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“Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde 
elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter.”

Martin Luther King
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O bordão “Eu tenho sonho” foi levado tão a 

sério no campo da realidade que seu autor, 

Martin Luther King Jr., tornou-se a pessoa 

mais jovem a ganhar um Prêmio Nobel. Ele 

foi o ativista político norte-americano que 

se tornou um dos mais importantes líderes 

da luta pelos direitos civis, através de uma 

campanha massiva de não violência e de 

amor para com o próximo.

Nascido em Atlanta e fi lho de um agricultor e 

de uma pastora, graduou-se no Morehouse 

College, em 18, como bacharel em 

sociologia. Casou-se com Coretta Scott 

King em 153, com quem veio a ter quatro 

fi lhos, os quais perpetuaram a luta do pai 

contra o racismo após seu falecimento.

Sua grande ação contra a segregação étnica 

se deu em 153, quando uma mulher negra 

foi presa por se negar a ceder seu lugar 

a uma branca em um ônibus. Foram 381 

dias de boicote dos negros ao transporte 

público, com King sofrendo ameaças e 

tendo sua casa invadida. Somente quando a 

Suprema Corte tornou ilegal a discriminação 

racial no transporte público é que o boicote 

terminou.

Depois dessa batalha, Martin Luther King 

participou da fundação da Conferência 

de Liderança Cristã do Sul – CLCS (ou em 

inglês, SCLC, Southern Christian Leadership 

Conference), em 157. A CLCS deveria 

organizar o ativismo em torno da questão 

dos direitos civis. Sua causa ganhou 

destaque na mídia, pois King praticava o 

modelo de não violência de Gandhi, o que 

tornava suas ações motivo de debate em 

toda a sociedade.

O discurso do já citado bordão “Eu tenho 

um sonho” foi feito em março de 163, em 

frente ao Memorial Lincoln em Washington, 

durante a chamada “marcha pelo emprego 

e pela liberdade”. Ele organizou e liderou 

marchas como aquela a fi m de conseguir o 

direito ao voto, o fi m da segregação, o fi m 

das discriminações no trabalho, além de 

outros direitos civis básicos. Os avanços e 

as conquistas que ele protagonizou foram 

tantos que, em menos de meio século após 

sua morte, os EUA elegeram um presidente 

negro, algo absolutamente impensável 

em um país onde a segregação étnica os 

impedia até mesmo de votar.

Eu tenho 
um sonho
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Proposta Pedagógica

Educação InfantilEnsinoFudamentalEnsinoMédio

Proposta

Pedagógica

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

No Bom Jesus, a responsabilidade social está inserida na proposta pedagógica por meio de 

projetos socioeducativos que abrangem a aplicação dos conteúdos escolares em situações 

sociais, bem como uma educação voltada para valores, espiritualidade, cultura, esporte, 

lazer e empreendedorismo.

A organização do projeto pedagógico do Bom Jesus segue as orientações do Ministério da 

Educação – MEC, no que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

n.º /16; as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Parecer 0/18 

do Ensino Fundamental (Parecer 0/18) e do Ensino Médio (Parecer 015/18); os 

Referenciais Curriculares da Educação Infantil, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e as orientações do Conselho Estadual de Educação.

A proposta pedagógica da Educação 

Infantil considera educação e cuidado 

como processos indissociáveis, de modo 

a oportunizar à criança desafi antes 

e enriquecedoras oportunidades de 

desenvolvimento e de aparendizagem, 

buscando viabilizar as atitudes de 

autoconfi ança, cooperação, solidariedade e 

responsabilidade, a partir do que a criança 

já conhece e do que pode conhecer, por 

meio do desenvolvimento de projetos de 

trabalho e do atendimento realizado por 

profi ssionais especializados.

A proposta pedagógica deste 

nível considera a importância da 

contextualização e da relação entre os 

temas de estudo e as situações vivenciadas 

fora do ambiente escolar, ou seja, a 

aplicação dos conhecimentos escolares 

em outros contextos. Desse modo, prioriza 

a integração entre as áreas, relacionando 

os diversos saberes que compõem o 

conhecimento escolar. Outro aspecto 

importante é a educação para o pluralismo 

como o princípio ativo de enriquecimento 

cultural e cívico.

Este nível de ensino tem o compromisso 

de educar o aluno para que participe 

produtivamente das relações sociais, 

com postura ética e autonomia. Para 

tanto, propõe-se uma perspectiva 

interdisciplinar e contextualizada de ensino 

em que o professor atua como mediador no 

processo de construção de conhecimento, 

potencializando as capacidades discentes. 

Na 3.ª série são oferecidos subsídios para 

que o aluno possa enfrentar o vestibular 

com domínio de conteúdo e confi ança. 
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Perfi l dos Alunos
Gênero

Escolaridade

Perfi l dos

Alunos

Fonte: B.I - Business Inteligence. Dados obtidos em 1/01/010.
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Projeto Virtudes
A Atualidade do Projeto Virtudes no Espaço Escolar

A educação pode e muito ajudar as crianças e os jovens a serem bons gestores de uma vida 

permeada de virtudes. A vida de uma pessoa apresenta diversos aspectos, físico, familiar, 

social, profi ssional e espiritual. Quando alguns desses aspectos são ignorados, as pessoas 

tornam-se suscetíveis a fracassos, os mais diversos. Cada vez mais, em nossa sociedade, 

nos deparamos com jovens e adultos com um ótimo currículo acadêmico e, porém, presas 

fáceis da droga, da depressão ou do vazio interior.

O Projeto Virtudes tem sido, desde 00, uma feliz ousadia educacional, em cada uma das 

Unidades da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. Nasceu para traduzir 

de maneira signifi cativa o legado franciscano ao espaço escolar, para conferir consistência 

à atitude de empreender uma proposta de formação humana e religiosa às crianças e aos 

jovens. Nasceu, enfi m, para levar, a bom termo, a intencionalidade educativa enunciada nos 

dois primeiros artigos da Lei .3/6 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Desde então, o espaço escolar tem se transformado num canteiro onde as esperanças de 

uma nova humanidade sinalizam estar germinando. Nova? Sim! 

A seguinte parábola ilustra tamanha constatação:

VirtudVirtudes

“Contam que, em certa ocasião, uma menina entrou no ateliê de um escultor. 

Durante um longo momento fi cou admirando todas as coisas assombrosas do ateliê: 

martelos, cinzéis, pedaços de esculturas rejeitadas, esboços, bustos, troncos... 

Mas, o que mais impressionou a menina foi uma enorme pedra no centro do ateliê. 

Era uma pedra tosca, desigual, cheia de machucaduras e feridas, trazida de uma 

penosa e longa viagem. A menina fi cou ‘acariciando’ a pedra com os olhos e, 

depois de um instante, foi embora. Ela voltou ao ateliê poucos meses mais tarde 

e viu surpresa que, no lugar da enorme pedra se erguia um belíssimo cavalo que 

lhe parecia ansioso por libertar-se da rigidez da estátua e começar a galopar. A 

menina se dirigiu ao escultor e lhe disse: Como você sabia que dentro dessa pedra 

se escondia esse cavalo?”

Educar o coração signifi ca dispor-se ao trabalho de tirar de dentro de cada pessoa 

impressionantes e belíssimas obras de arte, signifi ca aparar arestas de atitudes que ainda 

não deixaram transparecer o melhor de si mesmo. Signifi ca, enfi m, viabilizar a evidência de 

aspectos maravilhosos que as pessoas, potencialmente, trazem consigo. Qualquer virtude 

mostra-se consistente na medida em que o ser humano esculpe em si mesmo a mais valiosa 

de todas as expressões artísticas: uma personalidade serena e equilibrada.
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VirtudesFrei Claudino Gilz

Esmerar-se apenas em prol do desenvolvimento intelectual, sem educar o coração, abre 

margens à seguinte probabilidade: a existência de pessoas cronologicamente adultas e, no 

entanto, infantilizadas e intransigentes nas atitudes.

Importa saber que o Sábio Escultor Divino trabalha pacientemente em favor do 

aprimoramento humano que se dá em meio às atividades diárias, do estudo, dos fatos e 

acontecimentos. O Sábio Escultor Divino não quer deixar pessoa alguma tosca, muito menos 

desprovida de beleza e encantamento.

Ao propor e esmerar-se para que tal intento educacional chegue a bom termo, a Associação 

Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus lança todos os dias no espaço escolar a semente 

de uma nova humanidade. Os registros, denominados “Atitudes em Dia”, apresentados nas 

próximas páginas, atestam isso com muita excelência. 

Dados Quantitativos do Projeto Virtudes 

Colégios Bom Jesus

Envolvidos Benefi ciados

Alunos Professores Instituições Pessoas

       

Água Verde .       

Aldeia  .     . 

