
Introdução Frutos e Sementes
“A paz é fruto da justiça” – inspirado 

neste lema da Campanha da Fraternidade 

da CNBB, o relatório 00 do Colégio 

Bom Jesus faz uma homenagem a seres 

humanos que fi zeram a diferença em sua 

passagem pela Terra. Eles tanto lutaram 

pela paz quanto pela justiça. E o fruto de 

seu trabalho será herdado e respeitado por 

incontáveis gerações.

Mais do que contar brevemente a história 

destas vidas de valor inestimável para a 

humanidade, tivemos a intenção de mostrar 

que ambos os temas (paz e justiça) não são 

subjetivos ou intangíveis. Os personagens 

das próximas páginas faziam paz com 

alimento, justiça com a mão amiga; paz 

com sorriso, justiça com diplomacia. A 

bandeira branca, a pomba, a balança e 

outras simbologias nada signifi cam sem a 

atuação prática e idealista. E é o que estes 

líderes promoveram por onde passaram.

Nos resultados atingidos pelas ações de 

alunos, pais e professores do Bom Jesus, 

podemos também perceber o legado destes 

homens e mulheres exemplares. Ao cruzar 

as informações das atividades promovidas 

dentro e fora de sala de aula com os perfi s 

de nossos homenageados, você poderá 

perceber a presença do ideal de Francisco 

de Assis, o espírito solidário de Madre 

Thereza de Calcutá, a índole pacifi sta de 

Mahatma Gandhi, a bondade prática de 

Zilda Arns, e diversas outras características 

destes e de outros ilustres símbolos daquilo 

que há de melhor no ser humano.

Que a humanidade possa ter o privilégio de 

ampliar cada vez mais essa nobre galeria. 

Mas que, acima de tudo, possamos todos 

levar em nossos corações e em nossas 

mentes um pouco dos propósitos e da 

determinação destas pessoas que são 

verdadeiras lições de vida.
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“Como os pássaros, que cuidam de seus fi lhos ao fazer um ninho no alto das árvores e nas montanhas, 
longe de predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, devemos cuidar de nossos fi lhos como 
um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los.”

Zilda Arns (Trecho do último discurso)
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No início de 010, o município catarinense 

de Forquilhinha decretou três dias de luto 

pela perda de sua mais nobre cidadã: 

Zilda Arns. Nascida em 5 de agosto de 

13, a mulher que salvou a vida de quase 

dois milhões de crianças brasileiras foi 

vítima de um cruel terremoto em Porto 

Príncipe, capital do Haiti – uma catástrofe 

monumental que vitimou mais de 110 mil 

pessoas. A sanitarista e médica pediatra 

faleceu dentro de uma igreja, tendo nela 

restado em pé apenas uma cruz com a 

imagem de Jesus Cristo na parte externa. 

Zilda Arns abre nossa galeria de grandes 

vultos da humanidade deste relatório anual 

por três motivos: seu falecimento recente, 

seu legado inestimável e seu vínculo com 

o próprio Grupo Bom Jesus, posto que a 

família Arns balizou os fundamentos de sua 

atuação, tanto nos conceitos de entidade 

estudantil quanto nas premissas e nos 

valores que regem sua conduta social.

Seus estudos e seu trabalho como médica 

no hospital de crianças César Pernetta, em 

Curitiba, fez com que fosse convidada, em 

180, a coordenar a campanha de vacinação 

Sabin, para combater a primeira epidemia 

de poliomielite, que começou em União 

da Vitória, no Paraná, criando um método 

próprio, depois adotado pelo Ministério da 

Saúde.

A pedido da CNBB, criou em 183 a Pastoral 

da Criança juntamente com o presidente 

da CNBB, Dom Geraldo Majella, Cardeal 

Agnelo, Arcebispo de Salvador e Primaz 

do Brasil, que, na época, era Arcebispo 

de Londrina. No mesmo ano, deu início à 

experiência a partir de um projeto-piloto 

em Florestópolis, Paraná. Após 5 anos, a 

pastoral acompanhou 1.816.61 crianças 

menores de seis anos e 1.07.73 de famílias 

pobres em .060 municípios brasileiros. 

Neste período, mais de 61.6 voluntários 

levaram solidariedade e conhecimento 

sobre saúde, nutrição, educação e 

cidadania para as comunidades mais 

pobres, criando condições para que elas 

se tornem protagonistas de sua própria 

transformação social.

