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Bonja. Um colégio para
o mundo e para sempre.
Nós temos um jeito de ser. Em um ambiente acolhedor, nossos
alunos desenvolvem-se por meio do conhecimento
e preparam-se, a partir de valores, para o mundo.
Esse é um lugar para o aluno construir a melhor versão de si,
explorando as suas competências, aprendendo a fazer as suas
próprias escolhas e, principalmente, realizando os seus sonhos.
Para nós, o aprendizado requer inspiração, sintonia e interação.
Esse é o nosso jeito Bonja de ser!

Silvio Iung,
Diretor Geral.
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Práticas pedagógicas
Potencializamos o desenvolvimento do aluno. Os professores
são experientes e atualizados em suas áreas de atuação e nosso
currículo ampliado vai muito além das matérias básicas da educação.

São quatro Unidades Bonja
Os alunos contam com espaços que respeitam a sua faixa etária e o nível

Tradição que prepara
para o mundo e abre
caminhos para o futuro

ou a proposta de ensino em que estão inseridos: Educação Infantil até

Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Ensino Trilíngue.

ginásio poliesportivo, quadras cobertas, salas de dança e de artes marciais.

Referência em Santa Catarina há mais de 90 anos, o Bonja

Nossos alunos têm, à disposição, plataformas digitais e ambientes de trabalho

mantém propósitos bem definidos para cada etapa da educação

colaborativo, como as salas Google e de educação tecnológica, com atividades

de seus filhos. Você descobrirá isso lendo este material.

práticas que ampliam o interesse pelos conteúdos trabalhados com seus

3ª série do Ensino Fundamental, 4ª a 9ª série do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Bonja International.

A mais completa infraestrutura escolar da região
Em ampla área verde, oferecemos diferentes ambientes de aprendizado:
salas de arte, de música e de idiomas; espaços para atividades tecnológicas
e literárias; além de complexo esportivo com piscina, pista de atletismo,

Olhar atento aos desaﬁos do futuro

professores.

O Bonja é a primeira escola internacional de Santa Catarina
autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. No Bonja, o ensino
dos idiomas inglês e alemão, desde a Educação Infantil, tem papel de
destaque. Conectamos os nossos alunos a diferentes países e culturas
por meio de vivências e de intercâmbios.
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Saiba tudo sobre o Colégio. Conheça o Bonja em detalhes.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Estimular potencialidades para o mundo e para sempre.

Aprender, compartilhar e expressar-se
desde pequeninos. No Bonja é assim.
Os primeiros contatos com o universo
escolar são muito importantes; por isso,
o acolhimento e a confiança fazem parte
da nossa proposta. Tendo nossa escola
a espiritualidade cristã como um de

De 1 a 5 anos
Berçário

Maternal
AeB

seus valores, construímos relações
significativas entre os alunos, a escola
e a família.

Jardim
AeB
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Educação Infantil

aprender brincando
Estimulamos a curiosidade, o questionamento, a investigação e o encantamento.
Acolhida com afeto, a criança sente-se feliz no ambiente escolar, desenvolve
a conﬁança e o senso de coletividade e recebe os estímulos sensoriais adequados
para o pleno desenvolvimento das suas habilidades. Brincando e interagindo,
a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo.

Ensino de idiomas lúdico e significativo
A vivência nas línguas estrangeiras é oferecida a partir do Jardim A, com aulas
semanais de inglês e de alemão, para incentivar o interesse por outras culturas e
potencializar a ﬂuência em uma nova língua.
O Bonja International é a nossa proposta trilíngue (inglês e alemão) na modalidade
integral (Primary Programme) ou no contraturno (Bilingual Programme).
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Educação Infantil

Amplo
estacionamento
para as famílias deixarem,
com segurança, os seus ﬁlhos
no Colégio.

Com segurança
A Unidade Saguaçu I conta
com 24 horas diárias

Professores
inspiradores

Aprender e
compartilhar

Turmas com número
limitado de alunos

Nossos professores e todos

Em meio à natureza, tudo

Nossas turmas têm um número

de serviço de vigilância

os nossos proﬁssionais são

é encantamento.

adequado de alunos para que haja

e é monitorada por câmeras

experientes, atualizados

Este é um lugar privilegiado

qualidade na aprendizagem e melhor

nos ambientes interno

e preparados para os desaﬁos

para as experiências que

desenvolvimento da socialização

e externo.

da educação do nosso tempo.

os professores proporcionam

em grupo.

aos seus ﬁlhos.

Um lugar
para ser feliz
Unidade Saguaçu I.
Rua Guaratuba, 200.
Próximo ao centro
de Joinville (SC).