Aurora -  -  -  - 

Canarinhos       . 

Centro .       

Coração de Jesus         

Diocesano       . 

Divina Providência - Curitiba       . .

Divina Providência - Jaraguá do Sul        

Escola Especial        

Internacional        

Itatiba -  -  -  - .

Joana d´Arc -  -  -  - 

Nossa Senhora Aparecida -   -   -  -  

Nossa Senhora de Lourdes . .     . -

Santo Antônio - Blumenau .       

Santo Antônio - Rolândia        

São José - Curitiba           

São José - São Bento        

São José dos Pinhais -  -  -  - 

São Luiz - Porto Alegre -  -  -  - 

Sévigné -  -  -  - 

São Miguel - Arroio do Meio -  -  -  - 

São José - Rio Negro        

Total . .     . .
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Colchas da solidariedade

Bom Jesus

Água Verde

Bom Jesus

Centro

Colchas da solidariedade

Alunos Feras e APACN

Assim como o vento espalha sementes, 

fecundando a terra por onde sopra, as boas 

atitudes comovem corações, convidando 

outros a praticá-las. Prova disso foi a ação 

empreendida por alunos e professores 

do Colégio Bom Jesus Água Verde, que 

confeccionaram quadrinhos de lã feitos de 

tricô e de crochê para a Instituição social 

Lar Criança Arteira. A iniciativa chamou a 

atenção de mães e avós de alunos, que se 

propuseram a ajudar, produzindo lindas 

colchas, que aqueceram tanto as crianças 

benefi ciadas quanto o espírito de quem as 

teceram.

Mesmo na expectativa para realização do vestibular, os alunos do 3.º ano do Ensino Médio 

do Colégio Bom Jesus Centro encontraram tempo e disponibilidade para realizar ações do 

Projeto Virtudes.

Os alunos arrecadaram donativos que foram entregues à APACN, em meio às atividades de 

integração e recreação com as crianças. Momentos de partilha e fraternidade.

A Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia – APACN, é uma 

entidade fi lantrópica, sem fi ns lucrativos, considerada de utilidade pública 

e que tem como objetivo a humanização do tratamento do câncer infantil, 

dando direito ao tratamento a qualquer criança, independentemente de sua 

posição socioeconômica, cultural ou religiosa.

Curitiba Curitiba-PR
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“...é dando que se recebe”
Bom Jesus

Divina Providência

“ ... é dando que se recebe”

Visita da Amizade

Trabalhando a Virtude Amizade, os 

alunos da 3.ª série do Ensino Médio 

desenvolveram, durante as aulas de 

Educação Física, atividades recreativas e 

pedagógicas para trabalhar com as crianças 

da escola rural Onofre Soares. Em visita à 

escola rural os alunos desenvolveram as 

atividades, preparadas com muito carinho 

e atenção para com as crianças, e também 

doaram uma cesta de Páscoa, com ovos e 

chocolates arrecadados em campanha na 

Unidade.

Na matéria Empreendedorismo, os alunos do Ensino Médio aprendem, desde cedo, que as 

empresas devem ter uma atuação social responsável.

Um dos projetos trabalhados pelos alunos foi a confecção de sacolas ecológicas decoradas 

com as mãos de crianças carentes, que pertencem ao Lar Dona Nenê. A miniempresa 

repassou parte do lucro, com a venda das sacolas, para a reforma da creche, que sofreu 

danos com as enchentes.

Além dessa ação, os alunos do Colégio Bom Jesus ofereceram um lanche educativo às 

crianças, em que incentivaram hábitos saudáveis e boas maneiras no tratamento e no 

consumo de alimentos.
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Gratidão e cultura 

Campanha do Agasalho 

Curitiba Curitiba-PR

A Virtude Gratidão, trabalhada a partir 

do .º ano da Educação Básica, esteve 

presente em uma campanha realizada no 

Colégio Bom Jesus Divina Providência. Os 

alunos trouxeram livros seminovos que, 

durante a festa junina do Colégio, foram 

vendidos como prenda, na barraquinha 

denominada “Livro Mágico”. Com o 

resultado da arrecadação foram comprados 

livros infantis e doados às instituições Lar dos 

Meninos e Lar das Meninas de Curitiba – que 

atuam no cuidado de crianças em risco social. 

Os alunos do Ensino Médio realizaram uma campanha, junto à comunidade e aos familiares, 

na qual arrecadaram um total de 0.11 agasalhos. Durante a contagem do material 

arrecadado, os alunos demonstraram satisfação ao observarem o resultado de seus 

esforços. Posteriormente, os agasalhos foram doados às crianças carentes do Programa do 

Voluntariado Paranaense – Provopar.

Bom Jesus

Nossa Senhora de Lourdes 

Campanha do Agasalho Campanha do Agasalho 
32



DoceSolidariedade
Páscoa Solidária

Doce solidariedade

A campanha “Páscoa Solidária” envolveu 

todos os alunos do Colégio São José. As 

doações arrecadadas foram entregues pela 

coelha Jaqueline Taciane Cardoso, aluna do 

3.º ano do Ensino Médio, que, juntamente 

com os demais alunos, participou de uma 

tarde de brincadeiras e guloseimas com as 

crianças do Centro de Integração Digital, 

São Luís Orione.

 

Os alunos do Bom Jesus foram recebidos 

com abraços, beijos e olhares curiosos, e 

fi caram agradecidos pela oportunidade de 

conhecer os “pequenos” que tanto lhes 

ensinaram sobre afeto.

“Muito mais recebemos do que doamos”

A infância é uma etapa especial, repleta de 

alegrias que marcam a vida. Os alunos do 3.º 

ano do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus 

Nossa Senhora de Lourdes contribuíram 

para tornar especial a Páscoa das crianças 

do Hospital Pequeno Príncipe, Instituição 

localizada em Curitiba e especializada em 

pediatria geral. Os alunos montaram 310 

kits, com doces e chocolates, e, em meio 

a sorrisos e brincadeiras, os entregaram às 

crianças internadas no hospital.

Bom Jesus

São José 
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São JoséSão José dos Pinhais-PR Colombo – PR

Campo LaCampo Largo-PR

Bom Jesus

São José dos Pinhais 

Bom Jesus

Aldeia 

Festa Junina

Por uma
Páscoa mais feliz

Festa Junina com Virtudes

A festa junina do Colégio uniu aos festejos 

um gesto de solidariedade. Durante a festa 

arrecadou-se 150 peças de roupas que 

foram doadas a uma entidade assistencial 

local. O evento cultural, além de promover 

brincadeiras, quadrilhas, barracas de jogos, 

comidas típicas e desfi le caipira, contou 

com a apresentação de danças típicas 

do Grupo da Melhor Idade, do Ginásio de 

Esportes Ney Braga – Prefeitura de São José 

dos Pinhais.

Na intenção de contribuir com uma 

páscoa mais feliz e solidária, os alunos do 

Colégio Bom Jesus Aldeia promoveram a 

arrecadação de chocolates e doces que 

foram doados às creches Maria de Jesus 

Ferreira e ao  Cantinho Feliz.

A festa junina do Colégio Bom Jesus Aldeia, 

além de alegrar alunos, pais, familiares, 

professores e funcionários, contribuiu 

com as crianças do Centro Infantil Criança 

Esperança, de Campo Largo. Para ingressar 

na festa junina os participantes doaram 

agasalhos, que foram doados às crianças 

carentes.
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Fraternidade

Colombo – PRColombo-PR

Bom Jesus

Internacional
Páscoa da União

Fraternidade

Passaporte Solidário

Os alunos do 3.º Ano, na ocasião da Páscoa, realizaram a campanha para arrecadação de 

bombons, que foram doados às crianças da Creche Municipal Barão de Mauá, localizada 

na Vila Zumbi. Os pais dos alunos foram convidados a participar da contagem, separação 

e da embalagem dos bombons.

Os alunos da 3.ª série convidaram os 

demais alunos da escola e seus familiares 

a participarem da “Campanha Inverno 

Fraterno”. Pais e familiares também foram 

convidados a participar da contagem, 

separação e embalagem das roupas e 

calçados que foram doados à Creche 

Irmandade Betânia.

A festa junina do Colégio Bom Jesus 

Internacional teve um ingresso especial: 

caixa de leite longa vida e/ou chocolate 

em pó. Assim, além de aproveitar as 

danças, brincadeiras e comidas típicas da 

festa, os alunos colocaram em prática a 

solidariedade, destinando os donativos às 

crianças da Creche Irmandade Betânia.
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Dominó das boas atitudes

Rio Negro – PRRio Negro-PR

Bom Jesus

São José 

Bom Jesus

Santo Antônio

Páscoa e arte

Feira das profi ssões
Operation Smile – Operação Sorriso

Dominó das Boas Atitudes

Os alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, durante a semana que 

antecede a Páscoa, estiveram empenhados 

em um gesto solidário: juntaram casquinhas 

de ovos, e, durante as aulas de Artes, 

pintaram e rechearam com confeitos.

