O Bom Jesus é um grupo educacional que tem como
premissa sempre oferecer uma formação pautada em princípios
franciscanos e voltada para a excelência de ensino.
O Grupo atua há 125 anos no Brasil e conta com Unidades nos estados
do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo
e do Rio de Janeiro e atende alunos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
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CONVÊNIO COLÉGIOS BOM JESUS
Rio de Janeiro
3 Unidades
São Paulo
4 Unidades
Paraná
16 Unidades
Santa Catarina
8 Unidades

Rio Grande do Sul
6 Unidades

TOTAL:
37 Unidades

BOM JESUS – EDUCAÇÃO QUE ACOLHE, VALORES QUE TRANSFORMAM
No Bom Jesus, buscamos permanentemente oferecer experiências de vida que incluam no dia a dia de nossos alunos um modo
de aprender que integra curiosidade, investigação, descoberta e partilha do conhecimento.
Da mesma forma, norteados pela essência dos ensinamentos franciscanos, trabalhamos voltados para a formação
alicerçada em valores que impulsionam a prática da paz e do bem, do respeito entre as pessoas e do senso de justiça e de
solidariedade – valores fundamentais de uma Proposta Pedagógica que combina solidez e inovação.
Mais que isso, para o Bom Jesus, a verdadeira educação é aquela que acolhe e, assim como Francisco de Assis, coloca-se
a serviço de uma educação que vai além dos livros e dos conteúdos vistos em sala de aula. Uma educação pronta
para responder aos anseios e às necessidades de seus alunos, de suas famílias, da comunidade escolar e da
sociedade como um todo.
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Considerando crianças e jovens em sua integralidade e pretendemos transformar, por meio da excelência
de ensino e de uma formação com base em valores, cada um de nossos educandos em protagonista
da própria história, tornando-os capazes de percorrer novos caminhos e preparando-os para
enfrentar os desafios de um mundo que não para de se reinventar – compromisso que o
Bom Jesus reafirma há mais de um século.

Missão – Promover a formação do ser humano e a construção de sua cidadania de acordo com os princípios
cristãos, sob a inspiração de Francisco de Assis, produzindo, sistematizando e socializando o saber científico,
tecnológico e filosófico.
Visão – Os valores que perpassam o processo de aprendizagem da Escola Franciscana Bom Jesus têm por objetivo
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).
A sociedade espera do Bom Jesus, por meio da educação franciscana, um novo patamar de consciência, em que predominem
a liberdade no mundo de formação, a igualdade no mundo jurídico e a fraternidade no mundo econômico.
A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e
modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio.
Educação Infantil
Na Educação Infantil do Bom Jesus, a Proposta Pedagógica desenvolve-se com projetos de trabalho que aproveitam a curiosidade
da criança e instigam a aprendizagem por meio da pesquisa e da investigação. As descobertas realizadas são sistematizadas em
atividades que exploram a expressão oral e plástica, enquanto as tentativas de escrita e o registro gráfico são trabalhados em
materiais diversificados.
Ensino Fundamental – Aprendendo a aprender
No Ensino Fundamental, a Proposta pedagógica do Bom Jesus considera a importância de contextualizar a teoria e a prática,
convidando os alunos a levantarem hipóteses e a investigarem os temas propostos em sala. Além disso, são preparados
para estruturar sínteses do que foi pesquisado, explicar o modo como pensam, bem como argumentar para defender
suas ideias. Nessa etapa, também aprendem a socializar suas descobertas e a analisar as realizadas pelos colegas.
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Ensino Médio – Autonomia intelectual, Pensamento crítico e Entrada na Universidade
No Ensino Médio, os conteúdos são consolidados e aprofundados, possibilitando que o aluno participe
das relações sociais, exerça sua cidadania com postura ética, prossiga com seus estudos e esteja
preparado para superar desafios – como o Enem e os concorridos processos seletivos para entrar
nas Universidades mais respeitadas do País. Nessa fase final da Educação Básica, a abordagem
pedagógica no Bom Jesus é feita de forma interdisciplinar, privilegiando o desenvolvimento
da autonomia e do pensamento crítico e promovendo a compreensão contextualizada
dos fundamentos científicos e tecnológicos.

CONVÊNIO ESCOLA E EMPRESA: oferta o benefício de desconto na mensalidade para filhos de funcionários e
filhos de professores em idade escolar.
REGRAS PARA APLICAÇÃO DO DESCONTO CONVÊNIO
1. Compete à Unidade de Ensino Bom Jesus a concessão do desconto, nas mensalidades da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, conforme porcentagem indicada no Termo de Convênio, aos alunos, filho(a) do funcionário e do
professor que comprove vínculo empregatício funcional com a CONVENIADA;
2. A aplicação do desconto será em até 12 (doze) parcelas dentro do ano letivo;
3. Não será aplicado desconto na primeira parcela da anuidade escolar (parcela 1 de 13). Conforme o plano de pagamentos praticados
pelo Bom Jesus, a primeira parcela é paga integralmente;
4. O responsável financeiro deve apresentar uma declaração emitida pela empresa, que comprove seu vínculo empregatício ativo com a
referida empresa CONVENIADA, no ato da matrícula/rematrícula;
Observação: A periodicidade da apresentação da declaração é anual e será válida somente para o ano letivo.
5. O usufruto do desconto ocorrerá mediante a efetivação da matrícula/rematrícula pelo funcionário da CONVENIADA e assinatura do
contrato de prestação de serviços educacionais;
6. A matrícula fica condicionada à existência de vagas no nível/ano/série e ou Unidade pretendida;
7. O Grupo Educacional Bom Jesus se reserva o direito de negar a matrícula a alunos cujo ingresso encontre restrições nas normas
legais e/ou regimentais das suas Unidades e a alunos cujo responsável financeiro tenha pendências cadastrais;
8. Os descontos decorrentes do Termo de Convênio não são cumulativos com outros benefícios praticados pelo Grupo
Educacional Bom Jesus;
9. O benefício previsto terá validade até o dia do vencimento da mensalidade escolar e é restrito ao valor da mensalidade
escolar, não sendo aplicado a quaisquer outras despesas, tais como: uniformes, materiais didáticos, transporte escolar,
alimentação, cursos/atividades extracurriculares, taxas, passeios, entre outras;
10. Não será aplicado o desconto nas mensalidades após a data de vencimento;
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11. Aos filhos de funcionários e de professores da CONVENIADA, que já eram alunos de uma Unidade de Ensino
Bom Jesus, antes da assinatura do convênio, o desconto será concedido se ocorrer o ingresso de novos
alunos indicados pela CONVENIADA no percentual de 50% do número de alunos já matriculados e que
tenham vínculo com a CONVENIADA;
12. Perdendo o responsável legal do aluno a condição de funcionário e de professor da
CONVENIADA, o Grupo Educacional Bom Jesus manterá a concessão do desconto
até o término do ano letivo em curso.