Espaços
projetados
para cada
faixa etária
As salas possuem
banheiros e móveis
desenhados

Currículo ampliado
e tecnologias
As atividades diárias
organizam-se em torno de
projetos de acordo com a faixa

Atividades extras
No turno oposto ao do ensino regular,
o Bonja oferece, de acordo com a
faixa etária, diferentes atividades que
complementam o desenvolvimento da
criança: ballet, futsal, judô, natação,

etária: seus ﬁlhos, além de aulas

ginástica rítmica, coral alemão,

na sala de educação tecnológica,

robótica, entre outros.

Restaurante, cantina
e cozinha própria
O Bonja possui cozinha própria,
supervisionada por uma nutricionista,
para preparar as refeições do Berçário
e do Maternal A.
A partir do Maternal B, seus ﬁlhos

especialmente

terão aulas de musicalização,

poderão adquirir lanches na cantina

para as crianças.

de ensino religioso, de educação

da escola, que prioriza a alimentação

física e de literatura, e farão

saudável.

os primeiros contatos com os

As crianças que permanecem

idiomas estrangeiros:

na escola, no contraturno, podem

inglês e alemão.

almoçar no restaurante do Bonja.
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Educação Infantil: BERÇÁRIO

Berçário
Desenvolvimento integral desde
bebê: explorar, brincar e conviver
Com carinho e em ambiente seguro, os bebês
que completam um ano até 31 de março são
recebidos no Berçário do Colégio Bonja, para
crescer e desenvolver-se.
No Berçário do Bonja, as crianças são
atendidas individualmente. Nossos professores
respeitam o ritmo de cada criança e estimulam
os desenvolvimentos psicomotor e da
linguagem. As salas são amplas e preparadas
diariamente com propostas lúdicas para
despertar a curiosidade dos pequenos.

A partir de 1 ano
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Educação Infantil: BERÇÁRIO

Diferentes
linguagens, diferentes
potencialidades
Aqui, no Bonja, a ludicidade e os diferentes
ambientes estimulam o seu filho a
expressar-se por meio de várias linguagens:
musical, corporal, oral, artística, entre outras.

As turmas do
berçário têm
no máximo 12 alunos
e contam com uma
professora e com
duas auxiliares

Os brinquedos são adequados à faixa etária
e permitem abordagens de aprendizado
relacionado à identidade e à autonomia.

Matutino: 7h15 às 11h45
Vespertino: 13h15 às 17h45

• No Berçário, há o registro diário, em agenda,
da alimentação e das trocas de fralda,
entre outras comunicações.
• Solicitamos, em uma lista de materiais,
alguns itens individuais para as atividades

O convívio com a natureza faz
parte do dia a dia das nossas
crianças
Nos passeios por nossas áreas verdes
internas, despertamos a criatividade,
a curiosidade, a imaginação e a percepção
da importância de vivenciar e de preservar
a natureza.

Horário de entrada
e de saída:

No dia a dia…

pedagógicas.

Avaliação
e acompanhamento
• A avaliação dos pequenos é diária,
com a observação constante da professora
e com relato aos pais.

Alimentação que
ajuda a crescer
As crianças recebem duas refeições,
que são preparadas pelas cozinheiras

• No fim de cada semestre, são realizadas
reuniões individuais com as famílias para o
repasse do desenvolvimento da criança e, no
fim do ano, é entregue um parecer descritivo.
• Sempre que desejarem, os pais ou os

do próprio Bonja e supervisionadas

responsáveis poderão agendar uma

por uma nutricionista. A criança é incentivada

conversa com a professora.

a experimentar diversos alimentos
e as preferências individuais e o tempo
para cada uma alimentar-se são respeitados.
Procuramos, em toda atividade, construir
a autonomia dos alunos.
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Educação Infantil: MATERNAL

Maternal A
Maternal B
Desenvolvimento de potencialidade:
participar, explorar, brincar e conviver
No Maternal, seus filhos são recebidos
diariamente pela professora e pela auxiliar e as
aulas são iniciadas com entusiasmo e alegria
por meio de jogos, brinquedos e materiais
diversos.