Toda a produção, cerca de mil unidades, 

foi encaminha à Prefeitura Municipal de Rio 

Negro, que distribuiu à comunidade carente 

da cidade, contribuindo para alegrar a 

Páscoa de muitas crianças.

No dia 05 de maio, os alunos da .ª e 3.ª séries do Ensino Médio receberam o cirurgião 

plástico Álvaro Fagotti Filho e a enfermeira australiana Lee O’ Malley. Os profi ssionais, 

voluntários da ONG “Operation Smile”, que cuida e recupera crianças com lábio leporino ou 

fi ssura labial, apresentaram seu trabalho.

A enfermeira Lee e o Dr. Álvaro compartilharam suas experiências em vários países com 

os alunos, e frisaram que solidariedade, afeto e dedicação são responsabilidades que 

qualifi cam os compromissos profi ssionais, levando às pessoas a excelência profi ssional ao 

mesmo tempo em que contribuem para a sociedade. 

Os pequenos alunos do Nível D se divertiram 

nas aulas de Ensino Religioso, através do 

jogo Dominó das Boas Atitudes, que ensina 

a importância de se cultivar boas atitudes 

e a viver e cultivar a paz na comunidade 

escolar, na família e na vida das pessoas. O 

dominó ressaltou também a importância da 

inserção das crianças portadoras de algum 

tipo de defi ciência e o modo como estas 

devem ser amadas e respeitadas.

Rolândia – PRRolândia-PR

Lages – SC

Jaraguá do Sul – SC

Dominó das boas atitudes
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... e adotando um orfanato

Adotando uma creche...

... e adotando um orfanato

Páscoa no
Morro Boa Vista Aprendizado com os bombeiros

Alunos, pais, professores e o clube de mães 

se reuniram e adotaram a creche municipal 

Sepê Tiarajú, Instituição que se mantém 

graças à ajuda da comunidade. Mães e 

professoras do Colégio visitaram a creche 

para conhecer suas necessidades. Diversas 

campanhas foram realizadas que, na forma 

de donativos, ajudaram a minimizar as 

necessidades apontadas pela creche. 

O .º ano do Ensino Fundamental colocou 

em prática a virtude Gratidão. Os alunos 

adotaram o orfanato Irmandade Nossa 

Senhora das Graças, que sobrevive 

de trabalho voluntário e doações da 

comunidade. Os alunos realizaram visitas, 

interando-se das necessidades e realizando 

campanhas para doações, que ocorreram 

durante todo o ano.

Com o lema “Sorria e faça uma criança 

sorrir”, os alunos da 8.ª série, em parceria 

com a Pastoral da Criança, vivenciaram 

uma páscoa especial junto às crianças da 

comunidade Morro da Boa Vista. Os alunos 

do Colégio distribuíram 80 cestas de páscoa 

e organizaram ofi cinas com brincadeiras, 

pintura do rosto, histórias e muita alegria. 

Foi um dia especial, tanto para as crianças 

visitadas quanto para os alunos do Colégio, 

que tiveram a oportunidade de vivenciar a 

frase de São Francisco “há mais alegria em 

dar do que em receber”. 

Durante o ano os alunos do 3.º ano do Ensino 

Fundamental realizaram atividades junto 

com o Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Jaraguá do Sul. Os alunos visitaram a sede da 

Instituição para conhecer de perto a rotina 

dos bombeiros. Também, os bombeiros 

foram até o Colégio para uma palestra, 

envolvendo os pais, alunos e funcionários, 

na qual ensinaram sobre primeiros socorros 

e situações emergenciais. Os participantes 

consideraram um aprendizado importante 

em virtude da defesa e conservação do dom 

mais precioso concedido ao homem: a vida.

Lages – SCLages-SC

Jaraguá do Sul – SCJaraguá do Sul-SC

Bom Jesus

Diocesano

Bom Jesus

Divina Providência
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A descoberta do outro

Blumenau – SCBlumenau-SC

Bom Jesus

Santo Antônio

Bom Jesus

Coração de Jesus

Bom Jesus

Joana d’Arc

A força da união

Valorizando a Partilha

A descoberta do outro

Motivados pela virtude União, o 3.º ano do Ensino Médio arrecadou caixas de leite longa vida 

e pacotes de fraldas geriátricas, que foram doados ao Lar Dona Dalva, casa de repouso para 

idosos carentes, portadores de problemas físicos.

Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Coração de Jesus, 

arrecadaram doces junto à comunidade e doaram aos alunos do CEI Manoel Cunha. No dia 

da entrega as 10 crianças do CEI foram recepcionadas pelos alunos Bom Jesus numa tarde 

festiva, que valorizou a alegria, a partilha e a harmonia.

A turma da 3.ª série do Ensino Fundamental refl etiu sobre a virtude Fraternidade; em como 

essa virtude leva à descoberta do outro e à percepção de que a vida só é possível pela 

sociabilidade.

A refl exão levou a turma a empreender uma grande ação conjunta, envolvendo as demais 

séries, familiares, professores, funcionários e comunidade.

Foram arrecadados novelos de lã e 

repassados à associação de ex-alunas que 

desenvolvem um trabalho assistencial, 

já reconhecido na cidade. As ex-alunas 

confeccionaram roupinhas para bebês. Os 

alunos do Bom Jesus, juntamente com as 

ex-alunas, doaram as roupinhas às futuras 

mamães carentes da periferia da cidade.

Rio Grande – RS

Florianópolis

Rio Grande-RS

Florianópolis-SC

Venâncio Aires – RS

Pedro Ernesto Filho“Ser fraterno é ver o outro como verdadeiro irmão e ser solidário com ele.”
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Bom Jesus

Nossa Senhora Aparecida 
Amarre-se nessa. Doe um tênis.

Visita à Casa do Menor

Os alunos da 3.ª e 6.ª séries do Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida, de Venâncio Aires, 

puderam exercitar as virtudes da fraternidade e solidariedade na campanha “Amarre-se 

nessa. Doe um tênis”.

Com o objetivo de proporcionar a estudantes carentes, da região, a prática de atividades 

físicas de forma mais segura e confortável, os alunos organizaram uma arrecadação de tênis. 

O resultado foi satisfatório, foram arrecadados 10 pares de tênis, em ótimo estado, os 

quais foram doados aos alunos da escola municipal Beno Breuning e da Escola Estadual Crescer.

Os alunos do Colégio Bom Jesus Joana d’ 

Arc, juntamente com os voluntários do Pro-

jeto Tribo nas Trilhas da Cidadania, realiza-

ram uma visita à Casa do Menor, Instituição 

que abriga crianças retiradas do convívio de 

seus familiares em função de maus tratos 

ou abandono. Com o objetivo de conhecer 

o trabalho da Instituição e interagir com as 

Venâncio Aires – RSVenâncio Aires-RS

A virtude da solidariedade se 
defi ne, dentro da espiritualidade 
franciscana, como uma nova 
forma de ver, de relacionar-se 
com as pessoas e o mundo criado.

crianças, os alunos vivenciaram a experiên-

cia de convívio e doação, que marcou tanto 

aqueles que foram visitados quanto os que 

doaram um pouco de seu tempo e disponi-

bilidade.
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Homenagem aos avôs

Porto Alegre – RSPorto Alegre-RS

Bom Jesus

São Luiz

Bom Jesus

Sévigné

Ofi cina com os pais

Homenagem aos avós

Ação Solidária

Os alunos da Educação Infantil receberam a visita dos pais e de familiares, que foram 

acolhidos ao som de músicas temáticas e conduzidos a uma sala repleta de caixas. Lá 

ouviram a história “O homem que amava caixas”, de Setephen King. Logo após a leitura, pais e 

alunos foram convidados a construir brinquedos com diferentes materiais, espalhados pela sala.

Ao fi nal da ofi cina foi realizada uma exposição das criações, que além de valorizar a 

criatividade das crianças trabalhou os laços familiares, uma relação tão bonita, mas pouco 

trabalhada, diante da correria do mundo moderno.

No Dia dos avós, 10 de julho, a turma do 

1.º ano recebeu os homenageados para 

lhes prestar um justo tributo. Após a 

apresentação, eles contaram à turminha 

vivências sobre seu tempo de infância.

A virtude Respeito foi mencionada 

pelos avós que lembraram às crianças a 

importância de respeitar a vida, os mais 

velhos, os professores, os colegas, a 

natureza e os diferentes.

As turmas da 5.ª série do Ensino Fundamental ao 3.º ano do Ensino Médio realizaram uma 

ação solidária que evidenciou as virtudes trabalhadas no decorrer do ano. Nessa data, 

foram arrecadados mais de 150 Kg de alimentos, doados à Sociedade Porto Alegrense de 

apoio aos necessitados, entidade que atende a 150 idosos.