Em 00, recebeu da CNBB outra missão 

semelhante: fundar e coordenar a Pastoral 

da Pessoa Idosa. Atualmente mais de 100 

mil idosos são acompanhados mensalmente 

por 1 mil voluntários de 57 municípios de 

11 dioceses de 5 estados brasileiros.

Dividia seu tempo entre os compromissos 

como coordenadora nacional da Pastoral da 

Pessoa Idosa e coordenadora internacional 

da Pastoral da Criança e a participação como 

representante titular da CNBB no Conselho 

Nacional de Saúde, e como membro do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – CDES.

Em 001, 00, 003 e 005 a Pastoral da 

Criança foi indicada pelo Governo Brasileiro 

ao Prêmio Nobel da Paz. Em 006, a Dra. 

Zilda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, 

junto com outras  mulheres de todo o 

mundo. Também é cidadã honorária de 

dez estados brasileiros e de trinta e dois 

municípios e doutora Honoris Causa de 

cinco universidades.

A trajetória que acompanha esta incansável 

mulher é a mesma que rege e inspira o 

Grupo Bom Jesus, que, manterá a fi gura de 

Zilda Arns como um modelo a ser admirado 

e seguido.

Nascida
para amar
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Oração daCampanha da Fraternidade

VirtudesFranciscanas
Franciscanas

Missão

Visão

Amor

O amor tem múltiplos signifi cados e 

várias formas de demonstração. Amar é 

uma atitude de querer o bem do outro, 

de acolher e deixar-se acolher por ele. 

Francisco de Assis amou profundamente a 

Deus e aos irmãos e pautou sua vida nesse 

amor. 

Disciplina 

“Porque tem margens, o rio chega ao 

mar”. A disciplina supõe projeto de vida, 

idealismo e força de vontade.

Confi ança

Na vida franciscana, a confi ança ocupa 

lugar central, ela deve ser entendida e 

vivenciada como inspiração e fundamento 

para a vida fraterna e para o trabalho.

Fraternidade

Sentimento de irmandade, de amor 

ao próximo e de harmonia. No plano 

espiritual, a fraternidade franciscana pode 

ser qualifi cada como uma mensagem de 

testemunho, oferecida ao mundo.

Diálogo

Mais que entendimento das palavras 

enunciadas, mais do que falar e ouvir, o 

diálogo é a expressão da harmonia com um 

ou mais indivíduos. A virtude do diálogo 

resulta, segundo a inspiração de Francisco 

de Assis, de uma afi nada coerência entre o 

que se fala e o que se vive.

Gratidão

Na espiritualidade franciscana, a gratidão 

nasce do encontro entre dois corações e 

duas liberdades: o coração e a liberdade 

de Deus e o coração e a liberdade do ser 

humano.

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 so-

cializando o saber científi co, tecnológico e fi losófi co.

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
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Oração daCampanha da Fraternidade

VirtudesFranciscanas
da Fraternidade 2009

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 de pé e, 

no entanto, não aparecem. 

Sabedoria

Esta virtude há de mostrar-se, sobretudo, 

no empenho de viver em harmonia com 

todas as pessoas, sem abrir mão da própria 

dignidade.

Solidariedade

Independentemente de haver ou não alguém 

necessitado de ajuda, a solidariedade é a 

essência humana. Ser solidário é tornar-se 

verdadeiramente humano.

União

A união se define como a disponibilidade 

humana para colaborar com Deus na 

obra e no cuidado da criação; contemplar 

o mistério da harmonia da vida; mudar 

de vida, convertendo-se interior e 

exteriormente; desejar cultivar a paz entre 

as pessoas.

Perseverança

A perseverança é o segredo dos que lutam 

sempre, mesmo que nem sempre saiam 

vitoriosos. O que realmente justifica uma 

vida? O amor justifica. A entrega total 

à realização de um sonho justifica. A 

sensibilidade e o comprometimento cívico 

justificam.

Bom é louvar-vos, Senhor, nosso Deus,

que nos abrigais à sombra de vossas asas,

defendeis e protegeis a todos nós, vossa família,

como uma mãe, que cuida e guarda seus filhos.

Nesse tempo em que nos chamais à conversão,

à esmola, ao jejum, à oração e à penitência,

pedimos perdão pela violência e pelo ódio

que geram medo e insegurança.

Senhor, que a vossa graça venha até nós

e transforme nosso coração.