2 e 3 anos
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Educação Infantil: MATERNAL

No Colégio Bonja,
o ambiente é sempre
estimulante,
acolhedor e afetivo
Horário de entrada
e de saída:

Planejamento e
infraestrutura
Tudo é planejado pela equipe docente de acordo
com a faixa etária das crianças. Assim, seus filhos
aproveitam ao máximo os espaços diferenciados
das salas projetadas especialmente para eles e,

Vespertino: 13h30 às 17h30

Incentivamos a criança a experimentar
diversos alimentos e a descobrir suas
preferências, respeitando o tempo necessário
para cada uma alimentar-se.
Para as crianças do Maternal A, são

pedagógicas.

natureza.
O contato com a horta, com a terra e com
as diferentes plantas permite que a criança
e suportes, o que desperta a curiosidade
e estimula a pesquisa.

e a escola orienta que as famílias deem
preferência às frutas e aos sucos naturais,
para que a alimentação saudável seja um
incentivo também familiar.

Para acompanhar
a evolução das crianças
• A avaliação dos pequenos é diária, com a

O objetivo é fomentar a interação entre

observação constante da professora e com

os alunos e o desenvolvimento psicomotor

relato aos pais.
• No fim de cada semestre, são realizadas
reuniões individuais com as famílias para o

Currículo ampliado
O Maternal tem aulas de musicalização e de
Educação Física com professores especialistas.
Há, também, vivências em literatura, na biblioteca,
e em ensino religioso. As atividades em sala de aula

repasse do desenvolvimento da criança e, no
fim do ano, é entregue um parecer descritivo.
• Sempre que desejarem, os pais ou os
responsáveis poderão agendar uma
conversa com a professora.

são pensadas de forma interdisciplinar e aplicadas
por meio de projetos semestrais elaborados a partir
da curiosidade das crianças.

por uma nutricionista e preparadas na cozinha

Os alunos do Maternal B trazem lancheiras

• Solicitamos, em uma lista de materiais,

a ampla área externa de convivência com

oferecidas duas refeições, supervisionadas
do próprio Bonja.

comunicação entre família e escola.
alguns itens individuais para as atividades

e cognitivo da criança.

As refeições são momentos
de estimulação e de
construção da autonomia

• O Maternal conta com uma agenda para a

em segurança e na companhia de seus colegas,

perceba diferentes cheiros, texturas

Matutino: 7h30 às 11h30

No dia a dia…

Desenvolvimento da autonomia

atividades
extracurriculares
Maternal B

No Maternal do Bonja, a autonomia é estimulada:
seus filhos são orientados a guardar seus pertences
nos locais adequados, a organizar os brinquedos,
a relacionar-se com o outro e a realizar sozinhos

Balé

algumas atividades. Essas ações são importantes

Para os alunos que necessitarem adquirir

para que a criança adquira segurança e identifique-se

seus lanches, há a cantina do Bonja.

com o meio escolar.
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Educação Infantil: JARDIM

Jardim A
Jardim B
Desenvolvimento de potencialidades
para o mundo e para sempre: participar,
explorar, brincar e conviver
As crianças do Jardim já convivem com
números e com letras e vivenciam, em salas
exclusivas, a língua inglesa e a língua alemã
para estimular o aprendizado e o interesse
por outras culturas.

4 e 5 anos
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Educação Infantil: JARDIM

Todos os dias e de maneira
afetuosa, a professora
e a auxiliar recebem
as crianças do Jardim
em salas preparadas para
atividades que vão compor
a programação diária
planejada

Currículo ampliado
No Jardim, os alunos têm aulas de musicalização,
de educação física, de literatura, de cidadania
no mundo digital e de idiomas. As atividades
ocorrem de forma interdisciplinar, com projetos
semestrais que exploram os mais variados campos
de experiências para atingir os objetivos

Matutino: 7h30 às 12h30
Vespertino: 13h30 às 17h30

As atividades e as experiências diárias estão

As crianças que permanecem na escola,

conectadas ao ensino de idiomas e a diversas

no contraturno, podem almoçar no restaurante

linguagens: digital, literária, musical. Há ambientes

da Unidade Internacional.

preparados especialmente para cada atividade:

e dos números.

No dia a dia…
• O Jardim conta com uma agenda para a
comunicação entre família e escola.
• Solicitamos, em uma lista de materiais,

e de psicomotricidade; quadras esportivas;

alguns itens individuais para as atividades

e salas de educação tecnológica.

pedagógicas.

Vivências em inglês
e em alemão

Para acompanhar
a evolução das crianças

e de alemão. A experiência desperta o interesse
por outras culturas e prepara para a ﬂuência
em outros idiomas.

As famílias podem optar pela proposta
trilíngue (inglês ou alemão) no contraturno,
o que potencializa o ensino de idiomas
e permite a permanência da criança
na escola durante todo o dia.

