville.
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2016

2015

PERFIL

Também nesse ano, a instituição recebeu
a certificação ISO 9001: 2008 para as
unidades Bom Jesus Água Verde, Bom Jesus
Internacional, Centro de Estudos e Pesquisas
(CEP) e áreas de apoio administrativo.

Ano em que as unidades de ensino foram
criadas ou incorporadas à AFESBJ:

18
1957 | FAE Centro Universitário campus Centro Prédio I − Curitiba
1958 | Bom Jesus Centro − Curitiba

PR

1976/1977 | Bom Jesus Internacional Aldeia − Campo Largo
1983 | Escola Bom Jesus Modalidade Educação Especial – Campo Largo

PERFIL

AFESBJ

1996 | Bom Jesus Água Verde − Curitiba
1999 | Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes − Curitiba
2002 | Bom Jesus Internacional Alphaville − Colombo
2005 | Bom Jesus Divina Providência − Curitiba
Bom Jesus São José – Rio Negro
2006 | Lace Language Center − Curitiba
2007 | Bom Jesus Santo Antônio − Rolândia
2008 | Colégio SESC São José − Curitiba
2009 | Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário − Paranaguá
Bom Jesus São José dos Pinhais
FAE São José dos Pinhais
2013 | FAE Centro Universitário campus Centro Prédio II – Curitiba
2015 | Bom Jesus São Vicente – Araucária
2016 | Bom Jesus Mãe do Divino Amor − Arapongas
FAE Business School – Curitiba

2009 | Bom Jesus Joana d’Arc – Rio Grande
Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida – Venâncio Aires

RS

Bom Jesus São José – Vacaria
Bom Jesus São Miguel – Arroio do Meio
Bom Jesus São Luiz – Porto Alegre
Bom Jesus Sévigné – Porto Alegre
2010 | Bom Jesus Rainha da Paz – Lagoa Vermelha
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1999 | Bom Jesus Santo Antônio − Blumenau
Bom Jesus Diocesano – Lages

SC

2003 | FAE Blumenau
2005 | Bom Jesus São José – São Bento do Sul
Bom Jesus Aurora − Caçador
Bom Jesus Coração de Jesus − Florianópolis
1998 | Bom Jesus Canarinhos − Petrópolis
2014 | Bom Jesus São José – Petrópolis
2016 | Bom Jesus Menino Jesus − Petrópolis
2004 | Bom Jesus Itatiba

SP

2012 | Bom Jesus Externato − Pindamonhangaba
2016 | Bom Jesus São José – São Bernardo do Campo
Bom Jesus Vicente Pallotti – São Paulo

PERFIL
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2007 | Bom Jesus Divina Providência − Jaraguá do Sul

Unidades de Ensino
PA R A N Á | C U R I T I B A

Bom Jesus Centro
Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 1.876
FAE Centro Universitário campus Centro Prédio I
Cursos de Graduação
N.° de alunos: 4.047
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Bom Jesus Água Verde
Educação Infantil e Ensino Fundamental
N.° de alunos: 1.538

Bom Jesus Divina Providência
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 920

Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 2.483

Colégio SESC São José
Ensino Médio
N.° de alunos: 817
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FAE Centro Universitário campus Centro Prédio II
Cursos Superiores de Tecnologia
N.° de alunos: 369

FAE Business School
Cursos de Pós-Graduação e de MBA
N.° de alunos: 2.126

Lace Language Center*
Cursos de Inglês e de Alemão
N.° de alunos: 553
* O Lace está presente também no Bom Jesus Nossa
Senhora de Lourdes, em Curitiba (PR), e nas unidades Bom
Jesus de Florianópolis e de Blumenau, em Santa Catarina.

PA R A N Á | O U T R A S LO C A L I D A D E S

Bom Jesus Mãe do Divino Amor − Arapongas
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 515

Bom Jesus Internacional
Aldeia − Campo Largo
Educação Infantil e Ensino Fundamental
N.° de alunos: 785

Bom Jesus Internacional
Alphaville − Colombo
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
N.° de alunos: 411
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Escola Bom Jesus Modalidade Educação
Especial − Campo Largo
Ensino Fundamental para Alunos com
Necessidade Educativa Especial
N.° de alunos: 23

Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário − Paranaguá
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 545

Bom Jesus Santo Antônio − Rolândia
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 526

Bom Jesus São José dos Pinhais
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 662
Faculdade FAE São José dos Pinhais
Cursos de Graduação
N.° de alunos: 627
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Cursos de Pós-Graduação
N.° de alunos: 50

Bom Jesus São José − Rio Negro
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 406

Bom Jesus São Vicente − Araucária
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 644
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N.° total de alunos: 677

R I O D E J A N E I RO
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Bom Jesus Canarinhos − Petrópolis
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 993

Bom Jesus São José – Petrópolis
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 665

Bom Jesus Menino Jesus − Petrópolis
Educação Infantil e Ensino Fundamental
N.° de alunos: 380

S Ã O PA U LO
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Bom Jesus Externato – Pindamonhangaba
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 345

Bom Jesus São José – São Bernardo do Campo
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 686

Bom Jesus Itatiba
Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 279

Bom Jesus Vicente Pallotti – São Paulo
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 619

RIO GRANDE DO SUL

Bom Jesus São Luiz − Porto Alegre
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 217
26
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Bom Jesus Joana d’Arc − Rio Grande
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 570

Bom Jesus Rainha da Paz − Lagoa Vermelha
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 355

Bom Jesus São Miguel − Arroio do Meio
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 290
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Bom Jesus São José – Vacaria
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 511

Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida − Venâncio Aires
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 363

Bom Jesus Sévigné − Porto Alegre
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 381

S A N TA C ATA R I N A
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Bom Jesus Aurora − Caçador
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 402

Bom Jesus Santo Antônio – Blumenau
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 2.153
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Faculdade FAE Blumenau
Curso de Graduação
N.° de alunos: 27
Cursos de Pós-Graduação e de MBA
N.° de alunos: 235
N.° total de alunos: 262

Bom Jesus Coração de Jesus – Florianópolis
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 1.017

Bom Jesus Divina Providência − Jaraguá do Sul
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 724

PERFIL

AFESBJ

29

Bom Jesus São José − São Bento do Sul
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de alunos: 300

Bom Jesus Diocesano – Lages
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
N.° de Alunos: 858

BOM JESUS

SOCIAL

Bom Jesus Social
Há 120 anos, nasceu sob a inspiração de Francisco de Assis, o Colégio Bom Jesus. A
instituição, que atualmente possui 34 unidades, vem compartilhando com todos que
fazem parte desta história um pouco de seus valores.

As ações compreendem diversas modalidades de atividades, como aulas preparatórias
para o ENEM, aulas de inglês, aulas de reforço, incentivo ao gosto pela pesquisa,
atividades culturais, atividades físicas, entre outras.
A seguir, um relato das iniciativas desenvolvidas no projeto, durante este ano.

SOCIAL

Devidamente planejado e discutido, o trabalho conta com a participação de professores,
gestores, alunos e outros profissionais, além do apoio dos que estão na liderança
das entidades beneficiadas. Realizado nas cidades onde há unidades de ensino Bom
Jesus, esse trabalho é devidamente organizado por meio de um cronograma que
envolve desenvolvimento, implementação, acompanhamento e avaliação das atividades,
propondo ao beneficiado um processo gradativo de aquisição de habilidades e
conhecimentos específicos, além de maior inserção social.
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Assim como os membros de uma família que herdam para si um nome que os
identifica, cada pessoa que constitui esse grupo, de certa forma, assume uma
identidade franciscana. Mas adquiri-la requer muito mais que boas intenções e um
sorriso no rosto, e isso tudo se reflete no Projeto Bom Jesus Social. A iniciativa, que
teve início neste ano de 2016, veio para tentar preencher lacunas sociais e atender
aqueles que possuem uma mente repleta de sonhos, mas vivem em uma realidade de
poucas oportunidades.

P ROJ E T O S D E S E N V O LV I D O S
Em 2016, ano de início do projeto, as unidades de ensino Bom Jesus pensaram minuciosamente em iniciativas que
poderiam beneficiar a comunidade, de maneira que cada ação promovesse uma real diferença na vida das pessoas
atendidas. Por meio de reuniões, encontros e muitas pesquisas, gestores, professores, coordenadores e alunos
planejaram ações que despertassem o interesse das pessoas.
Foram aulas de inglês, aulas de dança, oficinas de redação, oficinas preparatórias para o ENEM, entre muitas outras
ações que contribuíram para o bem-estar de cada beneficiado.
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“O Bom Jesus Social tem por objetivo sensibilizar e conscientizar
alunos, pais, professores e funcionários quanto à responsabilidade
humana e social. Assim, busca engajá-los em ações concretas de
voluntariado e de servir, nas quais trocam experiências com a
comunidade externa, estendendo a todos a missão franciscana.”

BOM JESUS

SOCIAL

Muriel Pinto Amorim, gerente regional, do Grupo Educacional Bom Jesus

PARANÁ

PROJETO SOCIAL DE PARCERIA E INCLUSÃO POR
MEIO DA ARTE E DO APRENDIZADO MATEMÁTICO
Bom Jesus Água Verde | Curitiba
A unidade trabalha em prol do Instituto Salesiano
de Assistência Social (ISAS), oferecendo
atividades que incentivem o aprendizado de Arte
e Matemática para crianças de 9 a 17 anos, no
contraturno da escola regular. As aulas ocorrem
duas vezes por semana e possuem duração de
uma hora para cada disciplina.

Realização de atividades com
desenho e pintura

Os docentes participantes realizam reuniões
pedagógicas, em que desenvolvem ações
e programam as avaliações dos alunos
beneficiados, contribuindo para um melhor
aproveitamento por parte deles.

“Vejo a importância da vivência que foi oportunizada aos nossos educandos. Por meio desse convívio e interação, eles
puderam ter contato com uma dimensão muito importante das artes plásticas e da matemática de uma forma descontraída
e envolvente. Percebemos a transformação de alguns educandos nesse curto espaço de tempo, quem não gostava de
Matemática passou a ter um novo olhar sobre ela e quem achava que não sabia desenhar se descobriu artista.”
Douglas Laskoski, coordenador do Instituto Salesiano de Assistência Social
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Alunos em sala de aula

Em cada encontro, são realizados jogos,
oficinas, gincanas e uma série de trabalhos
coletivos, contribuindo para a sensibilização e a
conscientização da comunidade escolar sobre os
valores éticos e trabalhando, assim, a consciência
da responsabilidade humana e social.

BOM JESUS

Reunião de apresentação
do Bom Jesus Social na
unidade

174
mantimentos

doados à instituição,
por meio do Passaporte
Solidário, na Festa
Junina da unidade.

Instituto Salesiano de Assistência Social (ISAS)
− Fundado em 30 de setembro de 1958, é uma
entidade filantrópica com fins beneficentes,
culturais, formativos e de assistência social.
Atualmente a unidade, localizada no bairro Guaíra,
em Curitiba, atende 350 crianças e adolescentes
carentes.

OFICINA DE PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
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Bom Jesus Centro | Curitiba
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Com o auxílio de materiais didáticos e professores especializados,
o projeto propicia ensino-aprendizagem na área de Produção
e Interpretação de Textos para estudantes que não dispõem de
condições para frequentar cursos particulares.

Professora e alunos em
sala de aula

“Os alunos nos contam como estão aproveitando
as aulas e como o Colégio Bom Jesus está sendo
receptivo com eles. Estão aproveitando muito e
contando para os colegas e professores as suas
experiências positivas.”
Edinete Souza, coordenadora do CESMAG

Os beneficiados são os alunos da 2.ª e 3.ª séries do Ensino
Médio do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar Guimarães
(CESMAG). A proposta inclui a diversidade de temas, favorecendo a
reflexão crítica e imaginativa que constrói formas de pensamento
mais elaboradas para o exercício da cidadania, e também o
preparo para diferentes processos seletivos, como ENEM,
vestibulares, concursos públicos, entre outros.
O trabalho em sala de aula inclui, além de gêneros textuais,
redações sobre diferentes assuntos, auxiliando os alunos na
compreensão de textos, na organização de ideias e também na
valorização da leitura como fonte de informação. As aulas são
realizadas em salas de aula do Bom Jesus, sendo disponibilizados
diversos recursos aos participantes.

Colégio Estadual Senador Manoel Alencar
Guimarães (CESMAG) − Localizado no bairro
Mercês em Curitiba, o colégio dispõe do Ensino
Fundamental e Médio, atendendo hoje cerca de
650 crianças e adolescentes.

APROXIMANDO GERAÇÕES
Bom Jesus Centro | Curitiba
Por meio do projeto, alunos do 6.° ano do Ensino
Fundamental da unidade trocam cartas e realizam
atividades com os moradores do Lar de Idosos
Recanto Tarumã. As ações incluem também palestras
realizadas por profissionais do Bom Jesus, além de
arrecadação de alimentos, produtos de higiene e
outros itens que a instituição necessita. A iniciativa,
que conta com a participação da coordenação de
Educação Física do colégio e também de professores
do Bom Jesus, vem auxiliando no estreitamento
de laços de amizade entre os participantes.

Alunos do Bom Jesus e moradores
do Lar de Idosos realizando atividades

Lar de Idosos Recanto Tarumã − Localizado no
bairro Tarumã, em Curitiba, o lar atua há 95 anos
na comunidade e atende 120 idosos.

BOM JESUS

Como forma de contribuir para um aprendizado
eficiente, os alunos matriculados participam de
avaliações orais e escritas, debatem textos, para
melhor compreensão deles, além de terem um
acompanhamento do rendimento em sala de aula.
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PROJETO DE CUNHO SOCIAL − INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Bom Jesus Divina Providência | Curitiba
O projeto estende os benefícios da iniciação científica a alunos de escolas públicas localizadas
próximo à unidade Divina Providência, incentivando-os a desenvolverem pesquisas com suporte
e direcionamento adequados. As atividades são realizadas quinzenalmente, na unidade, em
reuniões com duas horas de duração em forma de seminários. Durante os encontros, sob a
orientação de um professor-coordenador, os estudantes realizam a organização do material de
estudo e buscam a resolução do seu problema de pesquisa.
Os trabalhos desenvolvidos podem ser apresentados em eventos ou publicados na forma de artigos
em revistas especializadas.
A iniciativa dá a oportunidade aos participantes de realizarem um projeto que possa contribuir com a
pesquisa no Brasil, proporcionando-lhes, ao mesmo tempo, a perspectiva de um futuro bem-sucedido.
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“Esses projetos possuem como característica comum a capacidade de estimular nos estudantes uma postura
mais ativa e participativa em seu aprendizado, favorecendo o processo de construção do conhecimento e
trazendo resultados positivos que dificilmente seriam obtidos com as metodologias tradicionais.”
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Celso Anderson Cardoso da Silva, professor do Bom Jesus participante do projeto

PROJETO DE CUNHO SOCIAL − MONITORIA
Bom Jesus Divina Providência | Curitiba
A iniciativa auxilia alunos de escolas públicas a
participarem de grupos de estudos com discentes
do Ensino Médio do Bom Jesus, os quais atuam
como monitores voluntários. Durante cada encontro,
os estudantes conseguem sanar dúvidas e obter
explicações em diversas áreas do conhecimento.
As monitorias ocorrem na própria unidade e são
acompanhadas de professores-assistentes, atendendo
alunos oriundos da Escola Estadual Aline Pichet e
também da Escola Estadual Ermelino de Leão.