Abençoai a vossa Igreja e o vosso povo,

para que a Campanha da Fraternidade

seja um forte instrumento de conversão.

Sejam criadas as condições necessárias

para que todos vivamos em segurança,

na paz e na justiça que desejais.

Amém.

Oração da Campanha

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 atingí-lo.
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Mensagem do

Presidente
Fraternidade e Segurança Pública (A Paz é fruto da justiça)

Iniciamos o ano de 00 focados na 

Campanha da Fraternidade: “Fraternidade e 

Segurança Pública”. O tema dessa campanha 

refl ete a preocupação da sociedade em 

implantar condições favoráveis para o bem- 

-estar da humanidade. Fomos criados para 

o convívio fraterno. A paz e a justiça são 

bandeiras a serem hasteadas neste tempo 

contemporâneo.

Em uma sociedade cada vez mais insegura, 

a convivência entre as pessoas torna-se 

algo delicado; assim, a ligação entre a 

paz e a justiça é algo inegável. A paz é um 

objetivo fi nal que orienta os passos do atual 

caminhar.  Enquanto a justiça é a virtude 

que leva à execução de atos condizentes 

para a busca do bem comum.

A segurança pública não é garantida pela 

presença de vigilantes fardados e bem 

armados. Esta é da responsabilidade 

de cada cidadão. Fomos criados para a 

felicidade. Nascemos com potencialidade 

de viver a paz e o bem. É preciso despertar 

essa força através de ações concretas. 

Em pequenos atos de retidão constrói-se 

o bem comum, são nessas ações que a 

justiça se faz presente, pela constante luta 

de todos, individual e coletivamente, pela 

manutenção do bem em suas incontáveis 

facetas, através do caminho da justiça. 

Para superar a insegurança é preciso passar 

pelo cultivo da cultura da paz, e a educação 

desperta as potencialidades tanto na esfera 

do conhecimento das ciências como na 

vivência dos valores humanos.

A Associação Franciscana focou suas 

atividades educacionais no que existe de 

mais signifi cativo na mística franciscana 

– A FRATERNIDADE. A origem comum 

e a vivência quotidiana possibilitam a 

realização da sua missão, na participação 

de alunos e funcionários em projetos 

que visam a uma educação ética, com 

qualidade, capaz de resgatar e incorporar 

os valores da solidariedade, fraternidade 

e respeito ao meio ambiente e aos direitos 

humanos.

É preciso perceber que fazemos parte de 

um mundo onde nossas escolhas e posturas 

diante da vida afetam não apenas a nós 

mesmos, mas também a vida de outras 

pessoas, da comunidade.  “A paz é fruto da 

justiça” (Is 3, 17), por isso não podemos 

alcançar uma paz real, duradoura, se não 

forem antes resolvidos de maneira justa os 

problemas e as divergências que existem 

entre os dois lados.

O Relatório Social 00 dá continuidade 

a ações de valores humanos. Temos 

algumas atividades novas em parceria 

com outras entidades. Como exemplo, 

a parceria com o SESC que visa garantir 

aos mais necessitados uma educação 

exemplar. Jovens de condição social menos 

privilegiada buscam, em pé de igualdade 

com classes sociais tidas como ricas, 

adquirir a mesma capacitação e formação 

para o mercado de trabalho. O SESC, a 

partir da seleção de crianças e jovens 

carentes, em parceria com o Bom Jesus, 

fornece escolaridade e possibilita melhores 

oportunidades de trabalho a esses jovens.

Assim acreditamos que a segurança pública 

é decorrência de uma educação consciente 

para um mundo fraterno e humano onde 

reina a Paz e o Bem. Plantando-se a árvore 

da justiça social e cultivando-a, os frutos 

virão. Jesus nos diz “a paz esteja convosco” 

(Lc , 36) desejando que a humanidade 

caminhe pela retidão da justiça social, a fi m 

de que possa ser proporcionado “o estado 

de paz”, próspero e benéfi co a todos.

Frei Guido Moacir Scheidt, ofm 
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1896
Há 113 anos, em 11 de maio de 186, nasce 

uma história de paixão e de compromisso 

com a educação. O padre Franz Äuling 

funda, para meninos e meninas, a Escola 

Popular Alemã Católica na Rua do Rosário, 

n.º , esquina com a Rua Saldanha Marinho.