• A avaliação dos pequenos é diária,
com a observação constante da professora.
• No fim de cada semestre, são realizadas
reuniões individuais com as famílias para
o repasse do desenvolvimento da criança e,
no fim do ano, é entregue um parecer
descritivo.
• Sempre que desejarem, os pais ou
os responsáveis poderão agendar uma
conversa com a professora.

e interativa, os conceitos necessários para

matemática e com o universo das letras

lanche, sempre haja frutas e sucos naturais.

lanches, há a cantina do Bonja.

Seus filhos vão vivenciar, de maneira lúdica

com a cultura, com a literatura, com a lógica

saudável. As famílias são orientadas para que, no

da criança nessa faixa etária.

a partir do Jardim A, com aulas semanais de inglês

a construção do conhecimento nas relações

lanche e são incentivadas a seguir uma alimentação

Para os alunos que necessitarem adquirir seus

A vivência na língua estrangeira é oferecida

As turmas são organizadas
de acordo com a faixa
etária: o Jardim A para
crianças de 4 anos; e o
Jardim B, para crianças
de 5 anos

As crianças do Jardim trazem, de casa, o seu

da aprendizagem e o desenvolvimento

biblioteca; salas de música, de sensibilização

Horário de entrada
e de saída:

Estímulo à alimentação
saudável

Professores inspiradores
Nossos professores estimulam as crianças a
desenvolverem-se com autonomia: a organização
dos seus materiais, da agenda, da mochila e do

No Colégio, em meio à natureza e em espaços

lanche e a colocação dos objetos em lugares

privilegiados, as crianças têm contato com

adequados fazem parte do dia a dia. As atividades

a terra, com uma horta e com plantas. Assim,

e vivências em sala permitem que seu filho se

elas percebem diferentes cheiros e texturas,

torne um aluno ativo, cooperativo e pertencente

o que enriquece os projetos escolares

ao seu espaço, apresentando suas ideias com

e estimula a formação do aluno pesquisador.

argumentação e respeito.
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Educação Infantil: JARDIM

atividades
extracurriculares

Jardim A

Jardim B

Esportivas

Esportivas

Futsal

Futsal

Judô

Ginástica Rítmica

Natação

Judô
Natação

Artística
Balé

Artísticas
Balé
Coral Alemão

Tecnológicas
Robótica
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Nessa fase, o aluno desenvolve a criatividade
e é desafiado a buscar novas soluções para as
situações cotidianas, ampliando sua visão de mundo.
Esse é o momento em que se consolidam as bases

eNSINO
FUNDAMENTAL
Despertar para o aprender, para o mundo e para sempre.

Da 1ª à 3ª série

do conhecimento e da alfabetização, sendo
o conteúdo trabalhado por meio de projetos.
O currículo regular comporta três horas semanais
de alemão ou de inglês. As atividades de literatura,
de música e de arte são ministradas por professoras
especialistas. O estudo do meio ambiente é realizado
em trilha ecológica na própria escola e em espaços
externos, escolhidos criteriosamente. A dimensão
humana e o cuidado com o ser, acima do ter, são
vivenciados nas aulas de Ensino Religioso.
A matemática, com a lógica do cálculo, é aprendida
de forma lúdica e divertida.
Além disso, oferecemos, no contraturno escolar,
mais de 20 atividades extracurriculares artísticas,
esportivas e culturais.
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O dia a dia no Bonja
As crianças transitam pelo quiosque, pela biblioteca e pelas salas
de arte, de jogos pedagógicos, de música e de idiomas.
Além disso, divertem-se e aprendem na trilha ecológica e na horta.

Professores preparados
para o presente e para o futuro
Nossos professores são formados em Pedagogia e a maioria tem pós-graduação
na sua área. Anualmente, toda a equipe docente, inclusive professoras auxiliares,
participa de um programa de capacitação interna. São proﬁssionais experientes,
atualizados e preparados para a educação do nosso tempo.
A atual professora de literatura é autora de livros de literatura infantil.

Você acompanha a evolução escolar
Nossa prioridade é formar integralmente, com afetividade e sensibilidade, o ser
humano. Assim, nossas crianças são avaliadas qualitativa e quantitativamente.
A avaliação acontece durante todo o processo de aprendizagem, no qual é
observado o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais e
de várias áreas do conhecimento.