Escola Estadual Aline Pichet − Localizada no
bairro Ahú, em Curitiba, a escola atualmente
possui 320 alunos matriculados, oferecendo vagas
do 6.° ao 9.° anos do Ensino Fundamental.
Escola Estadual Ermelino de Leão − Localizada
também no bairro Ahú, a instituição, presente há
quase 60 anos na região, atende alunos do Ensino
Fundamental e Médio.

AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A OBRA
SOCIAL PADRE BERNHARD MERKEL
Bom Jesus Mãe do Divino Amor | Arapongas

Obra Social Padre Bernhard Merkel − Localizada
na região central do município de Arapongas,
atende 35 crianças da comunidade.

Crianças de 9 a 10 anos de idade, que participam da
Obra Social Padre Bernhard Merkel, estão recebendo
aulas gratuitas de Língua Portuguesa. O projeto beneficia
28 estudantes que possuem déficit na disciplina, auxiliando-os
com aulas de gramática e interpretação de textos. Os alunos
são ensinados em aulas semanais, ministradas por
uma professora da unidade, que conta com os recursos
didáticos da Editora Bom Jesus.

“As aulas do projeto de Língua Portuguesa do Bom
Jesus ajudam bastante, principalmente na ortografia, em
que nós tínhamos algumas dificuldades. A professora é
muito boa e ensina bem.”
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Alunos durante a aula
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Mariana Vieira Camilo da Silva, 9 anos, aluna do projeto

Unidade Mãe do Divino Amor | Arapongas

PROGRAMA CIÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA: EDUCAÇÃO,
PROFISSIONALIZAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL
Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes | Curitiba
Realizada em parceria com a PUC-PR, a iniciativa
oferece atividades esportivas e de lazer às detentas da
Penitenciária Feminina do Paraná. As ações são realizadas
por professores do Bom Jesus e incluem aulas de
basquetebol, voleibol, futsal e também dança. As turmas
são divididas em grupos e cada modalidade tem a duração
de uma hora por semana, podendo as interessadas
se inscreverem em até três categorias. Cada encontro
incentiva as internas a aumentarem a autoestima, ao
mesmo tempo que estimula a consciência corporal.

Penitenciária Feminina do Paraná − Localizada no
município de Piraquara, é uma unidade penal de
segurança máxima, destinada a presas provisórias
e também condenadas.
O local tem capacidade para receber 364 detentas,
e atualmente a população carcerária média é de
340 mulheres.
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Luiz Fernando Gonçalves, professor de Educação Física
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“No início das aulas oramos e recebemos palavras
de motivação. Fazemos o mesmo no fim das aulas,
conversamos sobre nossas dificuldades do dia e
compartilhamos nossos sentimentos.”

Exercícios de alongamento

As detentas participam de
aquecimentos antes dos exercícios

CONECTE-SE
Colégio SESC São José | Curitiba
A unidade, que oferece o Ensino Médio para alunos com
baixa renda comprovada, está proporcionando aulas
gratuitas de informática aos pais e responsáveis. Os
encontros, planejados por um professor do Bom Jesus,
são realizados no período noturno, em um laboratório
de informática da instituição. Cada aula é ministrada de
forma que todos possam entender o universo digital, de
acordo com o seu conhecimento. Ao todo, 14 pessoas
estão participando do projeto.

Colégio SESC São José de Curitiba − Resultado
de uma parceria entre o Grupo Educacional
Bom Jesus e o Serviço Social do Comércio do
Paraná (SESC-PR), oferece um programa de
estudo diferenciado no Ensino Médio. Por meio
de processo seletivo, os alunos ingressantes
recebem gratuitamente um ensino de qualidade,
incluindo a preparação para o mercado de
trabalho.

”’Foi preciso abrir um navegador para que novos
horizontes fossem abertos!’ Foi dessa forma que
iniciamos cada um dos encontros do Projeto
Conecte-se. Apresentar aos pais dos nossos estudantes
diversas ferramentas disponibilizadas na internet
foi uma experiência muito enriquecedora. Andar por
Curitiba com o Google Maps, viajar pelo mundo
com o Street View, solicitar serviços da prefeitura,
elaborar currículos... Ferramentas antes escondidas no
mundo virtual, agora podem ser utilizadas por novos
navegadores. Bastou apertarmos o Menu Iniciar
do Projeto Bom Jesus Social para nos conectarmos
virtualmente e verdadeiramente!”

BOM JESUS
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Bruno Kerber de Oliveira, professor do Bom Jesus
responsável por lecionar as aulas do projeto

Primeira aula do projeto

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA: MOVIMENTAR
PARA DESENVOLVER
Bom Jesus Internacional Aldeia | Campo Largo
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Desenvolvido por sugestão da diretora da Escola
Municipal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, o trabalho
contempla uma reflexão das posturas corporais
nas atividades cotidianas dos alunos, ampliando as
possibilidades expressivas do próprio movimento. Cada
aula é preparada por duas profissionais de Educação
Física da unidade, utilizando gestos diversos e ritmos
corporais em brincadeiras, danças, jogos e demais
situações de interação. As atividades auxiliam na
relação interpessoal, no autoconhecimento, além de
contribuir para a alfabetização de cada participante.
Realizado duas vezes por semana, o trabalho beneficia
76 crianças do Nível D e 1.° ano do Ensino Fundamental.

“Percebi que o projeto social foi de grande
valia para os nossos alunos, pois não
apenas falamos de princípios, mas tivemos
a oportunidade de vivenciá-los, mostrando
que somos iguais e que cada um tem sua
importância na sociedade. Também queremos
parabenizar os alunos do Colégio Bom
Jesus pelo carinho demonstrado aos nossos
estudantes. Foi emocionante!”
Ana Maria Fedalto, coordenadora pedagógica da
Escola Municipal Dr. Caetano Munhoz da Rocha

Escola Municipal Dr. Caetano Munhoz da Rocha −
Fundada em 1955, está localizada na cidade de
Campo Largo, atendendo um total de 221 alunos
do 1.° ao 4.° ano do Ensino Fundamental. A
maior parte das crianças matriculadas provém
das regiões próximo ao munícipio, oriundas de
famílias que recebem menos de três salários
mínimos.

Professora do Bom Jesus
promovendo atividade em sala de aula

Aluno participando de
atividade de psicomotricidade

POSSO AJUDAR?
Bom Jesus Modalidade Educação Especial | Campo
Largo
A unidade escolheu a Associação dos Deficientes
Físicos de Campo Largo (ADFCL) para realizar uma
parceria que envolve alunos e professores do colégio.
Mensalmente, a ADFCL trabalha na separação de
embalagens de plástico e colocação de lacres para
os produtos de uma empresa de pães da região. Esse
trabalho auxilia na renda da instituição para suprir as
necessidades dos seus associados. A unidade Bom
Jesus, com a ajuda de alunos e professores, está
participando desse trabalho, aumentando, assim, a
quantia arrecadada pela associação.

Associação dos Deficientes Físicos de Campo
Largo (ADFCL) – Instituição que há 10 anos atende
aproximadamente 130 pessoas com deficiência
física, em sua maioria cadeirante. Os auxiliados
pela ADFCL são pessoas que, devido a acidentes
ou doenças, precisam de fisioterapia e necessitam
também da ajuda de um cuidador.
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“Essa parceria está sendo maravilhosa para a associação
e seus associados. Esperamos continuar juntos em muitos
outros projetos, estamos de braços abertos e esperando a
visita de todos. Muito obrigada por tudo!”

BOM JESUS

Claudete Slompo, auxiliar administrativa na ADFCL

Alunos do Bom Jesus Modalidade
Educação Especial realizando a separação das embalagens

UM SEGUNDO MUDA O MUNDO
Bom Jesus Modalidade Educação Especial | Campo
Largo

Associação de Reciclagem Lutar e Vencer
(ARLEV) – A instituição trabalha em parceria
com a Prefeitura de Campo Largo, auxiliando
na separação de resíduos.

A Associação de Reciclagem Lutar e Vencer (ARLEV),
também em Campo Largo, trabalha com a reciclagem
para manter o sustento de seus associados. O Bom
Jesus está colaborando com a arrecadação de produtos
recicláveis para serem doados à instituição, que revende
esse material para uma empresa do município. A atitude
conta também com a colaboração de toda a comunidade
escolar, incluindo os pais dos alunos, que receberam
um comunicado sobre a iniciativa, aumentando, assim, o
número de doações.
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Alunos da unidade auxiliam na
separação de produtos

Professora participa da entrega
de produtos para reciclagem

ENGLISH FOR ALL
Bom Jesus Internacional Alphaville | Colombo
O projeto oferece aulas de Língua Inglesa às crianças
da Escola Municipal Barão de Mauá, localizada na Vila
Zumbi, município de Colombo. As aulas, ministradas no
contraturno na unidade Bom Jesus, são realizadas duas
vezes por semana, com duração de 45 minutos cada.

Escola Municipal Barão de Mauá − Localiza-se
no município de Colombo e possui 750 alunos
matriculados da Educação Infantil ao 5.° ano. A
escola dispõe de 17 salas de aula, uma quadra de
esportes coberta, uma biblioteca, além de cantina
e sala de refeição.

Para maior comodidade e segurança dos alunos,
todos são transportados da escola de origem até o
Internacional Alphaville com ônibus escolar do Grupo
Educacional Bom Jesus.
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Durante os dias de aula, os alunos
recebem lanche e almoço no refeitório do Bom Jesus

Reunião com as direções das escolas

“Com esse projeto, muitos pais têm observado o diferencial dessas crianças e perguntado como colocar os filhos, pois é visível
a expectativa dos alunos em participar uma vez por semana. Eles ficam felizes pela recepção e acolhimento que recebem, e
isso vem ajudando na inserção da comunidade em um ambiente diferenciado, mostrando valores e conceitos que, agregados,
auxiliam no desenvolvimento das crianças como pessoas e futuros profissionais.”
Viviane Ferreira da Silva, coordenadora pedagógica da Escola Barão de Mauá
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Os livros didáticos são doados pela Editora Cengage
Learning e todo o material extra utilizado durante as
aulas, como fotocópias, computadores, jogos, entre
outros, é cedido pelo Bom Jesus.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário | Paranaguá
Com a participação de alunas do 9.° ano, a unidade
promove contação de histórias às crianças do
Maternal e Pré do Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Professora Helena Porto dos Santos.
A iniciativa atende 58 educandos de 0 a 5 anos e
conta com o auxílio de recursos como fantoches,
teatro de sombras, poemas, pinturas, livros,
bonecos, entre outros. Os encontros possuem duas
horas de duração e são planejados antecipadamente
por meio de leitura e ensaios, conversas com a
gestora, além da separação dos figurinos.

BOM JESUS
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Após a encenação e o diálogo, as crianças do CMEI
Professora Helena Porto dos Santos participam
de atividades como pinturas, recortes, colagem,
imitação dos personagens, brincadeiras com
cantigas de rodas, entre outras.

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)
Professora Helena Porto dos Santos – Localizado
na região central do município de Paranaguá, a
instituição atende 58 crianças em período integral,
oferecendo alimentação, higiene, “hora do sono” e
atividades pedagógicas.

Gestora Mônica durante
contação de histórias

A ideia desperta a criatividade e a imaginação
dos participantes, além de servir de base para a
construção de uma visão sobre o mundo e incentivar
o hábito da leitura.
Alunas do Bom Jesus
participam do projeto

“Este projeto trouxe uma sensação maravilhosa
por poder divertir as crianças com coisas
simples, todos de lá são muito carinhosos,
e isso me faz querer voltar nos próximos
encontros!”
Luany Azolin, aluna do Bom Jesus participante do projeto

Alunas do Bom Jesus montando
o cenário para a contação de
histórias

UM, DOIS, TRÊS... QUER QUE EU CONTE OUTRA VEZ?
Bom Jesus São José | Rio Negro
Com o intuito de promover momentos de lazer, cultura
e reflexão para pessoas carentes, a unidade promove
teatro e contação de histórias a pessoas em situação
de vulnerabilidade social. A iniciativa atende a Escola
Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e também a
Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV),
contando histórias e organizando peças teatrais já
produzidas nas Oficinas de Teatro do Colégio Bom Jesus.
As apresentações são devidamente pesquisadas e
ensaiadas, despertando uma cultura de solidariedade
e fraternidade, incentivando a imaginação e a reflexão e
apresentando novas possibilidades de ver o mundo e de
lidar com as dificuldades do dia a dia.

Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia –
Localizada no município de Rio Negro, atua há 40
anos no atendimento de pessoas com deficiência
mental e múltipla, além de crianças com atraso no
desenvolvimento psicomotor. Atualmente, 97 alunos
são assistidos pela instituição.
Associação Mafrense dos Deficientes Visuais
(AMADEV) – A instituição paranaense atende jovens,
adultos e idosos com deficiência visual, oferecendo
assistência nas áreas de saúde, financeira e de lazer.

453
fraldas
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doadas à Escola Municipal de
Educação Especial Tia Apolônia.

Contação de histórias
na instituição AMADEV

“Escolhi a história mais bonita que conheço para contar a eles: O Baobá. Ela traz como princípio os desafios, a
confiança e a amizade. Todos interagiram com a história se divertindo e se emocionando, porém a emoção maior foi
ouvir a história de vida de cada um deles, histórias da vida real, dos desafios que um deficiente visual enfrenta, da
superação e da alegria de viver, que cada um deles relatou.”
Professora Ângela Bauer Vecchiati, sobre a primeira atividade realizada na AMADEV

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Bom Jesus Santo Antônio | Rolândia
Na Unidade Social Nossa Senhora Aparecida
(USNSA), por meio do projeto é realizada contação
de histórias para crianças de 4 meses a 5 anos
de idade. As atividades ocorrem duas vezes por
semana e contam com recursos como livros,
bonecos e fantoches com o objetivo de despertar nos
participantes o interesse pela leitura, desenvolvendo
o aprendizado e a imaginação. Este ano, 69 alunos
foram beneficiados.
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Crianças ouvem a
história do livro O Patinho

“Mais uma vez agradeço a vocês por terem pensado na nossa entidade, tão carente de recursos humanos e financeiros. Que essa
parceria Bom Jesus e Unidade Social Nossa Senhora Aparecida se fortaleça também pelos laços das santas virtudes.”