1869
 de outubro de 186 – Nascimento de 

Mahatma Gandhi, o homem que fez da não 

violência um modelo de reivindicação e 

conquistas sociais.

1182
6 de setembro de 118 – Nascimento de 

Francisco de Assis, o Santo que é o grande 

mentor de toda a fi losofi a do Grupo Bom 

Jesus.

1902/1903
Com a volta do Padre Äuling para a 

Alemanha, os Frades Franciscanos passam 

a dirigir a escola e transferem-na para a 

Rua  de Maio, tornando-a exclusivamente 

masculina.

1904/1906
A escola é dividida em duas seções: a 

brasileira, mantida na sede da Rua  de 

Maio, e a alemã, transferida para a atual Praça 

Garibaldi.

1920/1921
Um incêndio destrói a sede da Escola na 

Rua Alferes Poli e, graças ao trabalho da 

comunidade, é construído um novo prédio no 

local.

1909/1911
É fundada a Paróquia Bom Jesus dos Perdões, 

na Praça Rui Barbosa. Em 111, é construída a 

sede da escola, ao lado da igreja, em frente à 

Rua Alferes Poli.

1917
No transcorrer da Primeira Guerra Mundial, as 

seções brasileira e alemã são unidas na Escola 

Senhor Bom Jesus, na Rua Alferes Poli.

História do

Bom Jesus

Linha do Tempo13



Linha do Tempo

1938
Com o Decreto Federal de Nacionalização, 

a Escola Popular Alemã Católica é fechada. 

Cria-se a Academia de Datilografi a Olympia, 

origem da Escola Técnica de Comércio Senhor 

Bom Jesus.

1983
Movida pelo ideal de inclusão de todas as 

pessoas e de sua dignidade, é inaugurada, 

em Rondinhha, Campo Largo–PR, a Escola 

Especial, localizada no Bom Jesus Aldeia.

1999
O Grupo Bom Jesus, em plena expansão, 

incorpora três novas Unidades: Santo Antônio, 

em Blumenau; Diocesano, em Lages; e Nossa 

Senhora de Lourdes, em Curitiba. 

2000
É criado o Centro de Estudos e Pesquisas – CEP, 

responsável pelo planejamento curricular dos 

Colégios Bom Jesus. Na FAE, são implantados 

os Núcleos de Ação Comunitária – NAC e o 

Núcleo de Empregabilidade. 

2002
Para oferecer uma educação de orientação 

bilíngue, a AFESBJ inaugura o Bom Jesus 

Internacional. 

2007 
A AFESBJ integra em seu Grupo as Unidades: 

Colégio Bom Jesus Santo Antônio em Rolândia 

– PR, e mais três em Santa Catarina, Colégio 

Bom Jesus em Jaraguá do Sul, Colégio Bom 

Jesus Aurora e Colégio Bom Jesus Coração de 

Jesus em Florianópolis. O LaCe – Language 

Center passa a oferecer, além dos cursos de 

Inglês, também Espanhol, Francês, cursos 

preparatórios para exames internacionais e 

aulas particulares.

2008 
A AFESBJ integra o Colégio São José, fundado 

em 10 pelas irmãs da Congregação de 

São José de Chambéry, situado à Praça Rui 

Barbosa em Curitiba. Com a integração do 

Colégio São José ao Grupo, a AFESBJ totaliza 

1 Colégios, nos estados do Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, que 

juntos oferecem mais de 16.500 vagas, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio.

2009
O Bom Jesus incorpora oito Colégios, seis 

no Rio Grande do Sul (Joana d’Arc, em Rio 

Grande; Nossa Senhora Aparecida, em 

Venâncio Aires; São José, em Vacaria; São 

Miguel, em Arroio do Meio; São Luiz e Sévigné 

em Porto Alegre) e dois no Paraná, Bom Jesus 

Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá e 

Bom Jesus São José dos Pinhais, na região 

metropolitana de Curitiba. 

1926/1927
A nova sede da Escola Senhor Bom Jesus 

é inaugurada no atual prédio do Solar, na 

Rua Alferes Poli. Começa também o Curso 

Comercial Noturno para jovens profi ssionais.

1934
Nascimento de Zilda Arns, criadora da 

Pastoral da Criança que atendeu quase dois 

milhões de crianças.

1976/1977
Em Campo Largo, Paraná, é dado o início da 

construção das instalações do Bom Jesus Aldeia.