Modelo trilíngue
(português, inglês e alemão)
No ensino regular, a partir da 1ª série, a família deve optar por uma língua
estrangeira: inglês ou alemão. São três aulas semanais com foco na oralidade.
Nessa etapa, ampliam-se a percepção e a habilidade de comunicação.
No contraturno, há a opção de estudo de outro idioma, o que potencializa
a aprendizagem da língua estrangeira e proporciona a permanência da criança
na escola durante todo o dia.
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Ensino Fundamental

Localização central
Bonja Unidade Saguaçu I, Rua Guaratuba,

Infraestrutura:
um ambiente que encanta

200. Bairro de fácil acesso e próximo

As salas de aula foram construídas de

ao centro de Joinville.

acordo com as especiﬁcidades de cada faixa

Amplo estacionamento para que as famílias

etária e possuem banheiros. O mobiliário foi

possam deixar, com tranquilidade, os seus
ﬁlhos no Colégio.

desenhado especialmente para as crianças

Alimentação saudável
na cantina e no
restaurante
O Colégio Bonja incentiva a alimentação
saudável e possibilita às famílias

desenvolverem suas atividades com conforto,

orientação de uma nutricionista para a

segurança e autonomia.

elaboração do lanche diário.

A área verde do Colégio abriga diferentes tipos

Há a cantina como opção e os

de plantas, pássaros e animais silvestres.
Os ambientes encantam as crianças e
despertam a curiosidade.

Com segurança
Todas as unidades do Bonja
contam com 24 horas diárias
de serviço de vigilância e são
monitoradas por câmeras nos
ambientes interno e externo

alunos que permanecem na escola,
no contraturno, podem almoçar no
restaurante, na Unidade Internacional.
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Ensino Fundamental: 1ª SÉRIE

1ªsérie
O prazer de aprender para o mundo e para sempre
Na 1ª série do Ensino Fundamental, uma equipe
multidisciplinar acompanha o aprendizado nesse
momento de descobertas. No dia a dia, a apropriação
da cultura escrita e da lógica acontece por meio
de vivências lúdicas e do fortalecimento de vínculos.
Seus filhos aprendem os signos alfabéticos e têm uma
leitura do mundo, das ciências e dos valores humanos.
O currículo regular conta com uma língua estrangeira,
inglês ou alemão, além de música, arte e atividades
para desenvolver o movimento da criança, como
educação física e períodos nos parques.
As turmas são formadas por, no máximo, 25 alunos
e acompanhadas pela professora titular e por uma
monitora.

6 anos
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Ensino Fundamental: 1ª SÉRIE

Seus filhos receberão
muitos estímulos
para aprender e serão
bem acolhidos para
adaptarem-se a essa
nova etapa da vida
Horário de entrada
e de saída:

Habilidade socioemocionais
Realizamos atividades que desenvolvem, na
prática, a solidariedade e outros valores universais
necessários para preparar cidadãos para o mundo.

Desenvolvendo a lógica
matemática

O dia a dia na escola

Em matemática, desenvolvemos o aprendizado por

As crianças divertem-se no parque, de

meio de jogos e da lógica. O aluno constrói a aprendizagem

segunda a sexta, que é também um espaço

de maneira concreta, experimenta cada conteúdo

de integração. A literatura está sempre

e relaciona-o com o seu dia a dia. Nessa série,

presente. Por meio das linguagens literária

ele já tem contato com a matemática financeira
por meio do projeto “Meu cofrinho”.

Matutino: 7h20 às 11h45

e teatral desenvolvemos a linguagem oral
e o gosto e o prazer pela leitura.

Vespertino: 13h30 às 17h55
Aulas de segunda a sexta-feira.

Tecnologias de ensino
Acreditamos na proposta do multiletramento,
na qual o aluno tem contato com vários tipos

A evolução e a avaliação
dos seus filhos

Professores inspiradores

de textos: digitais, impressos em diversos suportes

A equipe pedagógica é multidisciplinar

(livros, jornais, revistas etc.), orais, entre outros.

e acompanha esse momento de descobertas

Nossos alunos têm contato com a linguagem

do aluno fazendo com que toda a família

tecnológica em ambiente específico, sendo

é constante e expressa em relatório

se sinta confiante e participe

instrumentalizados para utilizar o computador

individual. Os professores repassam,

do desenvolvimento da criança.

de forma adequada.

individual e oralmente, os resultados às

Os pais podem acompanhar a evolução
dos seus filhos. A avaliação de cada aluno

famílias no mês de julho e, por meio
de parecer descritivo, no fim do ano.