Além da doação de alimentos, foram entregues à entidade potes de álcool em gel, feitos 

pelos próprios alunos do Colégio Bom Jesus Sévigné durante as aulas de Química.

A professora Inês contou a história “A 

colcha de retalhos” e convidou os alunos 

e seus avós para construírem uma colcha, 

reunindo e costurando lembranças. Em 

cada pedacinho de retalho uma história, 

em cada história uma emoção. Ao fi nal 

do encontro todos foram convidados para 

tomar um chá com biscoitos. Foi uma tarde 

de emoção e aprendizado onde diferentes 

gerações confraternizaram o valor da Vida.
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Projeto Tangade (tangran e amizade)

Escola

Especial
A Escola Especial Bom Jesus, em meio a um espaço privilegiado de área verde, trabalha 

há 6 anos na promoção e integração de estudantes com defi ciência intelectual. Com 

profi ssionais altamente qualifi cados e acompanhamento pessoal, os alunos desenvolvem 

suas potencialidades intelectuais, afetivas e motoras, aprendendo a conviver em harmonia 

com a sociedade e com qualidade de vida.

A escola é pautada por princípios humanos, cristãos e franciscanos, e se preocupa em 

fomentar a responsabilidade ambiental e social através de projetos que integram os alunos 

à realidade da comunidade na qual vivem. 

Alunos, familiares, professores e funcionários mantêm um relacionamento horizontal, em 

que a troca de informações e percepções enriquece o mútuo aprendizado que os envolve, o 

que cria na Escola Especial um ambiente profundamente humano. 

Além de oferecer o Ensino Fundamental especial, sustentado no currículo acadêmico da 

Base Nacional Comum, a escola prepara para o mercado de trabalho os seus 6 alunos.

Morte e Ressurreição de Cristo, o verdadeiro 

sentido da Páscoa, esse foi o tema 

evidenciado no projeto Responsabilidade 

Social da escola Especial. Uma das 

atividades do projeto foi a visita e doação 

de latas de leite em pó às crianças da 

Creche Anjo da Guarda. Uma atitude 

singela, mas repleta de sentimentos nobres 

que qualifi cam a vida humana. 

Os alunos e profi ssionais da Escola Especial Etelvina Vieira Ferreira visitaram a Escola 

Especial Bom Jesus, onde foram convidados a participar de uma aula de marcenaria. 

Juntos, produziram um tangram, quebra-cabeça chinês, que foi doado à escola visitante. 

Carinhosamente, os alunos apelidaram o tangram de “Tangade” – mistura das palavras 

tangram e amizade. Os profi ssionais trocaram experiências enquanto os alunos conversaram 

e lancharam desfrutando de um momento de união. A Escola Especial Bom Jesus doou 

diversos produtos à Escola Especial Etelvina Vieira Ferreira, como: jogos pedagógicos, 

materiais escolares, 53 Kg de madeira, 1 Kg de tecido, entre outros.

Projeto Páscoa: Responsabilidade Social

Projeto Tangade (tangram e amizade)

Projeto Tangade (tangran e amizade)
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 da Fundação doMovimento Franciscano

Trabalhando com a Paz  

Ofi cina consciente

Trabalhando com a paz  

Casamento junino

Os alunos da Escola Especial, atentos ao tema da Campanha da Fraternidade 00, 

colaboraram com a disseminação da cultura de paz e justiça social.

Durante as  aulas de marcenaria, os alunos confeccionaram cartazes relacionados à 

Campanha da Fraternidade, com reaproveitamento de madeira. Enquanto realizavam 

colagens, a professora e os alunos conversaram sobre a importância da educação para 

promover mais qualidade de vida, os problemas de segurança pública e também sobre 

virtudes importantes para a vida em sociedade como o respeito, a justiça e a solidariedade. 

Os cartazes emoldurados fi caram expostos no Bom Jesus Aldeia.

A pomba representa a paz, a fraternidade e a harmonia entre os povos. Cientes desse conceito 

e em comemoração do dia Mundial da Paz, os alunos da Escola Especial confeccionaram e 

pintaram pombas em madeira para enfeitar o bloco da Educação Infantil, do Colégio Bom 

Jesus Aldeia.

A paz, a solidariedade e o amor são capazes 

de superar a rivalidade, o preconceito 

e as diferenças. Essa lição foi praticada 

pelos alunos da Escola Especial através 

de um inusitado casamento junino: entre 

um torcedor convicto do Coritiba e uma 

torcedora do Atlético Paranaense, times 

rivais da capital paranaense.

A festa junina, que por si mesma já expressa 

alegria e descontração, fi cou ainda mais 

bonita pela união de rivais que se uniram em 

torno de valores superiores como o respeito 

e a amizade. Todo o roteiro da encenação, 

assim como as roupas e os adornos da festa 

foram preparados pelos alunos da Escola 

Especial, que juntos viveram momentos 

felizes e signifi cativos.
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800 Anos da Fundação doMovimento Franciscano
800 Anos da Fundação do
Movimento Franciscano

Autoria: Cybelle Pereira Andriolli Buhler
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Tempo

Franciscano

Frei Claudino Gilz

A proposta pedagógica da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ 

encontra-se permeada por uma história de mais de 800 anos. Não de existência da AFESBJ, 

mas considerando a vida e a trajetória de Francisco de Assis, cujo ideário humano-espiritual 

fundamenta os princípios pedagógicos da Instituição.

Nos seus dias, Francisco mostrou-se jovial 

até mesmo na dor. Cantou o sol como a mais 

nítida imagem do Deus Criador e Providente. 

Aos olhos de todos, tornou preciosa a 

virtude da jovialidade e da compaixão aos 

leprosos. Amou o que não era amado. 

Transformou o amargo em doçura. Nada 

guardou para si. Descobriu no pouco o 

essencial para ser feliz. Permitir que um 

só gesto transcorresse na superfi cialidade 

era, para Francisco, um lamentável uso da 

liberdade humana.

Já se vão 800 anos de sua memorável 

conversão e de Fundação do Movimento 

Franciscano. Dentro de todos nós, renova-se

diariamente uma irrefutável verdade: 

Francisco de Assis é o novo, o contemporâneo. 

E nós? Uma pergunta sobre a qual devemos 

refl etir. Por esses e tantos outros motivos, 

Francisco de Assis é um caminho para a 

educação das gerações atuais. Uma memória 

sempre bem-vinda entre nós!
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Comemorações dos 800 anos
da Fundação do Movimento Franciscano 

Galeria de Francisco
Um novo olhar para o mundo contemporâneo

Celebrar o carisma franciscano de modo 

que perpasse a família e atinja toda a 

sociedade, esse foi o objetivo do Bom Jesus 

nos eventos realizados para celebrar os 800 

anos do Movimento Franciscano.

Um selo comemorativo foi desenvolvido 

para reforçar e marcar a ligação das 

ações realizadas. O selo tem a pomba 

como representação gráfi ca, recordando 

a relação de harmonia, paz e fraternidade 

que São Francisco tinha com os animais.

Em homenagem aos 800 anos do Movimento Franciscano, o Bom Jesus promoveu em 

outubro, no Shopping Mueller, em Curitiba, a exposição “Galeria de Francisco − Um novo 

olhar para o mundo contemporâneo”.

Resultado do expressivo talento artístico de alunos, pais, professores e funcionários do Bom 

Jesus, a mostra contemplou 31 obras que celebraram a memória de Francisco de Assis. Além 

de uma forma de perpetuar em arte o exemplo de bondade e amor fraternal, a exposição 

buscou realçar o símbolo de um novo caminho para a vida perante os desafi os do mundo 

contemporâneo.

Autoria: José Fernandes de Souza Neto Autoria: Valentina Z. Krzizanowski Autoria: Stely Marchesini
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São Francisco de AssisCanarinhos de Petrópolis realizam turnê em
comemoração dos 800 anos do Movimento Franciscano

Espetáculo “Francisco de Assis” 

A comunidade pôde conferir um belo 

espetáculo em comemoração dos 800 anos 

da Fundação do Movimento Franciscano, 

realizado nas ruínas de São Francisco, no 

Largo da Ordem, em Curitiba.

A peça narrou a trajetória de Francisco de 

Assis e contou com a participação de alunos 

do Bom Jesus, atores profi ssionais e pessoas 

da comunidade. Quem acompanhou o 

espetáculo se comoveu com a história. 

Edson Luiz Fragoso, autor e responsável pela 

adaptação do texto, disse que o espetáculo 

proporcionou refl exões, pensamentos, 

discussões, entrega, disposição, sorrisos, 

abraços e aplausos. O sucesso do teatro foi 

compartilhado entre o público e os atores.