UNIDADES BOM JESUS NO PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
PARANÁ

• BOM JESUS CENTRO – CURITIBA
Telefone: (41) 2105-4000
• BOM JESUS ÁGUA VERDE – CURITIBA
Telefone: (41) 2105-4200
• BOM JESUS ALPHAVILLE – COLOMBO
Telefone: (41) 2105-4700
• BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES – CURITIBA
Telefone: (41) 2105-4300
• BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA – CURITIBA
Telefone: (41) 3307-9797
• BOM JESUS SEMINÁRIO
Telefone: (41) 3274-1228
• SESC SÃO JOSÉ
Telefone: (41) 2105-5200
• BOM JESUS ALDEIA – CAMPO LARGO
Telefone: (41) 2105-4600
• BOM JESUS EDUCAÇÃO ESPECIAL – CAMPO LARGO
Telefone: (41) 2105-4648
• BOM JESUS SANTO ANTÔNIO – ROLÂNDIA
Telefone: (43) 3256-2220
• BOM JESUS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Telefone: (41) 2117-9800
• BOM JESUS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – PARANAGUÁ
Telefone: (41) 3423-1617
• BOM JESUS SÃO JOSÉ – RIO NEGRO
Telefone: (47) 3641-7650
• BOM JESUS SÃO VICENTE – ARAUCÁRIA
Telefone: (41) 3642-1184
• BOM JESUS MÃE DO DIVINO AMOR – ARAPONGAS
Telefone: (43) 3152-0631
• COLÉGIO BOM JESUS MARINGÁ – MARINGÁ
Telefone: (44) 3026-6150

SANTA CATARINA
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• BOM JESUS DIOCESANO – LAGES
Telefone: (49) 2101-2000
• BOM JESUS SANTO ANTÔNIO – BLUMENAU
Telefone: (47) 2102-3500
• BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA – JARAGUÁ DO SUL
Telefone: (47) 3371-0779

• BOM JESUS AURORA – CAÇADOR
Telefone: (49) 3563-0382
• BOM JESUS SÃO JOSÉ – SÃO BENTO DO SUL
Telefone: (47) 3633-4030
• BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUS – FLORIANÓPOLIS
Telefone: (48) 3211-4400
• COLÉGIO BOM JESUS – ITAJAÍ
Telefone: 0800 727-4101
• COLÉGIO BOM JESUS PEDRA BRANCA – PALHOÇA
Telefone: (48) 3381-8150

RIO GRANDE DO SUL

• BOM JESUS SÉVIGNÉ – PORTO ALEGRE
Telefone: (51) 3284-6200
• BOM JESUS SANTA JOANA D’ARC – RIO GRANDE
Telefone: (53) 3293-6400
• BOM JESUS NOSSA SENHORA APARECIDA – VENÂNCIO AIRES
Telefone: (51) 3741-1350
• BOM JESUS SÃO MIGUEL – ARROIO DO MEIO
Telefone: (51) 3716-1187
• BOM JESUS SÃO JOSÉ – VACARIA
Telefone: (54) 3511-3700
• BOM JESUS RAINHA DA PAZ – LAGOA VERMELHA
Telefone: (54) 3358-9650

SÃO PAULO

• BOM JESUS EXTERNATO – PINDAMONHANGABA
Telefone: (12) 3642-5755
• BOM JESUS ITATIBA
Telefone: (11) 4534-8056 / (11) 4534-8001
• BOM JESUS VICENTE PALLOTTI – SÃO PAULO
Telefone: (11) 2090-9464
• BOM JESUS SÃO JOSÉ – SÃO BERNARDO DO CAMPO
Telefone: (11) 4122-9171

RIO DE JANEIRO

• BOM JESUS CANARINHOS – PETRÓPOLIS
Telefone: (24) 2104-4100
• BOM JESUS SÃO JOSÉ – PETRÓPOLIS
Telefone: (24) 2237-8333 / (24) 2245-6312
• BOM JESUS MENINO JESUS – PETRÓPOLIS
Telefone: (24) 2222-4467

Observação: Para saber com que Unidade Bom Jesus a Empresa ou a Escola tem convênio, o
funcionário e/ou professor deve consultar o RH do local em que trabalha.