Alfabetização por meio do
método fônico

Acompanhamento especializado

Esta metodologia é amplamente utilizada em

Uma psicóloga auxilia os alunos e orienta as famílias

programas oficiais de países desenvolvidos.

no processo de adaptação e em questões emocionais e

As letras e os sons são introduzidos em uma ordem

comportamentais.

específica para que a criança aprenda a ler e a

Uma psicopedagoga realiza o diagnóstico individual

escrever ao mesmo tempo.

dos alunos durante todo o ano, visando compreender o

O método fônico é introduzido de forma lúdica a partir

desenvolvimento da aprendizagem, tanto da linguagem

de projetos interdisciplinares trabalhados durante o

escrita quanto da lógica matemática. Os dados são

ano. Assim, as letras e as palavras selecionadas para

compartilhados e analisados com a professora regente.

o aprendizado fazem sentido para as crianças.
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atividades
extracurriculares

1ª série

Esportivas
Capoeira
Futsal
Ginástica Rítmica
Judô
Natação

Artísticas
Balé
Coral Alemão
Dança
Flauta
Teclado

Tecnológicas
Robótica
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2ª e 3ª séries
Aprender a aprender para o mundo e para sempre

A 2ª e a 3ª série marcam o momento em que as crianças
precisam de estímulos para desenvolverem-se. Nesta
etapa, ocorre a continuidade do processo de alfabetização
e de letramento na língua materna. Em Matemática, há
atividades desafiadoras. E, para compreender o mundo
que os cerca, seus filhos participam de aulas de Ciências,
História e Geografia, que estimulam a curiosidade e a
pesquisa por meio de passeios de campo e de visitas à
trilha ecológica da própria escola.
Os valores da Instituição são vivenciados nas aulas de
Ensino Religioso e no desenvolvimento de projetos.
Além disso, plataformas digitais reforçam o interesse
do aluno pela leitura.
O currículo conta com uma língua estrangeira, inglês
ou alemão, além de música, arte e atividades para
desenvolver o movimento da criança, como educação
física e períodos nos parques .

7 e 8 anos
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Esse é o período da ampliação
da leitura, da escrita,
da lógica e do repertório
cultural. Nossos alunos,
por meio de projetos
interdisciplinares,
constroem saberes

Projetos interdisciplinares
Nessas séries, há três projetos
interdisciplinares anuais, com os quais os
conteúdos são aprofundados de acordo com
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Desenvolvimento de
habilidades socioemocionais
Realizamos atividades que buscam o

Horário de entrada
e de saída:

aprendizado da solidariedade na prática,
estimulando habilidades para que seus
filhos se tornem cidadãos para o mundo.

Matutino: 7h20 às 11h45
Vespertino: 13h30 às 17h55

Aulas de segunda a sexta-feira.

Acolhimento psicológico
e apoio psicopedagógico
Uma psicóloga auxilia os alunos e orienta
as famílias no processo de adaptação
e em questões emocionais e comportamentais.

O currículo é ampliado

Uma psicopedagoga orienta os professores no

A partir da 2ª série, há duas aulas semanais de

educacionais especiais e, no contraturno,

História, de Geografia e de Educação Física. Há,

ministra oficinas de linguagem e de matemática

ainda, atividades literárias, culturais, artísticas e

para os alunos que apresentarem dificuldades

tecnológicas.

no processo de aprendizagem.

Professores mediadores

Falar, escutar, ler,
escrever e argumentar

Os conteúdos são desenvolvidos e aprofundados
por meio de pesquisas e de experiências.
Os objetivos são promover o protagonismo
estudantil e favorecer a estruturação
e a expansão do conhecimento tendo
o professor como mediador.

atendimento a alunos com necessidades

Buscamos o desenvolvimento da forma
ortográfica da língua escrita por meio de jogos
e de atividades desafiadoras. A literatura está
sempre presente e envolve o teatro, o que
desenvolve o gosto pela leitura e a oralidade
das crianças.
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atividades extracurriculares
Modelo trilíngue
(português, inglês e alemão)

Plataforma digital
de leitura

No ensino regular, a família opta por uma língua

Na 3ª série, as crianças são estimuladas

estrangeira: inglês ou alemão. São três aulas

a progredir linguisticamente por meio

semanais com foco na oralidade. Nessa etapa,

de uma plataforma digital de leitura

ampliam-se a percepção e a habilidade

e de compreensão.

de comunicação.

O aplicativo permite acompanhar

No contraturno, pode-se optar pelo estudo
de outro idioma, o que potencializa

o progresso de leitura de cada aluno
e orientá-lo sempre que necessário.

a aprendizagem da língua estrangeira

Segunda série

Terceira série

Esportivas

Esportivas

Capoeira

Basquete

Futsal

Capoeira

e proporciona a permanência da criança

Ginástica Artística

Futsal

na escola durante todo o dia.