1979
17 de outubro de 17 – Madre Thereza de 

Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz por 

seu maravilhoso trabalho social.
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Linha do Tempo

1990
11 de fevereiro de 10 – Nelson Mandela é 

libertado depois de 6 anos de cativeiro por 

ordem do regime do apartheid.

1996
Ano em que é comemorado o Centenário da 

AFESBJ. A Unidade do Bom Jesus Água Verde 

é inaugurada.

1998
O Colégio Canarinhos de Petrópolis – RJ é 

incorporado ao Bom Jesus.

2004
Em Itatiba, interior de São Paulo, é inaugurada 

uma nova Unidade do Bom Jesus, que oferece 

o Ensino Médio. 

2005
O grupo integra mais três Unidades: Bom 

Jesus Divina Providência, em Curitiba (PR), 

Bom Jesus São José, em São Bento do Sul (SC) 

e Rio Negro (PR), as quais, juntas, passam a 

oferecer mais de duas mil vagas, desde a 

Educação Infantil ao Ensino Médio. 

2006 
O Bom Jesus formaliza o LaCe – Language 

Center, ofertando mais de 00 vagas em 

cursos de Inglês para alunos dos Colégios, 

da FAE Centro Universitário, dos familiares, 

professores, colaboradores e comunidade.

“Bem-aventurados os pacifi cadores, porque serão chamados 
fi lhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por 
causa da justiça, porque deles é o reino dos Céus.”

1958
É iniciada a construção do prédio na Rua  

de Maio.

1965
5 de março de 165 – ocorre a grande 

marcha de Martin Luther King reivindicando 

direitos iguais a toda a comunidade negra 

norte-americana.

1955/1956
É fundada a Associação Franciscana de 

Ensino Senhor Bom Jesus, a mantenedora do 

Colégio. A escola passa a oferecer, em 156, 

ensino para Curso Colegial Científi co (atual 

Ensino Médio), e é criado o Colégio Comercial 

Bom Jesus.

Evangelho de São Mateus 5, 9-10
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Unidades em Curitiba

Unidades em Outras cidades do Paraná

Bom Jesus Água Verde
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

N.º de alunos: 1.71

LaCe Language Center 
Curso de Inglês, Francês, Espanhol e Portu-

guês para estrangeiros.

Atendendo às Unidades de Curitiba.

Blumenau e Florianópolis 

N.º de alunos: 70

Colégio São José
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Cursos Técnicos (Colégio Sesc São José)

N.º de alunos: 50

Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: .636

Bom Jesus Centro
Ensino Fundamental e Ensino Médio

N.º de alunos: .73

Bom Jesus Divina Providência
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 763

Bom Jesus Aldeia
Campo Largo

Educação Infantil e Ensino Fundamental

N.º de alunos: 77

Bom Jesus Escola Especial
Campo Largo

Ensino Fundamental para alunos com 

necessidade educativa especial

N.º de alunos: 6

Bom Jesus Internacional
Colombo

Educação Infantil até a 8.ª série do Ensino 

Fundamental

N.º de alunos: 35
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Unidades em Outros estados

Bom Jesus São José dos Pinhais
São José dos Pinhais

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 536

Bom Jesus Santo Antônio
Rolândia 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 1

Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário
Paranaguá

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 665

Bom Jesus São José
Rio Negro 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 68

Bom Jesus Aurora
Caçador-SC

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 17

Bom Jesus Canarinhos
Petrópolis–RJ  

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 1.00

Bom Jesus Coração de Jesus
Florianópolis-SC

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 1.01
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Partes Interessadas
Bom Jesus Diocesano
Lages–SC 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 73

Bom Jesus Joana d’Arc
Rio Grande–RS 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 388

Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida
Venâncio Aires–RS 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 307

Bom Jesus São Miguel
Arroio do Meio–RS  

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Educação para jovens e adultos

N.º de alunos: 

Bom Jesus São José
São Bento do Sul–SC 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 33

Bom Jesus São Luiz
Porto Alegre-RS

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 5

Bom Jesus São José
Vacaria–RS 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Cursos Técnicos

N.º de alunos: 5

Bom Jesus Sévigné
Porto Alegre–RS

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 53

Bom Jesus Santo Antônio
Blumenau–SC

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de Alunos: 1.783

Bom Jesus Divina Providência
Jaraguá do Sul–SC

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

N.º de alunos: 563

Bom Jesus Itatiba
Itatiba–SP

Ensino Médio

N.º de alunos: 116

Fonte: B.I - Business Inteligence. Dados obtidos em 1/01/010.
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Partes InteressadasDiálogo com as

Partes Interessadas
Alunos e
Pais de alunos
O Bom Jesus mantém Unidades que 

qualifi cam o atendimento interno e externo 

à comunidade. A prática do diálogo está 

voltada para estabelecer e fortalecer 

vínculos, além de eliminar dúvidas e 

criar o entendimento melhorando o 

relacionamento.