110

kits de alimento

arrecadados durante
a Semana Cultural
e Esportiva 2016 do
Bom Jesus e doados à
Unidade Social Nossa
Senhora Aparecida.
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Irmã Elizabeth Mendes, fcj, diretora da USNSA

Unidade Social Nossa Senhora Aparecida −
A instituição atua há mais de 40 anos em prol
da defesa e garantia de direitos, atendendo
atualmente 200 crianças em situação de
vulnerabilidade no município de Rolândia.

PREPARATÓRIO ENEM
Bom Jesus São José dos Pinhais
Com o intuito de auxiliar jovens da rede pública a
estudarem para as provas do ENEM, a unidade promove
semanalmente aulas preparatórias gratuitas aos alunos
do Colégio Estadual Costa Viana. Os encontros são
ministrados por professores do Bom Jesus e beneficiam
os alunos da 3.ª série do Ensino Médio. Durante cada
aula, devidamente organizada e acompanhada pela
assessoria pedagógica, os participantes tiram dúvidas,
resolvem exercícios e ficam atualizados com as
principais questões cobradas no exame.

Colégio Estadual Costa Viana – Localizado no
município de São José dos Pinhais, a unidade
surgiu em 1947 como Ginásio Estadual Costa
Viana, sendo elevado em 1959 à categoria de
colégio. A instituição, que atualmente atende
2.800 alunos, é o mais antigo estabelecimento a
oferecer Ensino Médio no município.
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“Gostei bastante do curso, ajudou muito e foi
interessante. Os professores eram bem aplicados e
estavam sempre dispostos a ajudar.”

BOM JESUS

SOCIAL

Vanessa Roncovsky, aluna do Colégio Estadual Costa Viana

ENEM SOCIAL
Bom Jesus São Vicente | Araucária
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Estudantes de escolas públicas da região de
Araucária estão sendo beneficiados com aulas
gratuitas preparatórias para o ENEM. O projeto
favorece alunos de sete colégios do município.
As aulas, realizadas no anfiteatro da unidade,
ocorrem duas vezes por semana e abrangem
as disciplinas-chave para o exame, ampliando,
assim, as chances de os estudantes ingressarem
no Ensino Superior. A seleção dos alunos
ocorreu por meio de avaliação socioeconômica e
acadêmica, contribuindo para que 97 discentes se
preparassem para a realização das provas.

“Durante este ano, a grandiosa oportunidade
de participar do projeto estimulado e
impulsionado pela gestão da unidade Bom
Jesus São Vicente fez com que se construísse
a possibilidade de ajudar e ceder aquilo que
em nenhum momento da vida nos é tirado: o
conhecimento.”
Leandro dos Santos Amorim, professor de Filosofia
participante do projeto

Colégio Estadual Fazenda Velha, Colégio
Estadual Helena Wysocki, Colégio Estadual
Professor João Nerli da Cruz, Colégio Estadual
Cleide Leni Lopes Kurzawa, Colégio Estadual do
Campo Araucária, Colégio Estadual Professora
Marilze da Luz Brandão e Colégio Estadual
Professor Julio Szymanski – São instituições
localizadas no município de Araucária que
oferecem Ensino Fundamental e Médio.

O projeto oferece aulas de inglês gratuitas a alunos
de 12 a 16 anos, assistidos pela instituição Jovens
com uma Missão (JOCUM). As aulas, ministradas por
profissionais do Bom Jesus, são realizadas uma vez
por semana, com duração de uma hora e meia. Os
encontros iniciaram no mês de junho e serão realizados
durante oito semestres. A iniciativa dá oportunidade aos
estudantes de aprenderem uma segunda língua, por
meio de aulas didáticas e com materiais que motivem a
curiosidade e o interesse dos participantes.
A proposta busca fazer com que o aluno se comunique
em inglês com naturalidade, de modo que essa
atividade se torne cada vez mais fácil e automática. Esse
processo não ocorre de imediato, sendo necessário que
o aluno seja exposto a essa metodologia ao longo do
curso. Por meio da continuidade da ação, os estudantes
poderão sanar muitas dúvidas, além
de conhecerem os aspectos
culturais de diferentes
países que utilizam o
inglês.
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Lace Language Center | Curitiba

Jovens com uma Missão (JOCUM) − É uma
organização missionária interdenominacional e
internacional que se empenha em mobilizar
e treinar cristãos de todas as nações
para o cumprimento da grande missão de
Jesus. Atualmente, a instituição conta com
aproximadamente 17 mil voluntários em tempo
integral, atuando em quase mil locais de operação
em mais de 170 países. Cada base é uma
extensão da Universidade das Nações, sediada
no Havaí, oferecendo cursos em várias linhas
acadêmicas.

Primeiro dia de aula

BOM JESUS

LACE LANGUAGE CENTER BOM JESUS PARA A JOCUM

“Aprendi muito com as aulas de inglês, pois o
idioma será muito importante para meu futuro.”
Ana Souza, 16 anos

Para que o aprendizado dos estudantes seja ainda melhor, eles participam de avaliações orais e escritas e debatem
textos para melhor compreensão, além de contarem com análise individual do seu rendimento em sala de aula.

18

carteiras escolares
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cedidas pelo
fornecedor NG
Móveis. As carteiras
são utilizadas pelos
alunos durante as
aulas.

32
livros

doados pela Editora
Macmillan. O
material é a base
didática do projeto.

DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS
Departamento de Saúde Escolar Bom Jesus | Curitiba
O programa aborda os diversos problemas que fazem
parte do dia a dia de crianças e adolescentes, dando
orientação e informação para os jovens aprenderem a
lidar com essas adversidades. O projeto é desenvolvido no
Centro de Educação João Paulo II, no bairro Uberaba, e
vem tratando de inúmeros assuntos, como:
•

Autocontrole.

•

Noções de resolução de problemas.

•

Empatia como prevenção ao bullying.

•

Estratégia para resolver problemas..

•

Tolerância a frustrações.

•

Reflexão sobre projeto de vida.

•

Estratégias para fazer amizades

Centro de Educação João Paulo II − Localizado no
bairro Uberaba, em Curitiba, a escola atende 300
estudantes da comunidade, oferendo alimentação
saudável, aulas de reforço no contraturno escolar,
além de um ensino baseado na sustentabilidade e
no respeito ao próximo.
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Conversa com os pais

Carlos, pai de dois alunos do
Centro de Educação João Paulo II

BOM JESUS

“Esse projeto veio na hora certa! Achei muito interessante, até
mesmo porque estou separado da minha esposa e sinto muita
dificuldade em lidar com os limites e os conflitos do dia a
dia. Parabéns por essa iniciativa do Bom Jesus em aplicar o
projeto no Centro de Educação João Paulo II.”

SOCIAL

Realizadas por meio dos profissionais do Bom Jesus, as
ações incluem capacitações aos professores do Centro
de Educação, contribuindo com instruções, dicas e
conselhos para um melhor relacionamento com a faixa
etária em questão.

Crianças participando de
atividade

SEMEANDO O BEM
Bom Jesus Santo Antônio |
Blumenau

BOM JESUS
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SANTA
CATARINA

Iniciado durante o mês de
março, o projeto promove aulas de assistência nas
disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Língua
Inglesa e Língua Espanhola aos alunos do Ensino
Fundamental II, da Escola Básica Municipal Professora
Alice Thiele, beneficiando 86 estudantes. As atividades,
realizadas às sextas-feiras, no contraturno, são
desenvolvidas por alunos da 2.ª série do Ensino Médio
da unidade Santo Antônio. Os discentes são voluntários
e recebem a orientação de um professor, que colabora
com o diálogo entre as partes, contribuindo, assim, para o
sucesso do projeto.

“Nossos alunos, após as atividades de Língua Portuguesa,
procuram na mochila um livrinho para ler; nas aulas de
Matemática um aluno pediu para que a professora ensinasse
a tabuada; nas aulas de Língua Inglesa, solicitaram que
a professora falasse mais no idioma estrangeiro; quanto à
turma de Língua Espanhola, os alunos nos surpreenderam
com o querer, com o desejo de saber... a participação mostra
o interesse. Eles relatam que esse movimento criado facilita a
leitura dos manuais que acompanham aparelhos eletrônicos,
por isso agradecem a oportunidade oferecida pelo Projeto
Bom Jesus Social; enfim, o Semeando o Bem fez com que
nossos alunos aprendessem a estudar.”
Clarice Luiza Spengler, diretora da Escola Básica Municipal
Professora Alice Thiele

Escola Básica Municipal Professora Alice
Thiele − Localizada no Beco Araranguá, uma das
regiões mais carentes do município de Blumenau,
a instituição possui 436 alunos matriculados e
oferece Ensino Fundamental e Médio.

Alunos do Bom Jesus em
reunião com o professor-coordenador do projeto

Alunos durante
uma aula de assistência

Alunos da 3.ª série do Ensino Médio de escolas públicas
do município de Caçador recebem a oportunidade de
participar de aulões preparatórios para o ENEM.
Os aulões são realizados no salão cultural da unidade
Bom Jesus da cidade, que possui capacidade para 250
pessoas. Durante os encontros, o espaço é equipado
com sistema de som, datashow, telas de apresentações,
folhas impressas, além de um violão, para deixar as
aulas mais didáticas e atrativas.
Este ano, os beneficiados foram os estudantes do
Colégio Estadual Dom Orlando Dotti e também do
Colégio Estadual Paulo Schieffler, que participaram
de quatro encontros, sendo um para cada área de
conhecimento do exame, totalizando uma carga horária
de 20 horas-aulas. As atividades tiveram a presença de
dois a três professores do Bom Jesus, aumentando a
motivação entre os participantes. Uma média de
50 alunos participaram dessa iniciativa.

“Os aulões foram ótimos. Os professores
conseguiram deixar bem claros os conteúdos
e de maneira que não fosse cansativo, muito
pelo contrário, foram momentos produtivos e
divertidos. Sei que esses aulões serão muito
úteis na hora de realizar qualquer prova.”
Emanuelle Gonzalez Ceregatti, aluna do
Colégio Estadual Dom Orlando Dotti

Colégio Estadual Paulo Schieffler − Desde 1934, a
instituição atende 1.934 alunos, oferecendo Ensino
Fundamental e Médio.
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Primeiro sábado de aula
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Bom Jesus Aurora | Caçador

Colégio Estadual Dom Orlando Dotti − Fundado
há 45 anos, o colégio possui Ensino Fundamental
e Médio, atendendo 1.587 crianças e adolescentes
da região.

BOM JESUS

AULÕES PREPARATÓRIOS PARA O ENEM

HOPE
Bom Jesus Coração de Jesus | Florianópolis
Alunos matriculados no Centro de Educação Infantil
Girassol, instituição que pertence à Irmandade do
Divino Espírito Santo (IDES), participam de aulas
gratuitas de Inglês, realizadas nas dependências da
unidade. O projeto atende 50 crianças, entre 5 e 6 anos
de idade, com aulas preparadas por uma professora do
Bom Jesus. Os encontros são realizados duas vezes por
semana, utilizando métodos pedagógicos que facilitam o
aprendizado do idioma estrangeiro nessa faixa etária. Os
participantes são envolvidos em atividades criativas, que
auxiliam a comunicação em inglês.

BOM JESUS
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“A cada encontro, tive o privilégio de
poder sentir o doce sabor da infância; nas
trocas entre um jogo e outro, pude receber o
sorriso puro e o brilho no olhar que refletia
a mais singela expressão de gratidão. Por
um momento, quando imaginamos essas
experiências, tudo passa a ter sentido
novamente, passamos a priorizar os momentos
mais simples, pois aprendemos que lições de
vida podem vir dos lugares menos esperados.”
Alexsandra dos Santos Nesi, professora do Projeto Hope

Centro de Educação Infantil Girassol −
A instituição atende 360 crianças com idade
entre 1 ano a 5 anos e 11 meses.

Em acordo com a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
a unidade ministra aulas de reforço em Língua
Portuguesa para adolescentes moradores em Abrigos
Institucionais do município. As aulas são realizadas na
própria unidade a 12 estudantes, que podem usufruir
de recursos como internet, projetor multimídia, material
didático e biblioteca. Os alunos, com idade entre 12 e 16
anos, são transportados pela prefeitura e, durante cada
encontro, acompanhados da coordenadora responsável
pelo abrigo.
A unidade recebe mensalmente feedbacks sobre o
desempenho dos participantes.

“Os encontros têm sido benéficos aos
adolescentes nas situações de comunicação
e construções práticas de linguagem e todos
avaliaram positivamente as atividades
desempenhadas.”
Zeni do Belem Brügge, coordenadora do
Serviço de Acolhimento na Unidade Baependi
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Bom Jesus Divina Providência | Jaraguá do Sul

Abrigo Institucional da Prefeitura de
Jaraguá do Sul – Unidade Baependi e
Unidade Tifa Martins – Atendem crianças
e adolescentes de 0 a 17 anos, que se
encontram em situação de risco social.

BOM JESUS

BJ OFICINA DE TEXTO

BOM JESUS SOCIAL – ENEM
Bom Jesus Diocesano | Lages
Realizadas duas vezes por semana, as aulas
preparatórias para o ENEM são ofertadas aos alunos do
Ensino Médio da Escola Básica Professor Flordoardo
Cabral. As atividades ocorrem em contraturno escolar
e possuem previsão de continuidade para os próximos
anos. Entre as disciplinas ofertadas estão: Química,
Biologia, Física e Matemática. Durante a apresentação
do programa, os 27 estudantes participantes receberam
um calendário com a programação das aulas, para
auxiliar na organização dos encontros.

BOM JESUS

SOCIAL

56

Escola Básica Professor Flordoardo Cabral
– Localizada em Lages, a instituição atua no
município desde 1955. Atualmente, com 694
alunos matriculados, atende 31 bairros da cidade.

O material didático foi preparado pelos professores do
Bom Jesus e reproduzido pela escola beneficiada.