Ginástica Rítmica

Ginástica Artística

Judô

Ginástica Rítmica

Natação

Judô

Educação tecnológica
As crianças utilizam tablets e computadores

Apresentações teatrais
e integração

para a aprendizagem, para o registro

Os alunos da 2ª série apresentam peças

na escola. Além disso, aprendem a navegar

Natação

de trabalhos e para a organização e

Voleibol

apresentação de pesquisas realizadas

teatrais de contos literários para outras

na internet de forma segura. Todas as salas

turmas. Na 3ª série, organizamos

possuem multimídia para o uso de vídeos,

o Sarau Literomusical: a música

livros digitais e outros recursos.

Xadrez
Artísticas
Balé
Coral Alemão

e a literatura interligam-se para

Dança

o estudo e a apresentação de poesias

Flauta

e de músicas aos familiares, promovendo

Teclado

o desenvolvimento da linguagem.

Artísticas
Balé
Coral Alemão
Dança
Flauta

Tecnológicas

Teclado

Robótica

Violão

Robomind

Tecnológicas
Robótica
Robomind

avaliação
escolar

O sistema de avaliação é trimestral e o aproveitamento, o desempenho
e as atitudes dos alunos são expressos de forma quantitativa e qualitativa.
Os aspectos quantitativos são expressos por meio de notas e atribuídos a
partir das atividades avaliativas individuais e em equipe realizadas em cada
uma das disciplinas ao longo do trimestre. A qualitativa remete-se
aos conteúdos atitudinais do aluno e é expressa através de indicativos.
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Construir conhecimentos para
o mundo e para sempre.

Da 4ª à 9ª série

Nessa etapa, ampliam-se, gradativamente,
as habilidades e as competências para
consolidar os conhecimentos para
a conclusão do Ensino Fundamental.
A partir de propostas diversiﬁcadas,
os nossos alunos, além de relacionarem
o conhecimento cientíﬁco com seu cotidiano,
desenvolvem o pensamento lógico,
a criatividade, a intuição e a capacidade
de análise crítica da realidade. Além disso,
no Bonja incentivamos o desenvolvimento
da autonomia e orientamos os alunos
para que criem sua rotina diária de estudos.
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Currículo ampliado
Além do conteúdo proposto no currículo regular, são
realizadas atividades pelas quais os nossos alunos
desenvolvem competências socioemocionais ao longo
do processo de aprendizagem.
Trabalhos em equipe, projetos sociais e debates ampliam
a percepção de mundo e possibilitam que os alunos
se tornem críticos, éticos, cooperativos e comprometidos.
Nossos valores, a partir da perspectiva cristã,
são evidenciados em atividades sociais propostas
pela pastoral escolar e em componentes curriculares
como Filosoﬁa e Ensino Religioso.

Modelo trilíngue
(português, inglês e alemão)
No Bonja, é possível aprender duas línguas estrangeiras:
inglês e alemão. Nossos alunos optam por um idioma no ensino
regular e podem estudar outro na proposta bilíngue, no contraturno.
A carga horária ampliada no ensino regular e as aulas no contraturno
permitem que, ao ﬁnal do ensino fundamental, o aluno apresente
um excelente nível de proﬁciência nos dois idiomas.
O objetivo é alcançar o nível B2 do Quadro Europeu Comum
de Referência para Línguas. Esse nível é aceito como comprovação
de proﬁciência linguística por universidades do exterior.
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Bonja Connect
Aulas de reforço e
plantões de dúvida

Sistema Anglo
de Ensino

Atividades extras
O colégio oferece mais de 20
atividades complementares,

Ensino de idiomas: turmas
formadas de acordo com
o nível de conhecimento

Atento às novas demandas de uma educação inovadora, em um mundo

2020, o modelo será ampliado para a 8ª série, mantendo o pioneirismo no sul

interligado pela comunicação on-line, o BONJA oferece um novo modelo
educacional realizado em parceria com a Apple Education. Trata-se do Bonja
Connect. Em 2019, três turmas da 7ª série participaram desse projeto. Em

A partir da 4ª série, há aulas

A partir da 6ª série, adotamos

pensadas para o desenvolvimento

de reforço que servem para ﬁxar

as apostilas do Sistema Anglo:

integral do aluno. São

e recuperar conteúdos. A análise

material didático de alta qualidade,

exemplos: atletismo, balé,

da necessidade de frequentá-las

cuja metodologia exige que o

basquete, futsal, judô, natação,

é feita de forma personalizada

aluno construa parte do conteúdo

voleibol, handebol, tênis de

pelos professores, considerando

juntamente com os professores e

mesa, xadrez, ginástica artística,

No ensino regular, o aluno opta por um idioma,
inglês ou alemão, que é ministrado em três ou
em cinco horas-aula semanais. As turmas são
formadas de acordo com o nível de conhecimento
e o conteúdo sistematizado das aulas desenvolve
a fala, a escrita, a compreensão auditiva
e a oralidade.

os interesses e as diﬁculdades

que contribui efetivamente para a

ginástica rítmica, dança, teclado,

Há opção de estudo de um outro idioma

do aluno.

aprendizagem e para o rendimento

bateria, grupo instrumental, canto

escolar dos alunos.

coral, violão e robótica.

ou de aprofundamento na língua estrangeira
com aulas no contraturno (Bonja International).