O Coral Canarinhos de Petrópolis, em 

comemoração dos 800 anos do Movimento 

Franciscano, realizou uma turnê na região 

Sul do País, passando pelas cidades de 

Florianópolis, Blumenau, São Bento do Sul 

e Jaraguá do Sul. O encerramento ocorreu 

em Curitiba, no Teatro Guaíra, quando os 

pequenos cantores fi zeram a abertura e 

o encerramento do show de divulgação 

do novo disco, “Em Boa Companhia”, da 

cantora Simone, apresentando alguns 

clássicos da música popular brasileira.

Na ocasião, o maestro Marco Aurélio Lischt 

comentou: “Sentimo-nos orgulhosos em 

participar das festividades dos 800 anos 

do Movimento Franciscano. Queremos 

contribuir levando uma mensagem de paz 

por meio da música”.
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Tempo Franciscano
Ações realizadas pelas Unidades

Arte, respeito e valorização a natureza

Sentimento de amor à vida

Foram desenvolvidas ações inspiradas no modelo divino que São Francisco de Assis 

construiu, com humildade e perseverança, uma magnífi ca obra cujos ensinamentos e 

benefícios permanecem no cotidiano dos Colégios Bom Jesus. No período de outubro a 

dezembro, os alunos participam de celebrações, cantigas de roda, bênção aos animais e 

atividades pedagógicas que fortalecem a paz e o bem entre as pessoas, a natureza e Deus.

Os alunos da .ª série do Ensino 

Fundamental do Bom Jesus Água Verde 

pesquisaram e coletaram, em diferentes 

ambientes, objetos naturais para compor 

esculturas. Com o intuito de valorizar 

e respeitar a natureza, seguindo os 

ensinamentos de Francisco de Assis, 

as crianças selecionaram folhas, fl ores, 

galhos e sementes que, posteriormente, 

se transformaram em lindas esculturas, 

expostas no Colégio.

Em comemoração do Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, os alunos 

do Colégio Bom Jesus Divina Providência de Curitiba, acompanhados por familiares e 

comunidade, tiveram a oportunidade de receber a bênção aos animais.

Visando conscientizar a população, trabalhando na educação das crianças e dos adultos, 

bem como diminuir o número de animais abandonados, a Rede de Defesa e Proteção 

Animal esteve presente no evento, explicando a necessidade e incentivando as pessoas a 

cadastrarem seus animais.

“Pagando apenas R$ 9,00 
pelo chip, as pessoas 
que cadastram seus 
animais de estimação 
na rede contam com 
maiores possibilidades de 
encontrá-los, no caso de 
perdas.”

Comentário da veterinária 

participante da Rede de Defesa e 

Proteção Animal.
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O melhor amigo do homem

Francisco de Assis, protetor dos animais

Caminhada e encenação retratam a vida de Francisco

No encerramento do projeto “Au, au, au, que bicho genial”, os pequenos alunos do Nível C do 

Bom Jesus Santo Antônio de Rolândia, se fantasiaram de dálmatas e apresentaram músicas, 

aos pais e familiares. O objetivo do evento foi levar, ao público presente, a mensagem de 

reconhecimento à fi gura do cãozinho, companheiro leal em tantos momentos, e não à toa 

chamado de “o melhor amigo do homem”. 

Após a apresentação foi realizada a bênção aos animais, e explicado sobre o apreço que São 

Francisco de Assis tinha pelos animais, por isso é mundialmente conhecido como o santo 

patrono dos animais e do meio ambiente.

O Projeto “Francisco de Assis, protetor dos animais”, envolveu os alunos da Educação Infantil 

ao Ensino Médio do Colégio Bom Jesus Diocesano de Lages. Com o objetivo de conhecer a 

vida de Francisco de Assis e suas atitudes de generosidade, humildade e amor com seus 

semelhantes e a natureza em geral, foram realizadas atividades em grupos, pesquisa, 

leitura, como também apresentados fi lmes e documentários, além de distribuição de 

mudas de árvores, visitas de animais de estimação e reciclagem de lixo. Foram arrecadadas 

centenas de garrafas ‘pet’ e caixas ‘tetra pak’ para reciclagem.

Os alunos aprenderam que viver em um ambiente saudável é fundamental para a saúde e o 

bem-estar e que todos os animais têm uma função no meio ambiente. Respeitar e preservar 

o meio é manter a vida de todos.

Em comemoração dos 800 anos do 

Franciscanismo, alunos, familiares, professores 

e funcionários participaram de uma 

caminhada através da trilha de São 

Francisco, no bosque da escola Bom Jesus 

São Luiz de Porto Alegre. Vários marcos 

foram colocados na trilha, retratando 

aspectos da vida de Francisco, tudo 

animado com uma encenação preparada 

pela .ª série.
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Confraternização e celebração 

O Tempo Franciscano no Bom Jesus Canarinhos foi vivenciado pelos alunos com uma 

celebração para toda comunidade escolar, bênção aos animais, apresentação do Coral 

Canarinhos de Petrópolis e momentos de refl exão sobre os preceitos deixados por Francisco 

de Assis. O passeio ciclístico fi nalizou o momento de confraternização da comunidade, 

família e escola.

Tema 2009 – Fraternidade e Segurança Pública

Construtores da paz

Campanha da

Fraternidade

Visando à atual situação da sociedade, com o aumento da violência urbana, a Campanha 

da Fraternidade de 00 refl etiu sobre os problemas sociais internos de segurança pública, 

com intuito de debater, analisar e buscar soluções paliativas.

O lema da campanha “A Paz é Fruto da Justiça” (Is 3, 17) envolveu os alunos do Bom Jesus, 

que, através de ações de conscientização e gestos concretos realizados durante o ano, 

puderam vivenciar a real possibilidade da construção de uma verdadeira cultura de paz e 

justiça.

Motivados pelo lema da Campanha da Fra- 

ternidade, “A paz é fruto da Justiça”, os 

alunos da 5.ª série do Colégio Bom Jesus 

Água Verde confeccionaram cartazes com 

mensagens de paz que fi caram expostos em 

lugar de destaque nas salas de aula. Assim, 

os alunos conheceram um pouco mais a 

atuação de algumas personagens pacifi stas 

da história como Gandhi, Papa João Paulo II e 

Francisco de Assis que exortava seus frades 

a anunciar a paz e a testemunhá-la com 

doçura.
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Seja a paz

Mascotes da paz

A partir do entendimento do lema da Cam- 

panha da Fraternidade, os alunos da 1.ª à 

7.ª série do Bom Jesus Centro perceberam 

que é possível ser promotor da paz. Esse 

entendimento levou a uma ação concreta 

que foi a elaboração do livro titulado “Seja 

a paz”. O livro, repleto de mensagens 

positivas, conta a história de um menino 

maluquinho que passa a fazer coisas boas.

Também, os alunos da 5.ª e 6.ª séries re- 

alizaram uma peça teatral que ressaltou a 

importância das pessoas agirem em busca 

da justiça, bem como evitar situações de 

injustiça e violência no ambiente escolar.

A partir do tema proposto pela Campanha 

da Fraternidade, Justiça e Paz, o Colégio 

Bom Jesus Divina Providência de Curitiba 

promoveu uma ambientação aos novos 

alunos do Nível B à .ª série do Ensino 

Fundamental. Foi realizada uma atividade 

lúdica, em que mascotes de vários países 

e e várias culturas foram apresentados aos 

novos alunos com o objetivo de expressar 

as diferenças existentes entre as pessoas e 

a socialização na própria escola.
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Esportee Lazer

Dia Internacional da Paz 

Celebração da Primeira Eucaristia

Desde então a história de Sadako e as dobraduras em papel, no formato de garças, se 

tornaram símbolo da esperança na paz. Em 5 de maio de 158 foi inaugurado, no Parque da 

Paz de Hiroshima, o Monumento da Paz das Crianças, para aonde, todos os anos no Dia da 

Paz, 06 de agosto, são enviados tsurus de papel, provenientes de todo o mundo. As crianças 

desejam espalhar pelo mundo a mensagem esculpida na base do monumento de Sadako: 

“Este é o nosso Grito. Esta é a nossa oração: Paz no Mundo”.

Após refl etirem sobre a história de Sadako, os alunos se comprometeram a criar na escola 

um ambiente para celebrar a paz, enfeitando-a com cartazes, desenhos e tsurus de papel, 

símbolo da luta pela paz mundial. Além disso, os alunos da 5.ª série se comprometeram a 

estender a campanha pela paz aos demais colegas da escola. 

As ações destinadas à Campanha da 

Fraternidade foram fi nalizadas com a 

celebração da primeira eucaristia dos 

catequizandos das Unidades de Curitiba: 

Água Verde, Aldeia, Internacional, Diocesano, 

Nossa Senhora de Lourdes e Centro.