“O Projeto Bom Jesus Social é algo novo
na escola e tem ajudado muito na preparação
para o ENEM e vestibular. Eu só tenho a
agradecer à instituição Bom Jesus e aos
professores que doaram o seu tempo para nos
ajudar.”
Gabriel Prestes, aluno da Escola Básica Professor Flordoardo Cabral
Apresentação do
projeto para os alunos

JOVENS BEM INFORMADOS − PREVENÇÃO E AÇÃO
Bom Jesus São José | São Bento do Sul
A unidade ministra palestras e promove encontros com
alunos de escolas públicas do 8.° e 9.° anos do Ensino
Fundamental e também do Ensino Médio para discutir e
orientar quanto à prevenção e à conscientização sobre
o uso de drogas. A iniciativa é possível devido a uma
parceria com o Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) do município, que faz a ponte entre
as instituições que necessitam ou tenham interesse
em participar. Durante os eventos, os participantes
utilizam a internet para comentar sobre suas dúvidas e
conversar com os professores, orientadores e demais
profissionais envolvidos.

Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) − Entidade pública responsável pela
organização e oferta de serviços assistenciais
da Proteção Social Básica do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), nas áreas de
vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF.
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Márcia Vieira Alves, coordenadora do CRAS

BOM JESUS

“Após a palestra, muitos adolescentes que
participaram do projeto e que são atendidos
pelo CRAS a elogiaram muito. Famílias
frequentadoras do CRAS também comentaram,
nos atendimentos em grupo, que seus filhos
assistiram à palestra sobre prevenção às
drogas e ao álcool, e muitas agradeceram.
Esse projeto foi muito importante para as
escolas e o resultado foi muito positivo.”
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Nos encontros, que ocorrem uma vez por semana
em diferentes instituições, são realizados trabalhos e
dinâmicas de grupos com discussões e elaboração de
relatórios sobre os temas abordados.

Adolescentes participam das palestras

BRINCAR PARA TODOS
Bom Jesus Canarinhos |
Petrópolis
Por meio do projeto, alunos do
RIO DE JANEIRO
Ensino Médio da unidade, sob a
orientação de uma professora,
desenvolvem atividades a estudantes de 6 a 12 anos que
apresentam condições físicas e cognitivas diferenciadas.
Durante cada encontro, são realizadas brincadeiras
divertidas, que auxiliam a capacidade motora, além de
contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos
participantes. A iniciativa beneficia 20 alunos da Escola
Municipal Paulo Freire.
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Escola Municipal Paulo Freire – A instituição
atende crianças e adolescentes carentes
que possuem condições físicas e cognitivas
diferenciadas.

“A presença dos alunos do Bom Jesus Canarinhos
na nossa escola, trazendo um projeto social muito bem
elaborado, proporcionou momentos de muita alegria
para todos. Momentos estes que ficarão para sempre na
nossa memória. Só podemos agradecer!”
Simone Guimarães, professora da

BOM JESUS
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Escola Municipal Paulo Freire

#MACHADOEMMOVIMENTO
Bom Jesus Menino Jesus | Petrópolis
Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos,
moradoras da Comunidade Madame Machado, na
região de Itaipava, em Petrópolis, participam de
atividades esportivas ofertadas pela unidade. As aulas
são realizadas duas vezes por semana, na quadra
de esportes da Igreja Nossa Senhora de Fátima e
lideradas por uma professora de Educação Física do
colégio. A iniciativa atende 50 crianças que, divididas
em grupos, participam de aulas de voleibol e futebol.

Comunidade Madame Machado − Localizada no distrito
de Itaipava, em Petrópolis, a comunidade possui
aproximadamente 4 mil moradores cadastrados.

“Estar no projeto me trouxe uma realização profissional
e pessoal muito grande. Tive a oportunidade de aprender
com as pessoas da comunidade. A vontade de aprender
dos adolescentes envolvidos e a capacidade de se colocar
de coração em tudo o que era proposto me encantavam e me
encorajavam a ousar em minha prática.”
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Jéssica dos Santos Ramos, professora de Educação Física

Crianças participam de aulas de futebol

Centro de Educação Infantil (CEI) Vila São José −
Localizada na região central, a instituição atende
56 crianças de 0 a 4 anos em período integral.

AULAS DE PSICOMOTRICIDADE
Bom Jesus São José | Petrópolis
A iniciativa é ofertada a 23 crianças com idade entre
3 e 4 anos que frequentam o Centro de Educação
Infantil (CEI) Vila São José. As aulas são realizadas
com o auxílio de um professor da unidade Bom Jesus,
que utiliza materiais que já fazem parte do cotidiano
das crianças, como bolas e bambolês. As atividades,
que incluem circuitos, jogos, entre outros, tornam-se
um método eficiente para trabalhar a autoconfiança e
o bom relacionamento com o próximo.

SOCIAL

60

Alunos em atividade que
incentiva a expressão corporal

BOM JESUS

Roda de conversa com o professor

“Nós da equipe do Centro de Educação Infantil Vila São José estamos muito
satisfeitos com essa parceria. O professor responsável pelas atividades é muito criativo e
inovador. Toda semana ele utiliza um material diferenciado para o desenvolvimento da
psicomotricidade, fazendo com que os alunos participem das atividades e mantenham o
interesse até o final das atividades.”
Magali Moebus Nakashima e Vanessa Racco Ruellas Valuski, professoras do CEI Vila São José

CONSTRUINDO A PARTILHA − CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Bom Jesus Itatiba
Desenvolvido em benefício
SÃO PAULO
da Creche Paraíso Infantil, o
projeto promove oficinas de
artes e contação de histórias
às crianças de 0 a 5 anos, matriculadas na instituição.
As atividades são realizadas por alunos da unidade
Bom Jesus, que visitam a creche uma vez por mês,
em companhia de dois professores.
Durante os encontros, os estudantes realizam várias
atividades de recreação, além de promoverem ações
para a arrecadação de donativos, como materiais
escolares.

Maria de Aguiar França, professora da Creche Paraíso Infantil
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bombons

“As crianças ficaram encantadas com as histórias
e a atuação dos alunos do Bom Jesus. Para
nós, a interação e o carinho da comunidade,
além de proporcionar lazer, é fundamental para a
formação de nossas crianças.”

BOM JESUS
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confeccionados pelos
alunos do Bom Jesus
e doados às crianças
da Creche Paraíso
Infantil.
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Creche Paraíso Infantil − Localizada na
região central de Itatiba, a instituição
iniciou suas atividades em 1977 e atende
atualmente 76 crianças.

OFICINAS DE MATEMÁTICA
Bom Jesus Externato | Pindamonhangaba
O projeto beneficia crianças e adolescentes
atendidas pelo Instituto Profissional Salesiano
que se encontram em situação de vulnerabilidade
social. As oficinas são elaboradas por um professor,
juntamente de alunos do Bom Jesus divididos em
três equipes. Cada grupo é responsável por tarefas
como: elaborar as atividades, revisá-las, preparar
os jogos matemáticos, além de participarem de
reuniões de planejamento. Realizadas uma vez por
semana, as aulas têm auxiliado os participantes a
melhorarem o desempenho na disciplina.

BOM JESUS
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“O projeto do Bom Jesus Social proporcionou
uma das melhores experiências da minha vida,
devido ao fato de poder dar carinho, atenção
e ensinar de forma lúdica as crianças, que
muitas vezes não recebem nada. Por meio do
projeto, estamos quebrando preconceitos e nos
tornando pessoas melhores.”
Márcia Maria Gregório Dubsky, aluna da 3.ª série do
Ensino Médio do Bom Jesus

Instituto Profissional Salesiano (Liceu Coração
de Jesus) − Atuando no município desde 1943, a
instituição atende atualmente 141 crianças.

A unidade escolheu a Casa das Crianças Menino Jesus,
instituição que auxilia crianças de 3 a 12 anos no
período em que não estão na escola regular, com ações
de entretenimento, artísticas e literárias. Por meio da
iniciativa do Bom Jesus, a entidade, que se mantém
com a ajuda de voluntários e doações, é beneficiada
com atividades recreativas e esportivas, realizadas duas
vezes por semana, com duração de 50 minutos cada.
Durante os encontros, o professor de Educação Física
do Bom Jesus desenvolve exercícios que estimulam
o trabalho em equipe, a cooperação e a coordenação
motora dos 45 estudantes participantes.

“Para nós, da Casa das Crianças, o projeto foi
como uma luz brilhando vindo ao nosso encontro,
como uma mão amorosa de Deus que cuida de
seus filhos, oferecendo novas possibilidades no
cuidado de seus filhos prediletos.”
Irmãs da Congregação de São João Batista, que atuam na Casa das
Crianças Menino Jesus
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Bom Jesus São José | São Bernardo do Campo

Casa das Crianças Menino Jesus − Localizada no
município de São Bernardo do Campo, a entidade,
que iniciou suas atividades no ano de 1970, atende
cem crianças da região, com atividades literárias,
recreativas, esportivas, entre outras.

BOM JESUS

RECREAÇÃO NA ESCOLA

INTENSIVÃO ENEM
Bom Jesus Vicente Pallotti | São Paulo
A iniciativa beneficia 40 alunos da 3.ª série do Ensino
Médio, matriculados na Escola Estadual Infante Dom
Henrique. As aulas ocorrem semanalmente e são
ministradas por professores da unidade, que preparam
o material com assuntos pontuais para o ENEM.
Durante cada encontro, os professores têm o cuidado
de preparar os estudantes para compreender a melhor
forma de responder a cada questão, contribuindo,
assim, para que tenham mais chances de ingressar em
uma boa instituição de Ensino Superior.

BOM JESUS
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“O projeto foi um importante instrumento
para nossos alunos no processo de preparação
para o ENEM. Sem dúvida alguma,
a ação permitiu contato com realidades
distintas, tanto do ponto de vista social como
pedagógico. O interesse de nossos estudantes
em participar do processo de formação
também foi fator gratificante, pois, mesmo
realizado em contraturno, a adesão expressiva
mostrou comprometimento e consciência da
possibilidade que estava sendo ofertada.”
Joyce Coelho, professora de Geografia na
Escola Estadual Infante Dom Henrique

Escola Estadual Infante Dom Henrique –
Localizada na Vila Matilde, no município de São
Paulo, a escola atende 1.200 alunos do Ensino
Fundamental e Médio.

A unidade realiza um trabalho
RIO
com os idosos da Associação
GRANDE
Arroio-Meense de Amparo
DO SUL
ao Idoso (AMAI). Por meio de
atividades educativas, culturais
e recreativas, o projeto promove
diversas ações em benefício
dos abrigados, como cuidados com a beleza e com
a saúde, contação de histórias, rodas de conversa
e de música, entre outras. As ações são realizadas
quinzenalmente, por meio de professores da unidade e
também de funcionários, alunos e familiares. Durante
cada encontro, os moradores sentem-se acolhidos, o
que melhora sua qualidade de vida.

“A participação da comunidade escolar
no projeto social Cuidando do Idoso foi
gratificante e educativa, considerando
que, por meio da vivência com os idosos
nos encontros, fomos muito felizes,
sentimo-nos úteis e desenvolvemos
competências em nossos alunos nos
aspectos social, educacional e, quem sabe,
até profissional.”
Cristine Gerhardt Rheinheimer,
assessora pedagógica do Bom Jesus
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Alunas realizam
serviço de manicure
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Bom Jesus São Miguel | Arroio do Meio

Associação Arroio-Meense de Amparo ao Idoso
(AMAI) − Localizada no município de Arroio
do Meio, a instituição funciona desde 1989 e
atualmente abriga 40 idosos.

BOM JESUS

CUIDANDO DO IDOSO

Pai de aluna participa da ação,
realizando cortes de cabelos aos moradores

UM OLHAR AO IDOSO
Bom Jesus Rainha da Paz | Lagoa Vermelha
Por meio do projeto, os 16 moradores do Lar do
Idoso recebem semanalmente a visita de alunos
e funcionários da unidade. Durante os encontros
são promovidos exercícios físicos aplicados
por um professor de Educação Física, além
de oficinas realizadas com a participação de
diferentes profissionais do Bom Jesus.
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As atividades incluem pintura, argila, desenho,
teatro, declamação de poema, dança e muitas
outras ações que divertem e animam os
participantes.

“O projeto foi muito bom, as oficinas
desenvolvidas tiveram muitos aspectos
positivos. Na oficina de artesanato, por
exemplo, os idosos confeccionaram tapetes e até
mesmo comentaram a possibilidade de venda,
sinalizando o prazer que sentem em participar
das atividades e de estarem na companhia da
professora responsável.”
Eroni Alves de Lima, coordenadora do Lar do Idoso

Lar do Idoso − Localizado no centro de Lagoa
Vermelha, o lar abriga 16 idosos que contam
com o auxílio da prefeitura e também com a
contribuição dos integrantes da instituição.

A unidade trabalha, com os alunos da Casa da Criança
Dr. Augusto Duprat, a importância da conservação
do meio ambiente. Por meio de oficinas práticas, são
trabalhadas questões que incentivam os participantes
a refletirem sobre a compreensão e a construção
de valores sociais voltados para a sustentabilidade.
As ações são realizadas uma vez por semana e,
durante cada encontro, são abordados temas como:
Cordel Ecológico, A Importância das Árvores para o
Meio Ambiente, O que É Lixo, Os 5 R’s na Escola, entre
outros. Os assuntos são escolhidos antecipadamente
e abordados para contribuir no desenvolvimento de
cidadãos críticos, conscientes e que respeitem os
valores de cada indivíduo. Ao todo, 80 estudantes são
beneficiados com a iniciativa.

“As crianças aguardam as professoras
entusiasmadas. Nossa escola percebe que, além
das práticas pedagógicas, as professoras estão
propondo atividades nas quais também são
desenvolvidas as emoções e os limites, visto que
nossas crianças apresentam comportamentos
um pouco agressivos devido às mazelas de suas
famílias.”
Jaine Martins, coordenadora pedagógica da
Casa da Criança Dr. Augusto Duprat
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Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande

Casa da Criança Dr. Augusto Duprat − A entidade
oferece atendimento integral a 80 crianças em
situação de vulnerabilidade social, com idade
entre 3 e 6 anos. Os alunos matriculados na
Educação Infantil frequentam a instituição em
período integral, recebendo alimentação e
assistência nas demais áreas.
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BJ AMBIENTE

DESENVOLVENDO AS HABILIDADES SOCIAIS
Bom Jesus São José | Vacaria
O projeto auxilia o desenvolvimento de habilidades
para crianças e adolescentes da Associação de
Meninos e Meninas Assistidos (AMMA) Santa Cecília,
instituição que atende crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
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Por meio de atividades como teatro de fantoches,
palestras, dinâmicas de grupos e atividades escritas,
os participantes são incentivados a desenvolver um
amplo repertório de habilidades, estabelecendo
relações sociais saudáveis e contribuindo para
diminuir transtornos emocionais. As ações, que
iniciaram durante o segundo semestre, contam com
duas horas semanais de atividades e atendem 75
crianças entre 5 e 14 anos.