O exemplo de Francisco de Assis é seguido 

pelo Bom Jesus que quer retribuir a 

atenção de quem o cerca e também ter 

sabedoria para ouvir, servir e crescer. Só 

assim, consciente de sua missão, é possível 

contribuir para a construção de um mundo 

melhor.

Por meio da Central de Atendimento 

(atendimento pessoal) e da Central de 

Relacionamento (atendimento 0800), 

o Bom Jesus atende às solicitações, 

dúvidas, informações aos alunos, aos seus 

pais e demais interessados. Documentos 

escolares, notas e informações diversas 

são acessíveis de forma discreta, rápida e 

efi ciente.

A Ouvidoria do Bom Jesus atua na melhoria 

contínua dos processos, encaminha, 

acompanha e assegura o retorno a todos 

os contatos recebidos, sejam eles elogios, 

reclamações ou sugestões, buscando 

dessa forma aprimorar cada vez mais 

o relacionamento com a comunidade 

acadêmica.

Funcionários
Cada Unidade da AFESBJ conta com um 

setor de Desenvolvimento Institucional que, 

além de atender às dúvidas relacionadas ao 

dia a dia do trabalho, incentiva e promove 

programas de capacitação e de melhoria 

continuadas, preocupando-se com a vida 

pessoal e profi ssional do funcionário.

A política de desenvolvimento de 

pessoas oportuniza aos estagiários um 

acompanhamento próximo do responsável 

pelo departamento, assim como procura, 

na medida do possível, incluí-los no seu 

quadro de funcionários efetivos. 

A inclusão de pessoas com defi ciência, 

além de ser uma obrigatoriedade da lei 

brasileira, faz parte da concepção de 

trabalho da AFESBJ. Dessa forma, antes de 

serem efetivados, há capacitação especial 

destinada às pessoas com defi ciência, 

proporcionando melhores condições de 

colocação no mercado.

Sindicatos
A AFESBJ se relaciona com o Sindicato 

dos Professores do Ensino Superior do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, com o Sindicato dos Professores da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio do Paraná, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 

Sul, com o Sindicato Administrativo das 

Instituições de Ensino do Paraná, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 

Grande do Sul e com a Federação dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários 

do Estado do Paraná, por meio de acordos 

e convenções coletivas anuais. A totalidade 

de funcionários é representada por 

organizações sindicais.

Comunidade
Faz parte da missão do Bom Jesus o 

compromisso com a comunidade, com 

o resgate social e com a dignidade da 

pessoa humana. Como “Cidadão do 

Mundo”, Francisco de Assis abriu caminho 

para todos quantos se empenham na 

luta a favor da paz e do bem. Assim, a 

educação nos mais diferentes níveis, se 

faz uma forma privilegiada de capacitar o 

cidadão para seu convívio, engajamento e 

intervenção social, em vista da construção 

de um mundo mais belo, justo e fraterno. 

Por meio de uma educação com base 

nos princípios franciscanos, o Bom Jesus 

se propõe a estar em diálogo constante 

com a sociedade e oportunizar, de modo 

especial a seus alunos, um novo patamar de 

consciência propício ao cultivo da liberdade 

de expressão em todos os contextos, à 

promoção da justiça no mundo jurídico e da 

fraternidade no mundo econômico.

Meio Ambiente
O meio ambiente é formado por um conjunto 

de elementos físicos, químicos, biológicos 

e sócio-econômicos que oferece aos 

seres vivos as condições essenciais para a 

sobrevivência e evolução.  A sociedade não 

sobrevive sem água potável, ar puro, solo 

fértil e clima ameno, nenhuma economia 

resiste se não estiver em equilíbrio com 

o meio ambiente. O desenvolvimento, de 

forma sustentável, exige a construção de 

alternativas e a utilização dos recursos, 

econômicos, sociais e ambientais de forma 

racional e justa.