Foram, ao todo, sete celebrações presididas 

por Frei Guido Moacir Scheidt, Frei Jaime 

Spengler, Frei Nelson Hillesheim e Frei 

Claudino Gilz. A Primeira Comunhão é um dos 

sacramentos da iniciação cristã e fecha uma 

caminhada de ações destinadas a envolver os 

alunos e familiares em atitudes concretas de 

solidariedade e fraternidade com os outros.

Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Paz e marcar o início do Tempo Franciscano, 

a turma da 5.ª série do Colégio Bom Jesus São Luiz, de Porto Alegre refl etiu sobre a história 

de Sadako Sassaki, a menina de 1 anos que morreu vítima de leucemia, consequência da 

bomba atômica que destruiu sua cidade, Hiroshima, no Japão.

Quando Sadako estava no hospital, um amigo levou-lhe alguns papéis coloridos e dobrou 

um pássaro (tsuru). Disse-lhe que esse pássaro é sagrado no Japão, que vive mil anos e tem 

o poder de conceder desejos. E que se uma pessoa dobrar mil tsurus e fi zer o seu pedido a 

cada um deles, este será atendido.

Sadako começou a dobrar tsurus e a pedir para se curar, porém a sua doença agravava-se a 

cada dia. A menina começou, então, a pedir pela Paz Mundial. Sadako dobrou 6 tsurus até 

5 de outubro de 155, data em que morreu. Os seus amigos dobraram os restantes tsurus 

a tempo do seu funeral.
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Esportee Lazer

Dia Internacional da Paz 

Jogos da Prefeitura Municipal de Curitiba

Jogos Juvenis 

Jogos Infantojuvenis 

Jogos Infantis 

Esporte e Lazer

Com o intuito de propiciar a integração, cooperação e a socialização entre alunos de 

diferentes escolas, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Curitiba realizou os jogos 

escolares que reuniram diversos estudantes nas categorias Infantil, Infantojunvenil e Pré-mirins. 

Ao todo foram mais 1.100 atletas representando 8 escolas.

O Colégio Bom Jesus participou de todas as etapas e conquistou bons resultados nesse 

evento que buscou incentivar a participação coletiva, dando ênfase à solidariedade, ao 

respeito às diversidades e ao companheirismo.

Nos Jogos Juvenis, os alunos do Bom Jesus 

competiram nas modalidades: Atletismo, 

Basquete Masculino (3.º lugar), Futsal 

Feminino (1.º lugar), Futsal Masculino (1.º 

lugar), Handebol Feminino (3.º lugar) e 

Handebol Masculino (3.º lugar).

O Bom Jesus participou nas modalidades: 

Atletismo (1.º lugar – 100m), Basquete 

Masculino (3.º lugar), Futsal Feminino, 

Futsal Masculino (3.º lugar), Handebol 

Feminino (1.º lugar), Handebol Masculino 

(3.º lugar). 

A participação do Colégio Bom Jesus 

ocorreu nas modalidades: Atletismo, Futsal 

Feminino (.º lugar), Futsal Masculino (.º 

lugar) e Handebol Masculino.

Atleta do Bom Jesus que se classifi cou em 1.º 

lugar nos Jogos da Prefeitura. 

Largada da Prova dos 100m, aluno de verde 

(Bom Jesus) classifi cou-se em 1.º lugar.

Equipe de Futsal Feminino do Colégio Bom 

Jesus
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Jogos Pré-mirins 

Jogos da Federação de Voleibol 

Copa
Escolar de Futsal

Festival de Futsal
Paraná Clube 

O Colégio Bom Jesus participou nas 

modalidades: Atletismo, Futsal Feminino 

(1.º lugar), Futsal Masculino (3.º lugar), 

Handebol Masculino (3.º lugar), Basquete 

Masculino (3.º lugar), Voleibol Feminino (.º 

lugar) e Voleibol Masculino. 

Nas disputadas competições, organizadas 

pela Federação de Voleibol, que reuniu 

diversos clubes da cidade de Curitiba, 

os atletas do Bom Jesus apresentaram 

entusiasmo e garra.

Os atletas do Colégio Bom Jesus competiram 

na Copa Escolar de Futsal, disputa que 

envolve diversas escolas de Curitiba. Foram 

destaques as equipes do Futsal Masculino 

Juvenil e Mirim, as quais conquistaram o 3.º 

e o 1.º lugar respectivamente; também as 

equipes do futsal feminino categoria Mirim 

A e B conquistaram o 1.º e o 3.º lugar na 

competição.

Os atletas da categoria Mirim e Pré-mirim 

do Colégio Bom Jesus foram ao ginásio do 

Paraná Clube, de Curitiba, para disputar um 

amistoso contra a equipe do Paraná Clube. 

Foram disputados vários jogos, com o 

objetivo de integração e socialização entre 

os atletas.

Equipe que fi cou em 2.º lugar nos Jogos Escolares Pré-mirins.

Equipe Campeã do Segundo GP Petiz da Federação Paranaense de Voleibol.
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Festivais de Atletismo

Vôlei Estrela 

Aluna é campeã do Sul-Americano de Basquetebol

O Colégio Bom Jesus participou de dois 

festivais de Atletismo, realizados no Colégio 

Marista. Nesses festivais foram disputadas 

provas de resistência, velocidade, salto em 

altura e salto em distância. O festival tem 

como objetivo a participação, sociabilização 

e confraternização. Entre os resultados, 

alguns destaques:

O III Festival Internacional de Voleibol de Estrela aconteceu na cidade de Estrela, no Rio 

Grande do Sul. A competição, organizada pelo Colégio Martin Luther e pela Associação Vale 

de Taquari de Esportes, é conhecida por reunir times de todo o continente. 

Foram  equipes brasileiras competindo, entre elas equipes do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Também competiram equipes do Uruguai e da Argentina.

A equipe do Bom Jesus de Curitiba de voleibol participou pela primeira vez do Festival 

Internacional de Voleibol de Estrela na categoria Mirim. Entre 16 equipes, conquistou a 6.º 

colocação.

Convocada pela segunda vez para a Seleção 

Brasileira de Basquete, a aluna do Bom Jesus 

Natália Saar foi uma das responsáveis pela 

conquista do 16.º Campeonato Sul-Americano 

Sub-15 Feminino, disputado em Portoviejo, 

no Equador. Em uma campanha invicta, a 

seleção, comandada pela técnica Janeth 

Arcain, sagrou-se campeã ao vencer a 

Argentina.

Com apenas 1 anos, a aluna do Colégio 

Bom Jesus São José dos Pinhais coleciona 

títulos de relevância no cenário nacional 

e internacional. Atualmente, ela integra 

a Seleção Brasileira de Basquete nas 

categorias Sub-15 e Sub-17, além da seleção 

Paranaense.

.ª lugar: Salto em Distância (foto)

.º lugar:  m rasos

.º lugar:  m rasos

.º lugar: Salto em altura

Destaque para a equipe doVoleibol Mirim, que 

disputou com garra e determinação .

A aluna Natália Saar (quarta atleta ajoelhada, 

da esquerda para a direita) na Seleção Brasilei-

ra de Basquete.
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Arte e CulturaAluna do Bom Jesus Santo Antônio, de Blumenau,
recebe Troféu Guga Kuerten de Excelência no Esporte 

Bom Jesus Diocesano, de Lages,
é Campeão da IV Copa Band de futsal interescolar 

Alunas do Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes e LaCe conquistam
os primeiros lugares no ranking da Federação Paranaense de Hipismo

A enxadrista Angélica Roberta Passold, de 1 

anos, recebeu das mãos do tenista Gustavo 

Kuerten o Troféu Guga Kuerten, na categoria 

Atleta Revelação, em cerimônia que reuniu 

atletas, autoridades e representantes do 

meio esportivo.

O reconhecimento de Angélica não veio à 

toa: a blumenauense é medalha de ouro nas 

Olimpíadas Escolares Brasileiras em Poços de 

Caldas e integrante da equipe brasileira que 

disputou o Sul-Americano Escolar no Equador. 

Emocionada com o reconhecimento, Angélica 

comenotu a importância de lutar pelos 

objetivos, mesmo diante das difi culdades.

O Colégio Bom Jesus Diocesano sagrou-se 

campeão da IV Copa Band FM de futsal 

interescolar. O evento, uma promoção do 

SESC de Lages, distribuiu troféus e medalhas 

aos melhores, além de um computador ao 

Colégio campeão.

O técnico da equipe, professor Glover Dutra 

Coelho Filho, comemorou a conquista e 

destacou o espírito de equipe e ritmo de jogo 

como fundamentais para chegar ao título: 

“Enfrentamos equipes muito bem preparadas 

e nosso diferencial foi a união e o entrosamento”. 