“Esse trabalho foi uma das melhores
experiências da minha vida e todo ser humano
deveria vivenciar momentos assim, para poder
enxergar a realidade e dar mais valor à vida.”
Elisa Fabro de Lima, professora do Bom Jesus participante do projeto

Associação de Meninos e Meninas Assistidos
Santa Cecília − A instituição atende crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, com idade entre 5 e 14 anos. Atuando na
região de Vacaria há mais de 40 anos, auxilia 120
crianças, nos períodos da manhã e da tarde.

ALÉM DO HORIZONTE: O ENCONTRO
INTELIGENTE DE GERAÇÕES
Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida | Venâncio Aires

Lar Novo Horizonte – Administrado pelo Lions
Clube Venâncio Aires, a instituição abriga 47
idosos.

A unidade escolheu o Lar Novo Horizonte como uma
forma de aproximar gerações. Mensalmente, uma
turma de alunos do Ensino Fundamental ou Ensino
Médio, acompanhada de professores, visita a instituição
para desenvolver ações com os idosos. Durante cada
encontro, são realizadas atividades artístico-culturais,
celebrações, jogos, recreação, além de muito diálogo
entre os participantes.

Abrigadas no Lar Novo Horizonte, as senhoras Herta de
Oliveira e Hertha Trarbach foram convidadas a fazer uma
visita à unidade Nossa Senhora Aparecida para conhecer os
alunos do colégio

“As visitas me deixam feliz, eu me sinto muito bem!”
Nady Schwarzbold, 83 anos, moradora da instituição
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ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA
Bom Jesus Sévigné | Porto Alegre
O projeto auxilia na alfabetização dos abrigados
pela Fundação Pão dos Pobres. Por meio de
jogos pedagógicos, oficinas de leitura e diversos
materiais de apoio, a unidade trabalha as
dificuldades na leitura, escrita e oralidade. As
aulas são realizadas duas vezes por semana
e auxiliam os participantes a aumentar o
vocabulário, organizar o pensamento lógico,
construir palavras, frases e textos, além de
ampliar o conhecimento.
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“Agradeço a escolha da casa, pois a instituição
precisa de doações. Muitas vezes a verba que deveria
vir não vem. O trabalho da professora Valesca
e a hora do conto, da professora Claudia, foram
excelentes. Agradeço imensamente o olhar do Bom
Jesus Sévigné para a Fundação Pão dos Pobres.”
Isabel Cristina Machado, coordenadora pedagógica do
Centro de Atendimento Integral da Fundação Pão dos Pobres

Fundação Pão dos Pobres − Atuando há 120 anos
na região, a instituição atende 1.300 pessoas,
entre crianças, adolescentes e jovens adultos, em
situação de vulnerabilidade social na cidade de
Porto Alegre.

B O M J E S U S S O C I A L E M N Ú M E RO S
A tabela a seguir demonstra os números alcançados pelo projeto, incluindo a atuação de professores e funcionários do
Grupo Educacional Bom Jesus. No entanto, o sucesso dessa iniciativa não seria o mesmo se não houvesse a contribuição
de alunos do colégio. Em várias unidades, os estudantes colaboraram doando seu tempo, talento e dedicação.
Total referente ao ano 2016
Pessoas beneficiadas

2.942

Instituições beneficiadas

49

Profissionais do Bom Jesus ou da AFESBJ

125
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A iniciativa arrecadou mais de 15 mil doações, que foram disponibilizadas às crianças
que vivem nos locais em que existe unidade de ensino Bom Jesus.
A seguir, o registro das entregas dos brinquedos em algumas unidades Bom Jesus.

BOM JESUS

A campanha incentivou os alunos do Bom Jesus a escolherem os seus brinquedos
favoritos para serem doados às crianças atendidas pelo Projeto Bom Jesus Social.
Cada presente recebeu uma embalagem que pôde ser personalizada pelos estudantes,
incluindo o nome do brinquedo, a pintura e até mesmo as instruções de uso.
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C A M PA N H A U M P R E S E N T E D E C O R A Ç Ã O

Bom Jesus Internacional Aldeia | Campo Largo (PR)

Bom Jesus Santo Antônio | Blumenau (SC)
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Bom Jesus Externato | Pindamonhangaba (SP)

Bom Jesus Santo Antônio | Rolândia (PR)

Bom Jesus São José | Vacaria (RS)
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Bom Jesus São José | São Bernardo do Campo (SP)

Bom Jesus Menino Jesus | Petrópolis (RJ)

Bom Jesus São José | Rio Negro (SC)
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“Não há melhor forma de demonstrar amor pelo próximo do
que ajudá-lo e auxiliá-lo, seja para suprir suas necessidades
a fim de que ele possa viver com dignidade, seja para
compartilhar conhecimentos e habilidades que podem
transformar sua vida. E essa forma de amar, de olhar o
outro com mais humanidade, foi materializada em diversos
projetos em 2016, os quais contaram com a disposição
voluntária de inúmeros funcionários da instituição, bem
como de participantes de toda a comunidade escolar. E
os resultados foram muitos: olhos brilhando, carências
atendidas, mais compaixão, doação de tempo e carinho,
valorização da vida, solidariedade... Em uma realidade
de competitividade extrema, em que as oportunidades não
acontecem para todos, por meio do Bom Jesus Social, além
de perpetuar os ensinamentos de Francisco de Assis sobre o
cuidado com os carentes e necessitados, a instituição busca
contribuir com a sociedade, entregando possibilidades de
sonhos alcançados e de transformação social.”
Giselli de Fátima Padilha Hümmelgen, gerente pedagógica do CEP e
da Editora Bom Jesus
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Perfil dos Alunos Bom Jesus
N Ú M E RO T O TA L D E A LU N O S

2016

2015
22.415

24.812

POR GÊNERO
77

51,49%

BOM JESUS

POR ESCOLARIDADE

Educação
Infantil
11,52%

Ensino Médio
24,19%

Ensino
Fundamental
64,19%

Modalidade
Educação
Especial
0,09%

ENSINO

48,51%

Centro de Estudos e
Pesquisas (CEP)
O CEP vem permanentemente propondo aos professores
do Grupo Educacional Bom Jesus novos modos de
desenvolvimento de atividades em sala com o intuito de
formar alunos cada vez mais preparados para enfrentar um
mundo que se modifica a cada instante.
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Na unidade, trabalham profissionais altamente qualificados,
entre eles pesquisadores, editores, redatores, ilustradores,
diagramadores, enfim, todo um corpo técnico e administrativo
responsável pela organização da Proposta Pedagógica e do
material didático do Grupo Educacional Bom Jesus.

ENSINO
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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.
O Centro de Estudos e Pesquisas permanece com a certificação ISO 9001:2008, garantindo que as atividades
propostas correspondam à missão e à visão do Grupo Educacional Bom Jesus.

Editora Bom Jesus
Fundada em 2010, a Editora Bom Jesus produz diversas obras
literárias e também livros didáticos, paradidáticos, e-books e
materiais de apoio, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Entre
suas premissas, estão a qualidade e a preocupação com os
resultados significativos proporcionados por suas publicações.
Esses resultados comprovaram-se na participação no Prêmio
Jabuti (em 2014 e em 2016), ficando duas de suas obras entre
as finalistas nos dois anos: em 2014 o livro Fluxo de Conteúdos
e em 2016 o livro Do Pensar e Agir Franciscanamente.
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.
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A linha metodológica das obras prioriza a contextualização, a integração e a interdisciplinaridade,
por meio da abordagem investigativa e do incentivo ao desenvolvimento de projetos e de pesquisas
que extrapolem o ambiente escolar e que valorizem o trabalho colaborativo e a formação de
comunidades de aprendizagem. Além disso, o material didático do Bom Jesus permite que os
planos de aula e as temáticas específicas ou transversais estejam alinhados integralmente à
proposta pedagógica da instituição.
O projeto gráfico contempla páginas diferenciadas, com imagens e textos dispostos de maneira
interativa. Também há a preocupação em produzir um instrumento de apoio com qualidade e
conteúdos complementares de extrema relevância.

ENSINO

A Coleção Formação de Valor, da Editora Bom Jesus, foi elaborada com o objetivo de oportunizar experiências de
aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de conceitos, valores e atitudes que possibilitem a transferência
de conhecimentos acadêmicos a outras vivências, despertando a consciência crítica e o senso de coletividade.

BOM JESUS

Mantém com a Associação Nacional de Educação Católica (ANEC) uma forte parceria a fim de contribuir para que as
instituições cada vez mais estejam imbuídas do compromisso de oferecer um ensino para a formação de valores.

Proposta Pedagógica
O Bom Jesus contribui para a formação do aluno, tornando-o apto a realizar novas leituras
da realidade e a resgatar os valores éticos, morais e espirituais e, assim, preparando-o 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 ainda mais dinâmica e eficiente.

E D U C A Ç Ã O I N FA N T I L E E N S I N O F U N D A M E N TA L I

BOM JESUS
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Na Educação Infantil, a proposta pedagógica prioriza as abordagens
que exploram a curiosidade e instigam o aluno ao aprendizado por
meio da pesquisa e da investigação, sistematizando as descobertas
realizadas nessa fase se valendo da 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. Os conteúdos são problematizados e os alunos são convidados
a levantar hipóteses e a investigar os temas propostos, além de apresentar e
discutir os resultados obtidos.
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E N S I N O F U N D A M E N TA L I I
Nesse segmento de ensino, a proposta pedagógica do Bom Jesus está voltada para
a valorização da interdisciplinaridade, convidando os alunos a levantarem hipóteses
e a investigarem os temas propostos durante as aulas. Por meio de sínteses, eles
também são preparados para explicar o modo como pensam e para argumentar em
defesa de suas ideias.

ENSINO MÉDIO
Nessa etapa, 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
participem das 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 é feita de forma interdisciplinar, privilegiando o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

Virtudes e Atitudes
Para desenvolver um trabalho pautado em valores humanos e voltado para a
formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, o Bom Jesus,
por meio do seu Centro de Estudos e Pesquisas (CEP), criou o Virtudes
e Atitudes. Nesse projeto, as virtudes são atreladas ao conteúdo de cada
série/ano, resultando na prática de 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 e
das entidades parceiras.

BOM JESUS

A Escola de Educação Básica na Modalidade 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/flexibilizações curriculares
significativas relacionadas à quantificação dos conteúdos, detalhamento dos objetivos, desenvolvimento metodológico,
recursos didáticos, temporalidade e instrumentos de avaliação diferenciados, visando a responder às necessidades
educacionais de cada aluno.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Tempo
Franciscano
P RO P O S TA D O T E M P O
F R A N C I S C A N O 2016

ENSINO

BOM JESUS
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A proposta do Tempo Franciscano
2016 decorre da própria missão
do Colégio Bom Jesus de
promover a formação integral
de cada aluno de acordo com os
princípios cristãos e franciscanos.
Neste ano, o tema escolhido foi
Com São Francisco de Assis no
Cântico ao Senhor e às Criaturas da
Casa Comum, definido com base
no Cântico do Irmão Sol, escrito
pelo próprio Francisco, entre 1224
e 1225. A mensagem é um dos
principais textos escritos por São
Francisco, que se apresenta ao
leitor sem intermediários, com
suas próprias palavras, plenas
de gratidão e louvor a Deus. Por
essas e outras razões, o Cântico
do Irmão Sol pode ser aos alunos
e a todos os envolvidos com
as atividades educacionais o
ponto de partida para inúmeras
aprendizagens e reflexões.

Cântico do Irmão Sol
Altíssimo, onipotente, bom Senhor,
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a benção.
Só a ti, Altíssimo, são devidos;
E homem algum é digno
De te mencionar.
Louvado sejas, meu Senhor,
Com todas as tuas criaturas,
Especialmente o Senhor Irmão Sol,
Que clareia o dia
E com sua luz nos alumia.
E ele é belo e radiante
Com grande esplendor:
De ti, Altíssimo é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Lua e as Estrelas,
Que no céu formaste claras
E preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Vento,
Pelo ar, ou nublado
Ou sereno, e todo o tempo
Pela qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,
Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.

Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Fogo
Pelo qual iluminas a noite
E ele é belo e jucundo
E vigoroso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a mãe Terra,
Que nos sustenta e governa,
E produz frutos diversos
E coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados os que sustentam a
paz,
Que por ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a Morte corporal,
Da qual homem algum pode escapar.
Ai dos que morrerem em pecado mortal!
Felizes os que ela achar
Conformes a tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhes fará
mal!
Louvai e bendizei a meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade.

O projeto desenvolve-se em cada unidade Bom Jesus,
ao longo de sete semanas, entre os meses de setembro
e outubro, para os alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e Médio. Em 2016, o Tempo
Franciscano atingiu aproximadamente 23 mil alunos,
além de familiares, funcionários e professores do Grupo
Educacional Bom Jesus.

Inúmeras podem ser as contribuições das Fontes
Franciscanas à educação das atuais gerações.
Enquanto as disciplinas escolares oportunizam
a aprendizagem fragmentada de cada área do
conhecimento, as Fontes Franciscanas possibilitam
encontrar fundamentos à formação integral do
aluno de hoje. Com a devida transposição didática,
contribuem para que os estudantes identifiquem, na
trajetória do jovem Francisco, um exemplo de como
perseverar no caminho da fé e no cultivo de virtudes
como a cortesia, a generosidade com os pobres, o
cuidado com os leprosos, a alegria, a humildade, a
fraternidade, entre outras. Permitem, enfim, encantar
os alunos de hoje e também, tal como o jovem
frade, cuidar da criação de Deus, ir ao encontro dos
menos favorecidos, servir cada pessoa com alegria
e humildade, bem como cantar e envolver todas as
criaturas no louvor a Deus.

L I V R E T O T E M P O F R A N C I S C A N O 2016
Com um total de 76 páginas,
o material foi elaborado
para auxiliar a comunidade
escolar a participar do Tempo
Franciscano, estabelecendo
uma relação entre o Cântico
do Irmão Sol e a proposta
educacional da AFESBJ.
Em suas páginas, o leitor
encontra uma breve
fundamentação teórica,
uma seção de atividades para
os alunos, além de sugestões de ações a serem
desenvolvidas especificamente em sala de aula. O
livreto conta também com ilustrações inéditas à luz de
cada estrofe do Cântico do Irmão Sol, tornando o Tempo
Franciscano um momento propício para aprender com
São Francisco de Assis a amar a vida, bendizer a Deus e
a respeitar todos os seres vivos.

Na educação, o segredo é evitar falar tudo de São
Francisco a todo instante. Mas, assim como na
elaboração do livreto do Tempo Franciscano deste
ano, identificar um tema franciscano que seja
oportuno e, com base nas Fontes e na Espiritualidade
Franciscanas, propor e desenvolver atividades afins
com os alunos e seus familiares.