O Bom Jesus, ciente desta responsabilidade, 

age como facilitador, possibilitando a 

colaboradores, alunos e comunidade 

atividades de preservação e estímulo no uso 

consciente dos recursos naturais. Sabemos 

que, como seres humanos, compartilhamos 

o mesmo espaço com as matas, as águas 

e outros seres vivos, mas devemos fazer 

a nossa parte, utilizando, mantendo ou 

preservando os recursos disponíveis mas sem 

privar as futuras gerações dessa utilização.privar as futuras gerações dessa utilização.
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Co
lég

ios Gestão

Presidência 

Vice-presidência

Diretor-geral

Gerência fi nanceira

Gerência de planejamento, controladoria, auditoria e qualidade

Gerência administrativa

Gerência de tecnologia da informação

Gerência de desenvolvimento institucional

Gerência de relacionamento

Gerência comercial

Associação Franciscana de
Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ

Gerentes Regionais

Colégios

Frei Guido Moacir Scheidt

Frei Jaime Spengler

Jorge Apóstolos Siarcos

Marcio Fontolan

Luiz Fernando Fabri

Sergio Roberto Santi

Sergio Roberto Santi

Viviane Maria Soldi Virmond Alves

Jussara Oliveira

Marcio Fontolan

Rubem Fernando Fink

Nilton Dorizeti Marcomini

Mauro Mendes Warnecke

Jorge Henrique Bloch Martins

Regis Ferreira Negrão

Antônio Carlos Nunes Junior

José Ivair Motta Filho

Bom Jesus Água Verde

Yone Maria Figueiredo R. Dantur

Rosimaria Rezler

Bom Jesus Aldeia

Cristiane J. Madi Andrioli

Patricia Daiani Dias

Bom Jesus Centro

Carlos Machado Junior

Muriel Pinto Amorim

Paranaguá

(Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário)

Dirce Maria Kossar

Rio Negro (Bom Jesus São José)

Deisi Kaehler

Rolândia (Bom Jesus Santo Antônio)

Patrícia Bordim Pinceli

Bom Jesus Divina Providência

Cleide de Lourdes Barbosa

Escola Especial

Mônica Regina Bertoldi

Bom Jesus Internacional

Giselle Merlin de Andrade

Sistema de

Unidades do Paraná - Curitiba

Unidades em outras cidades do Paraná

Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes

Silvia Yuan Lozza

José Ivair Motta Filho

Bom Jesus São José dos Pinhais

Mônica Krzyzanovski

Colégio São José (Curitiba)

Lucinéia de Carvalho Appel
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Blumenau (Bom Jesus Santo Antônio)

Glauco Inocêncio Foltran

Caçador (Bom Jesus Aurora)

Silvana Izabel Thomé

Florianópolis (Bom Jesus Coração de Jesus)

Andrea Regina Eckel

Jaraguá do Sul

(Bom Jesus Divina Providência)

Stela R. G. Wontroba

Lages (Bom Jesus Diocesano)

Silvia Regina Rigoni Antonow

Odete Carolina Locatelli

São Bento do Sul (Bom Jesus São José)

Margarida Maria Weber de Souza

Unidades em outros estados - Santa Catarina

Unidades em outros estados - Rio Grande do Sul

Unidades em outros estados - Rio de Janeiro

Unidades em outros estados - São Paulo

Porto Alegre (Bom Jesus Sévigné)

Miriam Lourdes Zanatta

Porto Alegre (Bom Jesus São Luiz)

Liliane Reis Gross

Rio Grande (Bom Jesus Joana d´Arc)

Rosicler Schuster

Vacaria (Bom Jesus São José)

Elizabeth Portela de Almeida

Arroio do Meio (Bom Jesus São Miguel)

Rosali Heis Mantelli

Venâncio Aires (Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida)

Inês B. Oliveira Schwertner

Bom Jesus Itatiba 

Angelica C. Puccinelli

Conveniadas 
A Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ, por meio de convênios, 

compartilha a proposta pedagógica do Bom Jesus, seus ideais, valores e princípios 

educacionais com diversas escolas em Curitiba, no interior do estado do Paraná, em Santa 

Catarina e no estado de São Paulo.

Petrópolis (Bom Jesus Canarinhos)

Anderson Stumpf

Marta de Carvalho

ESCOLAS CONVENIADAS

Local Quantidade N.º de alunos

Curitiba  

Outros estados/municípios  .

Prefeituras  .

Total  .
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