As gêmeas curitibanas Isabela e Carolina Egger Hartmann de Oliveira, de 13 anos, conquistaram 

o primeiro e o segundo lugares no ranking da Federação Paranaense de Hipismo 00, na 

categoria 0,70 metro. As irmãs competiram com outros 50 conjuntos (atleta e cavalo) na sua 

categoria em provas disputadas em todo o Paraná durante 00.

As duas alunas já colecionam prêmios, são mais de 5 medalhas e 1 troféus. Isabela é aluna da 

8.ª série do Ensino Fundamental do Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes e do LaCe - Language 

Center do Grupo Bom Jesus. Carolina também frequenta o LaCe.

De acordo com o pai, Julio Cesar Hartmann de Oliveira, o hipismo tem contribuído para os estudos 

das gêmeas, pois aprimora aspectos como disciplina, segurança, equilíbrio, concentração, 

respeito e muita dedicação; qualidades necessárias no esporte e que ajudam a conquistar um 

bom desempenho em sala de aula.

“Esse prêmio demonstra 
que, apesar de termos 
ídolos mundiais em todos 
os esportes, os atletas 
dos clubes, das escolas 
e associações merecem 
destaque. É dessa forma 
que as crianças vão 
aprender a valorizar o 
esporte, pelo exemplo de 
pessoas próximas que 
possam inspirá-las.”

Guga Kuerten
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Arte e Cultura
II Noite de Poesias homenageia a cultura brasileira

Bom Jesus Centro 
recebe Amyr Klink

Coral Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes

Arte e  Cultura

O evento “II Noite de Poesias” do Colégio Bom Jesus Centro apresentou ao público  em geral, 

a poesia brasileira. Através da música, recital de poemas, de autoria dos próprios alunos, e 

declamação de poetas brasileiros, os alunos das 6.as e 7.as séries do Bom Jesus Centro apre-

sentaram trabalhos produzidos durante o ano.

“Além de incentivar a leitura, atividades como esta ajudam a promover a diversidade cultural de 

nosso País”, comentou Ana Raphaella, professora da disciplina de Português que, junto com os 

professores Fernanda Guedes, Fabiana Pfl uck e Francisco Neto, desenvolveu esta ação.

O Colégio Bom Jesus Centro recebeu a visita 

do velejador, escritor, fabricante de barcos 

e aventureiro Amyr Klink, que proporcionou 

a todos um aprendizado peculiar sobre a arte 

de correr riscos com objetivos bem defi nidos.

Amyr Klink, autor do livro “Cem dias entre céu e mar”, comentou que as viagens passam pelo 

conhecimento de mundo adquirido com o aprendizado de línguas, a transformação pela 

leitura e o encontro que cada um deve proporcionar a si mesmo. A paixão pelo mar frutifi ca 

na fantástica habilidade de entusiasmar pessoas a viverem seus próprios riscos. 

O Coral Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes, formado por 0 crianças, participou de 

várias atividades em 00. Regido pelos professores Jorge Caron e Ana Carla Luy, o grupo 

preparou um repertório de canções populares e religiosas. As apresentações no Colégio 

aconteceram na Missa das Mães, em Concertos no Teatro do Lourdes, em sala de aula e 

ainda nos diversos setores administrativos, levando a arte musical a todos os ouvintes.

Externamente o Coral visitou instituições carentes, participou das comemorações em 

homenagem aos 800 anos do Movimento Franciscano, apresentando-se na peça de teatro 

encenada no Largo da Ordem e no encerramento da exposição “Galeria de Francisco – 

Um novo olhar sobre o mundo contemporâneo”, no Shopping Mueller. Em dezembro, em 

parceria com o Coral da FAE, o grupo realizou  apresentações natalinas no Colégio e em 

shoppings de Curitiba. A mensagem de amor e paz com as canções de Natal coroou um ano 

de muitas realizações.
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Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis

Coral dos Canarinhos de Petrópolis

O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis é mantenedor do Coral dos Canarinhos 

de Petrópolis, Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis, Coral dos Aprendizes 

de Canarinho, Escola de Música do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis e da 

Orquestra Filarmônica de Petrópolis. Em 00, atendeu gratuitamente mais de 130 crianças 

e adolescentes da comunidade petropolitana, muitos deles estudantes de escolas públicas.

Em dezembro, juntamente com a Orquestra Filarmônica de Petrópolis, o Coral dos 

Canarinhos e o Coral das Meninas, foi realizado um Concerto de Natal, de cunho benefi cente, 

no Teatro Sesc Quitandinhas. O Concerto teve o patrocínio do Colégio Bom Jesus, Sistema 

Fecomércio, SescRio e da Tribuna de Petrópolis. Os ingressos foram trocados por alimentos, 

mais de 00 itens, para compor cestas de Natal que foram doadas ao Grupo dos Amigos 

dos Autistas de Petrópolis.

O Coral dos Canarinhos de Petrópolis é 

o coro de meninos mais antigo do Brasil, 

e é considerado um dos mais aclamados 

corais do País e do mundo. Composto por 

56 vozes de garotos com idades entre  e 1 

anos, é mantido pelo Colégio Bom Jesus, de 

Petrópolis e fi liado à Federação Nacional dos 

Meninos Cantores e à Federação Internacional 

dos Pueri Cantores, com sede em Roma.

O coral é modelo de qualidade musical e 

de apoio social, prestando assistência às 

crianças e aos jovens integrantes do grupo, 

dando apoio às necessidades pessoais e 

educacionais.

No repertório, constam obras do canto 

Gregoriano à Música Popular Brasileira.  O 

coral já realizou concertos com importantes 

orquestras brasileiras e sua discografi a conta 

com  álbuns entre participações e discos 

solo, sendo que o último CD foi gravado em 

00, com o patrocínio da Missionszentrale 

der Franziskaner, benfeitores do coral. Na 

bagagem, cinco participações em álbuns de 

nomes consagrados da MPB, como Milton 

Nascimento, Roupa Nova, A Cor do Som e 

Ângela Maria.

Além das inúmeras viagens por todas as 

regiões do Brasil, o coral realizou diversas 

turnês internacionais (Europa, Estados 

Unidos e Venezuela) e apresentações em 

cerimônias presididas pelo Papa. Em 00 

o coral realizou a turnê comemorativa 

dos 800 anos do Franciscanismo, três 

apresentações com a Orquestra Petrobras 

Sinfônica, em homenagem aos dez anos 

do falecimento do Maestro Armando 

Prazeres, e a gravação do CD “Est ist ein 

Ros entsprungen”, com 300 mil cópias 

distribuídas aos benfeitores alemães.
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Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis 

Destaque - Instituto dos Meninos Cantores de 
Petrópolis recebe Certifi cado Empreendedor do Ano

Formação para Empreendedorismo 

O Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis completou, em 00, 1 anos de 

existência. Seu repertório vai desde o canto Gregoriano até a música contemporânea.

Em sua discografi a consta um CD de Música Popular Brasileira, patrocinado pelo Colégio 

Bom Jesus de Petrópolis. O Coro participou de várias viagens nas Regiões Sul e Sudeste do 

Brasil e de uma viagem internacional a Portugal, onde apresentou-se em várias cidades, 

participando das comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil.

O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis – IMCP recebeu o Certifi cado Empreendedor 

do Ano Engenheiro Alintor Fiorenzano Júnior, na área de cultura.

O IMCP é um marco no empreendedorismo cultural da cidade e uma referência de excelência 

musical para todo o País. O prêmio é o reconhecimento por um trabalho que há 67 anos 

encanta plateias.

Todas as instituições empreendedoras da cidade foram homenageadas com uma 

apresentação do Coral dos Canarinhos de Petrópolis, na abertura.

O Bom Jesus há cinco anos ministra em seu currículo escolar a disciplina Empreendedorismo, 

pois acredita que, estimulando os jovens a aliar determinação e planejamento à criatividade, 

está contribuindo para a formação de pessoas capazes de transformar o mundo.

A matéria orienta o autoaprendizado,  incentivando os alunos a desenvolverem qualidades 

individuais, ao mesmo tempo em que valoriza o planejamento e o trabalho em equipe. Os 

alunos aprendem que  empreendedor não é aquele que somente visa lucros, mas também aquele 

que transforma sonhos em realidade, que transforma difi culdades em obstáculos e seu sucesso 

leva outras pessoas ao sucesso também. Em 00, 5.10 alunos, do Ensino Fundamental, 

cursaram a disciplina de Empreendedorismo.

Quantidade de alunos que 

cursaram a disciplina:

57



Avaliação Institucional 2009

Qualidade de  

Ensino

A excelência do ensino é uma prioridade para o Bom Jesus, e a Avaliação de Desempenho 

Profi ssional é um instrumento de medida sistemática e imprescindível para mensurar o 

desempenho e o potencial do corpo docente em busca da melhoria contínua da qualidade 

do ensino, da aprendizagem e do processo de gestão acadêmica.