Frei Claudino Gilz
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AS CONTRIBUIÇÕES DA
ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA
PA R A A E D U C A Ç Ã O
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INÍCIO E TÉRMINO DO TEMPO
FRANCISCANO NO BOM JESUS
E A QUEM SE DESTINA

Conheça algumas atividades do Tempo Franciscano realizadas nas unidades Bom Jesus
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Na unidade São José | São Bento do Sul (SC) os alunos
ajudaram a construir um espaço dedicado a Francisco de Assis

ENSINO

Os alunos da unidade São José | Petrópolis (RJ)
levaram seus bichos de estimação para participar da
Bênção dos Animais

Na unidade São Miguel | Arroio do Meio (RS), assim
como em todo o Bom Jesus, os mestres ganharam uma dedicatória
em formato de pergaminho, em homenagem ao Dia dos Professores

MESA-REDONDA DO ENSINO RELIGIOSO
Com o objetivo de dialogar a respeito das
religiões e suas diversas manifestações, o
encontro reuniu aproximadamente 320 alunos
do 9.° ano do Ensino Fundamental, nas unidades
Bom Jesus Centro, Bom Jesus Divina Providência
e Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes.
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Convidados respondem às dúvidas
dos alunos na unidade Centro

ENSINO

Para compor a mesa do debate, foram
convidados cinco representantes de
tradições religiosas diferentes: cristianismo
católico, cristianismo evangélico, islamismo,
budismo e espiritismo. Durante o evento, os
estudantes tiraram dúvidas sobre o papel da
mulher no islamismo, aborto, céu e inferno,
homossexualismo, entre outros assuntos. A
atividade, que teve a sua primeira edição em
2009, incentiva os discentes a refletirem sobre a
importância do respeito e tolerância às diferentes
denominações religiosas.

Frei Claudino Gilz e convidados na
unidade Nossa Senhora de Lourdes

Pastoral Escolar
A Pastoral Escolar busca proporcionar e incentivar o diálogo entre alunos,
professores e funcionários no âmbito espiritual e solidário. Durante todo o ano,
são realizadas celebrações e ações inspiradas nos valores de Francisco de Assis.

PA S T O R A L E M N Ú M E RO S
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Matriculados
na Iniciação
Cristã I

1.250

Receberam o
Sacramento da
Eucaristia

375

Matriculados
na Iniciação
Cristã II

761

Receberam o
Sacramento da
Confirmação

461

Instituto dos Meninos Cantores
de Petrópolis (IMCP)
Em atividade desde 1942, o IMCP está registrado no
Conselho Nacional de Serviço Social como entidade
filantrópica, de caráter cultural e assistencial, sem
fins lucrativos. Baseada em princípios do ensinamento
franciscano, a educação no IMCP alerta os coralistas
e alunos de música sobre a necessidade de doação de
talentos, além da cota diária de dedicação, disciplina,
valores e respeito às atividades desenvolvidas,
proporcionando uma formação digna do caráter
humano. Também, por meio de participação em eventos
populares destinados à comunidade, busca contribuir no
enriquecimento cultural da sociedade.
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 Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis,
composto por 58 meninas, com idade entre 9 e 19
anos.
 Coral dos Aprendizes, que atende meninos e
meninas de 8 a 9 anos, atualmente com 35
integrantes.
O instituto promove intercâmbios, recebendo coros
estrangeiros com o intuito de proporcionar aos
coralistas a cultura e o interesse por outros idiomas,
além da troca de experiências.

ENSINO

 Canarinhos de Petrópolis, formado por 58 meninos,
com idade entre 9 e 19 anos.

BOM JESUS

O IMCP mantém os corais:

I N I C I AT I VA S E M FAV O R D O C O R A L
Pensando na socialização e bem-estar dos integrantes do coral, durante o ano são
realizados diversos projetos e ações, incluindo:
 Reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social de Petrópolis (CMAS).
 Participação em reuniões do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de
Petrópolis (CMDCA).
 Reuniões em grupo com pais e responsáveis dos alunos.
 Reuniões individuais com pais e responsáveis dos alunos coralistas e aprendizes.
 Concessão de vales-transportes a coralistas em situação de vulnerabilidade
social.
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 Parceria com uma médica especializada em homeopatia para atendimento dos
coralistas e aprendizes.
 Reuniões de Conselho de Classe.

ENSINO

BOM JESUS

 Entrega de brindes na Páscoa e no Natal.

APRESENTAÇÕES DO CORAL DOS CANARINHOS DE PETRÓPOLIS
 Missa do Lava Pés e Missa de Páscoa realizada na Paróquia do Sagrado Coração
de Jesus, em Petrópolis.
 Concerto com o Coral e Orquestra Filarmônica de Petrópolis, A Paixão Segundo
São João, de J. S. Bach, no Theatro D. Pedro. Obra apresentada pela primeira vez
na cidade.
 Palestra e concerto para convidados com o cônsul do Canadá.
 Concerto de abertura da 27.ª Bauernfest, em Petrópolis.
 Concerto do Advento de Natal em Itaipava.
 Turnê com sete concertos nas unidades Bom Jesus em Curitiba.

APRESENTAÇÕES DO CORAL DAS MENINAS DOS CANARINHOS DE PETRÓPOLIS
 Celebração da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em
Petrópolis.
 Concerto com Coral e Orquestra Filarmônica de Petrópolis, A Paixão Segundo São João, de J. S. Bach, no Theatro D.
Pedro.
 Gravação do CD de músicas alemãs para a instituição alemã Missionzentrale.
 Apresentações do Tour da Experiência – O Império Brasileiro e sua Música para turistas e visitantes de Petrópolis.
 Apresentação para alunos da Escola Padre Antônia Correia, do Rio de Janeiro.

APRESENTAÇÕES DO CORAL DOS APRENDIZES
 Apresentação do Dia das Mães para pais e convidados, realizada na sede do IMCP.
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 Apresentação de Encerramento para pais e convidados, realizada na sede do IMCP.
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 Concerto de Natal na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis.

Programa de Escolas Associadas (PEA)
As unidades de ensino do Bom Jesus integram o Programa de Escolas Associadas da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O
objetivo desse programa é criar uma rede internacional de escolas que trabalhem pela
cultura da paz, promovendo qualidade na educação, na busca de justiça, liberdade e
desenvolvimento humano, 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 UNESCO, atuando em áreas como aprendizagem
intercultural, sustentabilidade, cultura da paz e assuntos relacionados às Nações Unidas.
90

ENSINO

BOM JESUS

Bolsas de Estudo
UNIDADES DE ENSINO BOM JESUS
O Bom Jesus proporciona descontos e bolsas
parciais e integrais a alunos do Ensino
Fundamental e Médio de acordo com critérios
específicos. Em 2016, foram investidos
R$ 27.619.487,98 em bolsas de estudo,
beneficiando 10.191 alunos.
*Esse montante inclui as bolsas de estudo concedidas
na parceria com o SESC/SENAC.

Destaques Bom Jesus
B O M J E S U S C O N Q U I S TA O P R Ê M I O I M PA R
Promovido pelo Grupo RIC, o prêmio, que está em sua 8.ª
edição, tem como intuito mapear a preferência e a afinidade
entre as marcas e os consumidores paranaenses. A avaliação
é realizada por meio de pesquisa de opinião, feita em várias
cidades paranaenses, utilizando a metodologia do Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE).

A indicação foi para o livro Do Pensar e Agir Franciscanamente,
escrito pelo Frei Orlando Bernardi, OFM. A obra concorreu na
categoria Didáticos e Paradidáticos.

BOM JESUS

L I V RO D A E D I T O R A B O M J E S U S É F I N A L I S TA
NO PRÊMIO JABUTI
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ENSINO

Entre as 41 categorias, o Colégio Bom Jesus, premiado pela
sétima vez, destacou-se como a instituição de ensino privada
mais lembrada de Curitiba e também no estado do Paraná.

INSTITUCIONAL

AFESBJ

Perfil dos Funcionários
T O TA L E P O R G Ê N E RO

70,3%

4.040

P O R G Ê N E RO E E S TA D O
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20,3% 42,8%

SP

SC
4,2%

11,3%

RJ
1,9%

4,5%

AFESBJ

PR

1,5%

4,6%

1,9%

7,3%

RS
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29,7%

P O R T I P O D E E M P R E G O E C A RG A H O R Á R I A
TEMPO PARCIAL | ATÉ 25 HORAS
SEMANAIS DE TRABALHO
PROFESSOR

ADMINISTRATIVO

14,5%

31,9%

13,6%

SC

0,6%

6,1%

5,0%

3,7%

RJ

0,0%

3,3%

2,3%

0,7%

SP

0,1%

2,6%

2,5%

0,8%

RS

0,5%

4,2%

3,7%

0,8%

AFESBJ

P O R T I P O D E C O N T R AT O
PR

INSTITUCIONAL

PROFESSOR

ADMINISTRATIVO

3,1%

PR
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TEMPO INTEGRAL | ACIMA DE 25 ATÉ 44 HORAS
SEMANAIS DE TRABALHO

SC

RJ

RS

SP

Tempo indeterminado*

56,8%

14,1%

5,8%

5,4%

8,3%

Tempo determinado**

0,8%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

Estagiários

3,6%

0,8%

0,9%

0,0%

0,3%

Terceiros (RPA)

2,3%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

* Indeterminado: válido enquanto perdurar a relação de emprego.
** Determinado: com datas de início e término acordadas entre trabalhador e empregador, não podendo ultrapassar o período de dois anos.
Inclui contratos em caráter de experiência vigentes na data-base do relatório.

PR

SC

RJ

SP

RS

P O R FA I X A E TÁ R I A
Abaixo de 18 anos*

1,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

De 18 a 35 anos

27,7%

6,5%

2,6%

2,5%

3,6%

De 36 a 60 anos

32,7%

8,6%

3,5%

3,5%

5,0%

Acima de 60 anos

1,6%

0,3%

0,3%

0,0%

0,3%

* Referem-se aos contratos de menor aprendiz.

POR TEMPO DE SERVIÇO
8,2%

3,4%

3,3%

4,2%

De 4 a 6 anos

11,5%

2,4%

0,6%

1,3%

2,0%

De 7 a 10 anos

9,0%

1,8%

1,2%

0,5%

1,3%

De 11 a 15 anos

5,0%

1,3%

0,6%

0,5%

0,4%

De 16 a 20 anos

3,6%

0,6%

0,3%

0,1%

0,3%

De 21 a 25 anos

1,8%

0,4%

0,2%

0,2%

0,5%

Acima de 25 anos

1,1%

0,7%

0,0%

0,0%

0,4%

POR GRAU DE ESCOL ARIDADE
Ensino Fundamental

4,2%

1,5%

0,8%

0,5%

0,9%

Ensino Médio

15,9%

2,5%

0,9%

1,4%

1,7%

Graduação

29,5%

8,3%

3,7%

3,5%

4,4%

Pós-Graduação

13,4%

3,2%

1,0%

0,6%

2,2%

INSTITUCIONAL

31,1%

AFESBJ
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Até 3 anos

Políticas Institucionais
A AFESBJ desenvolve, analisa e aprimora continuamente suas políticas institucionais para garantir um bom
desempenho profissional de toda sua equipe.

C O N T R ATA Ç Ã O
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A AFESBJ tem 100% dos funcionários abrangidos por acordos de negociação coletiva.

INSTITUCIONAL

AFESBJ
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SP

RS

3

4

8

3

2

4

6

42,9%

66,7%

100%

57,4%

SC

FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE CHEFIA*

PR

Total (homens e mulheres) em cargo de chefia

32

7

Mulheres em cargo de chefia

16
50,0%

Percentual de mulheres em cargo de chefia

RJ

* Os números apresentados se referem aos cargos de chefia da alta administração, considerando gerência/gestão.

REMUNERAÇÃO
Proporção do salário mais baixo pago pela instituição, comparado ao salário-mínimo nacional:
Mais baixo salário pago pela instituição (referente a 220 horas/mês)
PR

SC

RJ

SP

RS

MÍNIMO NACIONAL
EM 2016 | R$ 880,00

952,98

1.167,00

967,12

1.100,00

1.221,88

PROPORÇÃO

8,29%

32,61%

9,9%

25%

38,85%

CÓDIGO DE CONDUTA
Documento que estabelece os princípios e as normas de conduta ética e
profissional ao quadro de empregados do Grupo Educacional Bom Jesus.
Usado como referência para a tomada de decisões diárias, dispõe de preceitos
que incluem o relacionamento com os profissionais e alunos da instituição, o
comportamento ético no ambiente de trabalho, bem como a apresentação pessoal.
Todos os itens dispostos no documento observam o sistema legal brasileiro.

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
BENEFÍCIO

NÚMERO DE BENEFICIADOS
1.725
582

Plano de saúde Clinipam2

582

Plano de saúde Unimed3

Plano odontológico

Titulares

1.347

Dependentes

1.431

Titulares

1.596

Dependentes

1.258

Previdência privada
Seguro de vida

231 PGBL e 279 VGBL
Funcionários
Estagiários

Transporte gratuito4

4.040
250
279

¹ Benefício presente nas unidades de Curitiba e região metropolitana, concedido a funcionários com salário-hora igual ou inferior a R$ 7,35.
² Plano de saúde Clinipam concedido a funcionários com salário-hora igual ou inferior a R$ 7,35, das unidades de Curitiba e região metropolitana.
³ Em parceria com a Unimed, a AFESBJ oferece a seus funcionários assistência médica com valor de mensalidade menor que as praticadas no mercado.
4

Benefício concedido aos funcionários que trabalham na unidade administrativa Remanso, em Campo Largo.
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AFESBJ

Cesta básica¹

INSTITUCIONAL

Alimentação subsidiada

DESCONTO NAS MENSALIDADES
Uma das maiores contribuições oferecidas aos docentes e funcionários é o benefício do desconto nas mensalidades.
NÚMERO DE BENEFICIADOS*
Bom Jesus

1.561

FAE

420

* Funcionários, dependentes e estagiários com descontos nas mensalidades.

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
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A AFESBJ oferece livros didáticos
gratuitos aos filhos de funcionários que
estudam nas unidades Bom Jesus. Em
2016, foram distribuídos 1.183 kits.

INSTITUCIONAL

AFESBJ

DESCONTO NA VIVA ESPORTE ACADEMIA
Funcionários da AFESBJ têm 50% de
desconto nas mensalidades da Viva
Esporte Academia. Filhos de funcionários
que estudam no Bom Jesus ou na
FAE recebem 20% de desconto. Já
os dependentes que não estudam na
instituição, pais e cônjuges, beneficiam-se
com uma redução de 10%. Em 2016, 30
funcionários usufruíram o benefício.

Formação Profissional
P RO G R A M A D E D E S E N V O LV I M E N T O P RO F I S S I O N A L
A AFESBJ, norteada 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.
Com o Programa de Desenvolvimento Profissional, são trabalhados dois eixos norteadores, capacitação
e treinamento, que buscam desenvolver, além das competências técnicas, o relacionamento
interpessoal e o autoconhecimento.
Em 2016, foram desenvolvidos 182 temas distribuídos em 657 capacitações, com a
participação de 1.441 funcionários. Entre os assuntos trabalhados voltados para a
sustentabilidade, destacam-se os temas Qualidade de Vida, Ética: Cuidado com a Vida,
Limpeza Consciente.
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P RO G R A M A D E FO R M A Ç Ã O D O C E N T E
O Programa de Formação Docente busca contribuir na qualificação dos
estagiários pedagógicos da AFESBJ para uma atuação diferenciada na educação.
O programa é realizado nas modalidades a distância e presencial, trabalhando
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. Este ano, 83 estagiários participaram da capacitação.

INSTITUCIONAL

A AFESBJ realiza treinamentos específicos à liderança com o objetivo de
aprimorar o desempenho dos responsáveis pelos setores da instituição.
Retenção de Talentos e Desenvolver Pessoas: Eis a Nossa Responsabilidade
Humana foram os temas trabalhados entre os 95 responsáveis de setores.

AFESBJ

P RO G R A M A PA R A R E S P O N S ÁV E I S D E S E T O R

A M B I E N TA Ç Ã O PA R A N O V O S D O C E N T E S E
FUNCIONÁRIOS
O Departamento de Desenvolvimento Institucional da AFESBJ disponibiliza
para funcionários 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 à postura ética e profissional, bem como assuntos relativos à área de
atuação do novo funcionário. Em 2016, 422 funcionários e 462 professores
participaram do programa.

P RO G R A M A D E E D U C A Ç Ã O C O R P O R AT I VA

INSTITUCIONAL

AFESBJ
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Para garantir a formação contínua da equipe pedagógica, a AFESBJ
desenvolve o Programa de Educação Corporativa, que envolve leitura,
análise de textos, organização de grupos de estudo e trocas de
experiências. Neste ano, aproximadamente 422 funcionários participaram
do programa, que é organizado pelos coordenadores do Centro de Estudos
e Pesquisas (CEP), baseado em diferentes temas e áreas do conhecimento.

E N C O N T RO P E D A G Ó G I C O
O Encontro Pedagógico tem como objetivo a apresentação, a análise e a
discussão dos encaminhamentos pedagógicos da instituição aos docentes,
colocando-os em contato com a abordagem educacional do Bom Jesus,
além de proporcionar a integração entre os participantes.
Os encontros são uma oportunidade para que os professores das
unidades de ensino Bom Jesus reúnam-se com os coordenadores do
CEP, para análise e discussão de todo o material pedagógico que será
apresentado aos alunos.
Neste ano, um total de 1.306 professores participaram nas duas edições
do evento, sendo que a primeira contemplou todas as unidades do
grupo, enquanto a segunda atendeu unidades dos estados do Paraná e
de Santa Catarina.

A C O M PA N H A M E N T O D E D E S E M P E N H O P RO F I S S I O N A L
O Bom Jesus realiza anualmente a pesquisa de Acompanhamento de Desempenho
Profissional (ADP). O processo envolve todas as unidades e possibilita uma análise
detalhada do corpo docente e equipe pedagógica em aspectos relacionados
às práticas pedagógicas, comportamentais e técnicas. A pesquisa
conta com a participação de alunos do 5.° ano do Ensino
Fundamental à 3.ª série do Ensino Médio, professores, gestores,
assessores, coordenadores disciplinares, coordenadores de
Educação Física e coordenadores do CEP. Esse instrumento vem
apoiando o planejamento e o redirecionamento das ações, visando ao
desenvolvimento de processos e melhorias para a instituição.

AFESBJ
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Treinamento da Brigada de Incêndio

Semana de Aprendizagem Serviços Gerais

Saúde, Segurança e Qualidade de Vida
D E PA RTA M E N T O D E S A Ú D E E S C O L A R
O Departamento de Saúde Escolar (DSE), desde sua criação em 1994, vem ampliando suas ações nas áreas de saúde
escolar e ocupacional. Composto por 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.

INSTITUCIONAL

Encontro do DI 2016

Dentre as ações desenvolvidas em 2016, destaca-se a ampliação do Programa de Desenvolvimento de Habilidades
Sociais (PDHS) para novas unidades do Grupo Educacional Bom Jesus e para o Centro de Educação João Paulo II (uma
organização privada, sem fins lucrativos), com crianças e adolescentes de baixa renda de Piraquara (PR), sendo essa
uma iniciativa integrante das ações do Bom Jesus Social. O PDHS é aplicado para os alunos de Educação Infantil e
Ensino Fundamental e é de grande relevância para a promoção da saúde mental e emocional.

AÇÕES DO DSE*

INSTITUCIONAL

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

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

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

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

3. Identificação de alunos com necessidades
educacionais especiais por meio do Setor de
8. Capacitação de funcionários da instituição sobre
Psicologia (SP), promovendo a inclusão desses alunos
prevenção de acidentes com alunos.
e o seu acompanhamento.
9. Instrução de professores, coordenadores
4. Realização de programas de triagem auditiva, visual,
disciplinares e outros funcionários sobre saúde
de linguagem e de pediculose entre os alunos,
mental e emocional (ex.: habilidades sociais, bullying,
identificando problemas que possam prejudicar o seu
depressão, transtornos mentais, entre outros) e sobre
desempenho escolar e a sua saúde.
dificuldades de aprendizagem.
5. Exames periódicos de saúde, destinados a todos os
10. Administração de vacina contra influenza (gripe),
funcionários, para avaliar a saúde do trabalhador
oferecida aos funcionários de todas as unidades.
e diagnosticar precocemente as suas alterações,
11. Prevenção de acidentes, por meio de medidas
relacionadas ou não com o labor, e dar continuidade ao
educativas aos alunos e funcionários, monitoramento
trabalho educacional da promoção e proteção da saúde.
do espaço escolar etc.
* Algumas das ações do DSE estão disponíveis somente em determinadas unidades do Grupo Educacional Bom Jesus.

INDICADORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR
SETORES
Setor de Saúde Escolar
Setor de Medicina Ocupacional
Serviço de Enfermagem

PROGRAMAS

2016

Programa de triagem – alunos

8.973

Funcionários treinados*

2.645

Exames médicos ocupacionais

2.488

Vacinação de funcionários (gripe)

3.617

Atendimentos prestados a alunos

122.890

Atendimentos a funcionários

7.324

Setor de Psicologia

Atendimentos realizados

23.943

Setor de Fonoaudiologia Ocupacional

Exames fonoaudiólogos

838

* Treinamentos relacionados aos itens 7, 8 e 9 da listagem Ações do DSE.
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Neste ano, houve capacitação e formação das brigadas de incêndio em todas as unidades,
treinamentos e execução dos planos de abandono de área envolvendo todos os
funcionários (professores e técnicos-administrativos) e alunos, início da
implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS),
revisão e publicação de diversos procedimentos de segurança do trabalho,
reformulação do processo da CIPA (documentos, planos de trabalho,
atividades etc.).
Em 2016, foram 2.867 horas de treinamento relativas à segurança do
trabalho, contando com a participação de 1.199 funcionários em 32
unidades.

INSTITUCIONAL

Realizada pelo Setor de Segurança do Trabalho, tem por objetivo a segurança dos funcionários por meio de atividades
como procedimentos e treinamentos de segurança do trabalho, orientação ao uso dos equipamentos de proteção
individual (EPI), acompanhamento e orientação sobre a legislação trabalhista vigente, participação na elaboração de
projetos de incêndio e assistência às unidades no que diz respeito aos procedimentos pertinentes à segurança.

AFESBJ

SEGURANÇA DO TRABALHO

INDICADORES*

PR

SC

RJ

SP

RS

Acidentes de Trabalho

116

14

1

2

9

Dias Perdidos

215

14

10

0

26

Doenças Ocupacionais

1

0

0

0

0

Óbitos relacionados ao trabalho

0

0

0

0

0

* Envolvendo funcionários, estagiários e terceirizados.

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

INSTITUCIONAL
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A AFESBJ possui Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (CIPA) que, legalmente, para sua formação,
consideram 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 a atividade com a preservação da vida
e a promoção da saúde de todos os funcionários. É responsável por
realizar ações de prevenção de acidentes, inspeções, relatórios,
treinamentos e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (SIPAT), que envolve toda a instituição.

PLANO DE ABANDONO
Seguindo uma tendência mundial, é desenvolvido para que,
em situações de emergência, a comunidade acadêmica tenha
condições de abandonar o local de risco de uma forma segura
e ordenada, salvaguardando a integridade física de todos os
presentes no local. Os simulados são realizados em todas as
unidades e contam com o apoio dos integrantes da CIPA e da
Brigada de Incêndio, que auxiliam a retirada ordenada de todos os
alunos e funcionários até os pontos de encontro determinados.

No Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes | Curitiba
(PR), aproximadamente 3.500 pessoas, entre alunos e
funcionários, participaram das simulações do plano de
abandono. O evento foi realizado nos períodos da manhã
e da tarde, para que todos tivessem a oportunidade de
participar.
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Nas unidades Bom Jesus São José dos Pinhais e na FAE
São José dos Pinhais, no Paraná, 562 pessoas, entre
alunos e funcionários, participaram da SIPAT.

INSTITUCIONAL

Para conscientizar os funcionários sobre segurança no
ambiente laboral e qualidade de vida, a AFESBJ realiza a
SIPAT. Os representantes das CIPAs de cada unidade são
os responsáveis por elaborar a programação destinada
aos funcionários.

AFESBJ

SIPAT AFESBJ

P ROJ E T O V I V E R B E M
O Projeto Viver Bem é uma iniciativa da AFESBJ para contribuir
na qualidade de vida dos funcionários e seus familiares. As
atividades, em sua maioria, são desenvolvidas pelos acadêmicos
da FAE com orientação do corpo docente.

PRÁTICAS JURÍDICAS
Possibilita aos funcionários que ganham até três
salários-mínimos o acesso gratuito à justiça. Em 2016,
foram 24 atendimentos.

PSICOFAE

INSTITUCIONAL

AFESBJ
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Oferece serviços psicológicos, agendados conforme triagem,
com o pagamento de taxa simbólica.
As demais consultas são cobradas de acordo com a renda
mensal do funcionário. Neste ano, foram atendidos 27
funcionários e 25 familiares de funcionários.

ESPORTE FAE
Visando à melhoria da saúde e qualidade de vida dos
funcionários da AFESBJ, são disponibilizadas as dependências
da FAE Centro Universitário para modalidades esportivas
como futsal, basquetebol, tênis de mesa e voleibol, em horário
noturno e sem nenhum custo. Este ano, 14 pessoas, entre
alunos e funcionários da AFESBJ, utilizaram regularmente as
quadras esportivas da FAE.

OFFICIO DESIGN
O escritório Officio Design oferece serviços de design em
negócios, totalmente sem custo, aos funcionários que ganham
até três salários-mínimos.

AGÊNCIA TALENTO
Na Agência Experimental de Comunicação Talento, funcionários
da instituição e a comunidade em geral, que recebem até
três salários-mínimos, podem utilizar gratuitamente serviços
de publicidade e propaganda. Este ano, 15 pessoas foram
beneficiadas com o trabalho da agência.

Comunicação Interna
Garante que o fluxo de informações chegue aos professores e
funcionários administrativos do Grupo Educacional Bom Jesus,
por meio dos canais: e-mail, intranet e jornal mural.

107

C O M E M O R A Ç Ã O A O S 120 A N O S
Em outubro, funcionários e professores das unidades Bom Jesus
se reuniram para celebrar o aniversário da instituição. Entre
almoços ou jantares, cada participante, vestindo a camiseta feita
especialmente para celebrar a data, desfrutou de momentos de
alegria, diversão e amizade.

INSTITUCIONAL

Durante todo o ano, o Bom Jesus realiza atividades de integração
entre seus funcionários. As ações, que vão desde comemoração
dos aniversariantes até celebrações em homenagem a Francisco
de Assis, incentivam o bom relacionamento entre os participantes,
contribuindo, assim, para que todos possam desfrutar de um
ambiente uno e fraterno.

AFESBJ

Integração

Confira como foi o evento em algumas unidades:
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INSTITUCIONAL

AFESBJ

A unidade Bom Jesus Rainha da Paz | Lagoa Vermelha
(RS) reuniu-se no Restaurante Sabor da Casa, na
Sociedade Esportiva e Recreativa Auriverde

Em Petrópolis (RJ), a unidade Canarinhos
reuniu-se com as unidades Menino Jesus e São José,
integrando aproximadamente 230 pessoas

As unidades de Curitiba e região metropolitana (PR)
reuniram-se em um grande jantar realizado no Restaurante Madalosso
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Em São Bernardo do Campo (SP), 90 funcionários do Bom
Jesus São José se reuniram no Restaurante São Francisco
e contaram com a presença das Irmãs Palotinas

INSTITUCIONAL

Na unidade Bom Jesus Diocesano | Lages (SC),
aproximadamente 80 funcionários participaram
do jantar, realizado no Restaurante Bistrô

No Bom Jesus Santo Antônio | Rolândia (PR), 60
funcionários participaram da confraternização,
realizada na Pizzaria Pizza em Kasa

BOM J E SUS

120 A N OS

Tradição Feita de Futuro
Em 11 de maio de 2016, o Bom Jesus alcançou a marca de 120 anos de sua presença na formação educacional de
crianças, jovens e adultos. Para comemorar a data, a instituição lançou o tema Tradição Feita de Futuro e deu início a
uma série de festividades.
O primeiro evento, realizado no Teatro Bom Jesus, reuniu autoridades, comunidade acadêmica e convidados. Todos
cantaram o Hino Nacional junto do coral das crianças do Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes e assistiram ao vídeo
institucional comemorativo.