Há quase uma década, a Instituição desenvolve mecanismos de verifi cação das opiniões 

através de múltiplas fontes, envolvendo não somente a avaliação das práticas pedagógicas, 

mas também as questões de natureza administrativa, de infraestrutura e de serviços.

A avaliação é feita por meio de um sistema integrado, alimentado anualmente, que 

permite acompanhamento, realinhamento, controle e feedback para defi nir o conjunto de 

estratégias da Instituição.

Em 00, o processo aconteceu em 5 Unidades do Bom Jesus, tendo a participação 

de alunos do segmento de .ª série do Ensino Fundamental a 3.ª série do Ensino Médio, 

professores, gestores, assessores e coordenadores do Centro de Estudos e Pesquisa – CEP.

Os professores apresentaram 85 pontos de desempenho pela ótica dos alunos,  pontos 

pela ótica dos gestores/assessores e  pontos pela ótica dos coordenadores do CEP. 

O comparativo da Avaliação Institucional com os resultados de 008 numa escala de 0 a 100 

estão apresentados a seguir:

Aprovação nos VestibularesAprovação nos VestibularesAvaliação Institucional 2009
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Aprovação nos Vestibulares

Unidades Bom Jesus

Turmas  Turmas 

Alunos Professores Instituições Pessoas

Universidades 
Públicas Particulares Universidades 

Públicas Particulares

Aurora - Caçador % % % %

Canarinhos - Petrópolis            % % % %

Centro -  Curitiba % % % %

Coração de Jesus - Florianópolis % % % %

Diocesano - Lages % % % %

Divina Providência - Curitiba % % % %

Divina Providência - Jaraguá do Sul % % % %

Itatiba - São Paulo % % % % 

Joana d©Arc - Rio Grande - - % %

Nossa Senhora Aparecida - Venâncio Aires - - % %

Nossa Senhora de Lourdes - Curitiba % % % %

Nossa Senhora do Rosário - Paranaguá - -  % %

Santo Antônio - Rolândia % % % %

São José - Curitiba % % % %

São José - Rio Negro % % % %

São José - São Bento do Sul % % % %

São José - São José dos Pinhais - - % %

São José - Vacaria - - % %

São Luiz - Porto Alegre - - % %

São Miguel - Arroio do Meio - - % %

Sévigné - Porto Alegre - - % %

Santo Antônio - Blumenau % % % %

Aprovação nos VestibularesAprovação nos VestibularesAvaliação Institucional 2009
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Esses Feras têm muita garra!

Bom Jesus é a marca mais lembrada em Curitiba

Bom Jesus São José recebe o prêmio de melhor Colégio

Reconhecimentos  

Recebidos

Pelo quarto ano consecutivo, o Bom Jesus 

foi eleito pela pesquisa Top of Mind como 

o Colégio particular mais lembrado pelos 

curitibanos. A pesquisa é realizada desde 

15 pela Revista Amanhã, em parceria 

com o Instituto Bonilha e tem o objetivo 

de apontar as marcas mais lembradas no 

Paraná. 

Com 0,% das citações espontâneas dos 

entrevistados, o Bom Jesus mantém-se a 

marca líder do segmento, registrando um 

crescimento de sete pontos em relação à 

pesquisa de 008.

O certifi cado foi entregue ao diretor-geral 

da Associação Franciscana de Ensino 

Senhor Bom Jesus, Jorge Siarcos (na foto, 

à esquerda).

De acordo com o gerente regional do Bom 

Jesus, Mauro Warnecke, “O prêmio é o 

resultado e o reconhecimento da sociedade 

aos mais de 100 anos de dedicação e 

trabalho sério destinados à educação e à 

formação humana”.

O Colégio Bom Jesus São José, de Vacaria 

(RS), recebeu o prêmio de melhor Escola/

Colégio, em evento promovido pela Câmara 

da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Serviços em conjunto com a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Vacaria. A cerimônia 

é uma das mais tradicionais da cidade. Na 

foto, Elizabeth Portela de Almeida, gestora 

do Bom Jesus São José, recebe a premiação.
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Esses Feras têm muita garra!

Bom Jesus é destaque na Olimpíada Paranaense de Química

Bom Jesus

no Vestibular

Alunos do Colégio Bom Jesus conquistaram ótimos resultados na XI Olimpíada Paranaense 

de Química, da qual participaram estudantes do Ensino Médio das escolas federais, 

estaduais, municipais e particulares do Paraná. 

Os alunos Ana Julia Harada Carvalho, Lina R. Marins e Henrique Fanini Leite conquistaram 

medalha de ouro; Rayssa Helena de Sena, medalha de prata; e o esforço dos alunos Franciele 

Henrique e Duarte Murakami mereceram dois bronzes. 

Outro destaque foi o aluno Gláuber Muzyka Oyarzabal Nunes, que se classifi cou para a fase 

nacional da Olimpíada de Química.

A aluna do Bom Jesus Santo Antônio, de Blumenau, Isabella Sandrini Pizzolatti, aprovada em 

Medicina na PUCPR, foi classifi cada em 1.º lugar para o curso de Medicina no vestibular 010 

da Univali. E obteve o .º lugar geral no vestibular do sistema da Associação Catarinense 

das Fundações Educacionais – ACAFE, do qual participaram 3.868 candidatos. Isabella fez 

as provas da ACAFE no quarto do hospital, onde esteve internada por quase uma semana, 

devido a um atropelamento. Atitudes como essa refl etem o esforço do aluno Bom Jesus; em 

cada conquista  uma lição de vida. 

Esses Feras têm muita garra!

Nove primeiros lugares na Universidade Federal do Paraná

Em 00, a comemoração dos alunos 

“Feras Bom Jesus” foi completa.  Os alunos 

conquistaram nove primeiros lugares na 

Universidade Federal do Paraná, resultado 

de muito esforço e dedicação de mais uma 

entre tantas conquistas ao longo da vida 

estudantil.

“O preparo do Bom Jesus foi o 
melhor. Então, foi só estudar. 
Não tem segredo. O Bom Jesus é 
minha segunda casa.” 

Depoimento de Mariana Gusmão, aluna 

Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes, 

aprovada em Arquitetura e Urbanismo. 

Bom Jesus São José
Rio Negro 
Franciele Renata Henrique

Física

Bom Jesus Centro
Benjamim Brum Neto

Filosofi a 

Henrique Fanini Leite

Engenharia Química 

Leticia Wons

Ciências Sociais 

Paulo Henrique Souza Coutinho

Engenharia Mecânica

Bom Jesus Nossa
Senhora de Lourdes 
Larissa Fitl

Engenharia da Produção

Leticia Megumi Ochiai

Química

Rodrigo Fontanelli

Tecnologia em Aquicultura 

Thiago Henrique Ton

BiomedicinaEsses Feras têm muita garra!61



Alunos do Bom Jesus Santo Antônio
conquistam primeiros lugares 

Aprovações na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, nos primeiros lugares 

conquistados na Universidade Regional de Blumenau - FURB, em cursos e instituições 

do sistema ACAFE, comprovam o empenho de alunos e professores do Bom Jesus Santo 

Antônio.

Os primeiros lugares da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI foram dos alunos Lucas 

Adolfo Prinz, em Comércio Exterior e Gregório Fuck Bandeira, no curso de Design. Na FURB, 

Belisa Tomazoni Speranzini conquistou o primeiro lugar em Engenharia Civil.

Em comemoração da Páscoa, foi desenvolvido um hotsite, disponibilizando curiosidades 

sobre a data, cartões virtuais, espaço para deixar mensagens, wallpapers e coelhinhos de 

papel para os alunos imprimirem e montarem.

Os alunos puderam entender melhor sobre o verdadeiro sentido dessa época de vida nova. 

Incentivados pelos coelhos Rosita, Eco-elho e Branco aprenderam a renovar esperanças, 

respeitar o meio ambiente, com dicas saudáveis de consumo, e demonstrar carinho pelo 

próximo.

No período de férias de inverno e, devido 

à necessidade de prorrogá-las em virtude 

da pandemia da gripe Infl uenza H1N1, foi 

elaborado e disponibilizado aos alunos 

um hotsite com três jogos, jogo da soma, 

desenho e pintura e caça-palavras. 

Enquanto aguardavam o retorno às aulas, 

os alunos puderam aprender e se divertir 

desenvolvendo ainda mais suas habilidades 

criativas a partir de estímulos visuais.

Uma curiosidade desse projeto é que o 

visual do site mudava de acordo com o 

horário de acesso do aluno, diurno ou 

noturno.

Paz, amor e ecologia na Páscoa do Bom Jesus

Jogos de inverno 

Comunicação  

Com os alunos

DIMENSÃO
INSTITUCIONAL
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