“Hoje olhamos para o passado com gratidão, e ao longo de todo
esse tempo, inspirados pelas virtudes e por São Francisco de Assis,
todos nós trabalhamos para uma educação de qualidade.”
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“Somos reconhecidos em cinco estados brasileiros e esses 120 anos
estão repletos de conquistas, desafios e transformações. Ampliamos o
número de colégios, consolidamos o nosso nome no Ensino Superior
e agregamos parcerias nacionais e internacionais. O lema do colégio,
Uma Lição de Vida, ao longo desses anos se concretiza agora com o
tema comemorativo Tradição Feita de Futuro.”
Jorge Apóstolos Siarcos, diretor-geral do Grupo Educacional Bom Jesus

BOM JESUS

120 ANOS

Frei João Mannes, presidente do Grupo Educacional Bom Jesus

COMEMORAÇÕES
Confira a seguir como ocorreram nas unidades Bom Jesus:

BOM JESUS SANTO ANTÔNIO | ROLÂNDIA (PR)
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio, junto dos
funcionários da unidade, formaram as palavras “Paz e Bem”,
enquanto os alunos da Educação Infantil ergueram balões
brancos alusivos à comemoração da data.
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120 ANOS

BOM JESUS INTERNACIONAL ALPHAVILLE | COLOMBO (PR)

A palavra “parabéns” recebeu tradução em diversos idiomas pelos alunos do Ensino Fundamental II. Já as turmas
do Nível D ao High School – 9.° ano escreveram cartas, gravaram vídeos, fizeram desenhos e colocaram todo esse
material em uma cápsula do tempo. Ex-alunos, pais e comunidade foram convidados a levar até a unidade objetos
para a memória dos 120 anos. Para encerrar o dia de festividade, 120 balões foram distribuídos para os motoristas que
passavam em frente ao colégio.

REMANSO | CAMPO LARGO (PR)
Com a presença do presidente da instituição, frei João
Mannes, e do vice-presidente, frei Mário José Knapik,
os funcionários da sede administrativa montaram um
quebra-cabeça com peças que contavam resumidamente
a história do grupo. Ao fim, a imagem ficou completa com
fotografias de todos os funcionários presentes na unidade.

BOM JESUS AURORA | CAÇADOR (SC)
Uma linha do tempo mostrou o período em que o Grupo Bom
Jesus implantou a unidade na cidade de Caçador. Professores
falaram sobre a história da instituição e fotografias da
primeira turma de alunos foram apresentadas, além de todos
prestigiarem homenagens feitas aos funcionários.

120 ANOS

A inauguração do Espaço São Francisco e o tradicional
“Parabéns” marcaram as comemorações da unidade. Entre
outros convidados, a celebração da data também contou com
a presença das Irmãs da Divina Providência, instituição que se
uniu ao Grupo Educacional Bom Jesus em 2009.
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BOM JESUS SÃO MIGUEL | ARROIO DO MEIO (RS)

BOM JESUS VICENTE PALLOTTI | SÃO PAULO (SP)
Simbolicamente, os homens, assim como as árvores, são
conhecidos por seus frutos, e os alunos do Bom Jesus são
reconhecidos por seus valores. Assim, todos os estudantes
da unidade foram presenteados com uma muda de pinheiro.
As comemorações contaram também com a apresentação de
vídeos institucionais e encerraram com os alunos do Ensino
Médio formando, juntos, o numeral 120.
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BOM JESUS SANTO ANTÔNIO | BLUMENAU (SC)

BOM JESUS

120 ANOS

Para celebrar a data, a unidade fez uma homenagem à
tradicional cultura alemã permitindo que os estudantes
usassem trajes típicos durante as aulas. Todos se uniram em
uma coreografia que foi filmada por drones.

BOM JESUS INTERNACIONAL ALDEIA | CAMPO LARGO (PR)
Mais de mil pessoas estiveram presentes nas comemorações
da unidade. O evento contou com a apresentação da Banda
da Polícia Militar e da Companhia de Dança Lotus. Os
participantes também acompanharam apresentações de
vídeos institucionais e de homenagens e viram o numeral 120
ser formado pelos estudantes.

BOM JESUS SÃO LUIZ | PORTO ALEGRE (RS)
A comemoração da data na unidade foi repleta de
significados. Por meio da escrita ou desenho, os alunos
registraram uma mensagem ao Bom Jesus, resultando,
assim, em três cartazes formando o número 120. Já as
turmas do 6.° ano foram convidadas a imaginar como
estarão na 3.ª série do Ensino Médio e, para isso, escreveram
mensagens a serem lidas na formatura.
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Na unidade mais antiga do Grupo Educacional Bom Jesus, as comemorações dos 120 anos reuniram alunos,
professores e funcionários no Teatro Bom Jesus. Todos prestigiaram uma exposição de fotografias e assistiram a um
vídeo institucional, além do show do grupo musical A Banda Mais Bonita da Cidade.

BOM JESUS

120 ANOS

BOM JESUS CENTRO | CURITIBA (PR)

BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUS | FLORIANÓPOLIS (SC)
Apresentações de vídeos, de um coral e de um grupo de
dança marcaram as festividades da unidade. Um painel
com pinturas coloridas das mãos dos alunos foi exposto
simbolizando os parabéns de todos à instituição. O evento
também distribuiu 120 mudas de árvores frutíferas e uma
placa foi descerrada na pracinha de São Francisco.
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BOM JESUS ITATIBA (SP)

BOM JESUS

120 ANOS

Um flash mob movimentou as turmas do 6.° ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio da unidade. O evento
também apresentou dois vídeos institucionais para alunos,
professores e funcionários.

BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA | JARAGUÁ DO SUL (SC)
Além de conhecer a história da instituição por meio de uma
linha do tempo, os alunos produziram murais comemorativos
dos 120 anos para enfeitar a unidade. Os estudantes também
receberam um marca-páginas alusivo à data e celebraram
com balões.

BOM JESUS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR)
A preparação para as festividades da data na unidade
começou semanas antes. Os alunos produziram cartazes
com fotografias de seu período escolar e ensaiaram uma
coreografia que foi apresentada durante o evento.
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Composição de músicas, confecção de murais e chuva de balões verdes e brancos marcaram as comemorações da
data na unidade. No dia do aniversário, um grupo formado por alunos e funcionários distribuiu 120 mudas de flores na
Praça Rui Barbosa para as pessoas que circulavam no local.

BOM JESUS

120 ANOS

COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ | CURITIBA (PR)

BOM JESUS MENINO JESUS | PETRÓPOLIS (RJ)
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120 ANOS

Após um cerimonial que envolveu alunos, funcionários e convidados, todos se uniram em um abraço coletivo e
receberam sementes de girassol, que simbolicamente representam a busca pela luz e pelo futuro. Além dessa ação,
as turmas do Ensino Fundamental I encerraram o evento com o plantio de uma árvore.

BOM JESUS SÃO JOSÉ | SÃO BENTO DO SUL (SC)
Dança e união registraram as festividades da unidade.
Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
apresentaram uma coreografia sobre a importância da
coletividade, enquanto as turmas do Ensino Médio se
expressaram por meio da dança, em referência ao futuro. Um
abraço coletivo encerrou as comemorações do dia.

FAE BUSINESS SCHOOL | CURITIBA (PR)
Os profissionais do mais novo prédio do Grupo Educacional
Bom Jesus também participaram das comemorações dos 120
anos. Após a cerimônia, que contou com a apresentação dos
vídeos institucionais, todos foram convidados a partilhar um
café especial.
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120 ANOS

BOM JESUS RAINHA DA PAZ | LAGOA VERMELHA (RS)

Durante a comemoração da data, foi inaugurado o Espaço São Francisco e, simbolicamente, os alunos, de mãos dadas
em volta da unidade, deram um abraço na instituição. As turmas da Educação Infantil ao 5.° ano plantaram uma muda
de árvore lembrando sobre o amor e o cuidado que se deve ter com a natureza.

BOM JESUS ÁGUA VERDE | CURITIBA (PR)
Inicialmente, todos refletiram sobre a importância da
instituição no contexto histórico e social. Na ocasião, alguns
alunos teceram comentários sobre familiares que estudaram
no Bom Jesus antes deles. Na sequência, a comunidade
escolar se divertiu com atividades físicas.
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BOM JESUS NOSSA SENHORA APARECIDA | VENÂNCIO AIRES (RS)

BOM JESUS

120 ANOS

Em uma cerimônia repleta de homenagens, a unidade comemorou
os 120 anos da instituição e divulgou o tema Tradição Feita de
Futuro. Na sequência, alunos, professores e funcionários foram
convidados a dar as mãos para, simbolicamente, abraçar o prédio.

BOM JESUS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | PARANAGUÁ (PR)
Durante o evento realizado na unidade, todos conheceram
um pouco mais sobre a história da instituição, especialmente
sobre o período em que o Bom Jesus iniciou suas atividades
na cidade de Paranaguá. Na parte da manhã, alguns
alunos organizaram uma banda e cantaram músicas em
comemoração à data. Durante a tarde, todos cantaram
“Parabéns” e partilharam um bolo.

BOM JESUS DIOCESANO | LAGES (SC)

Após assistir a um vídeo institucional elaborado pela equipe
do CEP, todos os funcionários foram convidados a repartir o
bolo de aniversário e a participar de uma sessão de fotos.
Os alunos do High School prepararam uma caixa de
memórias, que foi enterrada no jardim da unidade para
ser aberta daqui a dez anos. Já no Lace, os alunos do Kids
inauguraram a Hundred Twenty (Casinha do Passarinho) e
plantaram uma árvore em homenagem à data.

120 ANOS

CEP | CURITIBA (PR)
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Atividades físicas, teatro e música animaram as comemorações dos 120 anos da unidade. No período vespertino,
os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I expuseram no pátio, para toda a comunidade escolar,
os desenhos e cartazes relacionados à data. Na sequência, deram um abraço coletivo no colégio e cantaram
“Parabéns”. Em seguida, plantaram duas árvores para simbolizar o aniversário.

BOM JESUS SÃO VICENTE | ARAUCÁRIA-PR

BOM JESUS

120 ANOS
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Diversas atividades movimentaram o dia 11 de maio na unidade. A aluna Mariah Carolina Alberti Mews, da 3.ª série do
Ensino Médio, emocionou a todos ao comentar que o sonho de muitos deles (alunos) era o de estudar no Bom Jesus.
Também ressaltou a responsabilidade e, principalmente, o orgulho de usar a camiseta Fera.
Na ocasião, foi inaugurado o Espaço São Francisco, que recebeu a bênção do Pe. Fabiano Spisla, provincial da
Congregação da Missão Província do Sul. Os alunos do 9.° ano produziram mensagens de paz, as quais foram
colocadas dentro de 120 balões biodegradáveis, soltos com a simbologia de disseminar a paz pelo mundo. Para
finalizar o evento, os alunos prepararam apresentações culturais.

BOM JESUS CANARINHOS | PETRÓPOLIS (RJ)
A música embalou as comemorações dos 120 anos na
unidade. Com a presença do Coral dos Canarinhos e do Coral
das Meninas dos Canarinhos, foram homenageados todos os
professores que um dia foram alunos da escola e os Feras
2016 que estudam no colégio desde a Educação Infantil.
Juntos, no pátio da unidade, os alunos formaram a imagem
do número 120 e do tau franciscano.

BOM JESUS EXTERNATO | PINDAMONHANGABA (SP)
Um flash mob animou os alunos e os funcionários
da unidade. Além da apresentação, todos
assistiram ao vídeo institucional e manifestaram o
orgulho de fazer parte dessa história.

BOM JESUS SÃO JOSÉ | RIO NEGRO (PR)

Com a presença de convidados e autoridades locais, as festividades da unidade contaram com a apresentação de
vídeos institucionais e de uma caminhada pelas ruas do centro de Rio Negro. Alunos do Bom Jesus levaram os dizeres:
“Bom Jesus – 120 anos”, em letras gigantes, enquanto no entorno do colégio todos se uniram para cantar “Parabéns”.

BOM JESUS

120 ANOS
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BOM JESUS SÉVIGNÉ | PORTO ALEGRE (RS)
A unidade iniciou seu dia de homenagens com o Hino Nacional e
apresentação dos vídeos institucionais. Alunos, professores e
demais funcionários cantaram, juntos, “Parabéns” para o Bom
Jesus. As comemorações terminaram com a celebração de uma
missa na capela do colégio com a presença do arcebispo de Porto
Alegre, Dom Jaime Spengler.
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BOM JESUS SÃO JOSÉ | PETRÓPOLIS (RJ)

BOM JESUS

120 ANOS

A Oração de São Francisco foi ouvida e cantada nas
comemorações realizadas na unidade. Diversas ações foram
propostas, com destaque para os alunos do 2.° ao 5.° anos, que
receberam um coração dos 120 anos.

BOM JESUS JOANA D’ARC | RIO GRANDE (RS)
Músicas e a presença de convidados animaram as festividades
da unidade. Juntos, os alunos formaram o numeral 120 no
pátio do colégio, refletiram sobre a importância da data e
assistiram a apresentações.

BOM JESUS MÃE DO DIVINO AMOR | ARAPONGAS (PR)
A unidade, recém-incorporada ao Grupo Educacional Bom
Jesus, comemorou o aniversário da instituição com um
grande abraço à unidade. O momento também foi oportuno
para a inauguração do Espaço São Francisco.

BOM JESUS MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CAMPO LARGO (PR)
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BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES | CURITIBA (PR)
Alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio juntaram-se a
professores e funcionários para um abraço simbólico ao redor
do colégio. Entre as atividades especiais, houve atrações
musicais, apresentações de dança dos alunos e a reunião
de todos no bosque para cantar “Parabéns”. Completando
a homenagem, foi organizada no pátio uma exposição
com objetos antigos da escola, da época em que esta era
administrada por irmãs.

BOM JESUS

120 ANOS

Um vídeo especialmente produzido com a participação de
pessoas que ajudaram a escrever a história da unidade foi
exibido em comemoração. Durante o evento, também foram
apresentadas paródias com o “Parabéns” e a Oração pela Paz.

BOM JESUS SÃO JOSÉ | VACARIA (RS)
Alunos, professores e demais funcionários
da unidade reuniram-se para o plantio de
120 sementes de girassol e figueira-branca.
Também foram realizadas apresentações
e exibição de vídeos institucionais e
autoridades locais falaram aos presentes.

BOM JESUS

120 ANOS
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BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA | CURITIBA (PR)
Para a unidade, os 120 anos foram representados por 12
mudas de árvores que foram plantadas e regadas por alunos
e professores. Na ocasião, por meio de uma corrente humana,
cada participante teve a oportunidade de tocar nas plantas e
regadores utilizados na ação e repassá-los. Após o plantio,
todos cantaram “Parabéns” e partilharam um bolo.

BOM JESUS SÃO JOSÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
No dia 11 de maio, o Colégio Bom Jesus e o antigo Colégio
São José, de São Bernardo do Campo, celebraram,
respectivamente, 120 e 80 anos. Foram lembrados os anos de
trabalho do Colégio São José que, prosseguindo sua missão
educativa, em 2016 uniu-se ao Grupo Educacional Bom Jesus.
A festividade foi marcada com momento cívico e uma missa de
Ação de Graças.

BOM JESUS

120 ANOS
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