Eventos e atividades
interdisciplinares

Laboratório e
salas especiais

Tecnologia

Localização central

Segurança

O Bonja adota aplicativos

Bonja Unidade Saguaçu III, Rua Mafra,

A unidade é monitorada

Os alunos participam de olimpíadas

As aulas e as atividades práticas

didáticos para despertar

84. Bem próximo ao centro de Joinville.

24 horas por meio de

do conhecimento (Matemática, Física,

ocorrem na biblioteca, nos

o interesse dos alunos, para

Amplo estacionamento.

câmeras dentro e fora da

os alunos são incentivados a realizar

Redação, Astronomia e Astrofísica), de

laboratórios de ciências (Biologia,

facilitar sua interação com

escola. Monitores de pátio

exames de proﬁciência dos níveis A1

projetos internos que valorizam a leitura

Química e Física) e nas salas

os conteúdos e para trabalhar,

acompanham a rotina

a B2 e realizar intercâmbios no exterior,

e a iniciação cientíﬁca, de simulados e

Google, de informática e de artes.

em sala de aula, de forma coletiva

escolar.

propostos pela Instituição por meio

da Maratona ENEM.
Além disso, os alunos têm, à
disposição, o espaço maker e atividades
extracurriculares, como robótica, música,

do país ao utilizar dessa ferramenta como estratégia de ensino.
Nessa proposta de trabalho, o IPad é usado para dinamizar o processo
de aprendizagem e tornar as aulas interativas. Todos os
equipamentos são gerenciados pelos professores durante o período de
aula, permitindo acesso a aplicativos pedagógicos, e-books e apostilas, a
realização de pesquisas e anotações em cadernos digitais, fotografar, utilizar
e aplicar realidade virtual aumentada, bem como compartilhar arquivos com
professores e colegas.

Exames de proficiência
e intercâmbios
Durante o Ensino Fundamental,

e com o acompanhamento

de parcerias com instituições estrangeiras

dos professores.

reconhecidas. O objetivo é ampliar
a vivência cultural com o
acompanhamento de professores.

conjunto instrumental, canto coral e
escolinhas esportivas.

53

Ensino Fundamental: 4ª E 5ª SÉRIES

4ª e 5ªséries
Gostar de aprender para
o mundo e para sempre
No Bonja, os alunos de 4ª a 5ª série desenvolvem-se
muito ano a ano e são estimulados a criar uma rotina
diária de estudos visando, principalmente,
à organização do seu cotidiano escolar.

As aulas são desafiadoras. Metodologias ativas
de ensino atribuem ao aluno o papel de protagonista
no processo de aprendizagem. Diferentes espaços,
como os laboratórios de informática e de ciências
e as salas Google, de arte e de música, estimulam
o interesse. Os alunos podem frequentar o turno
matutino ou o vespertino. Diariamente, são cinco
aulas por período.

9 e 10 anos
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Com atendimento
personalizado e orientação
educacional, os alunos
descobrem qual é a melhor
maneira de estudar para
gostar de aprender
Agenda da 4ª série:
Matutino: 7h20 às 11h45
Vespertino: 13h30 às 17h55

A família e a escola são parceiras

Recreios intercalados

Contamos com a participação da família em

As turmas de 4ª e de 5ª série têm horários

reuniões pedagógicas por série, na socialização dos

diferenciados de intervalo, com faixas etárias

projetos realizados e em encontros individuais com

próximas. As crianças da 4ª série têm um espaço

professores ou, quando necessário, com o orientador

próprio, com parque.

educacional, o psicólogo, o coordenador e o diretor.

Valorização da leitura
e da produção textual
Desenvolvemos diferentes projetos que estimulam
o aluno a tornar-se um melhor leitor e escritor.
Esses projetos envolvem os alunos de 4ª e de 5ª
série e culminam com a apresentação das produções
para as famílias.

Vespertino: 13h30 às 18h

Aulas de segunda a sexta-feira.

de forma quantitativa e qualitativa,

capacitações oferecidas pelo Bonja e pela Rede Sinodal de

o aproveitamento, o desempenho

Educação, atualizando seus conhecimentos e discutindo

e as atitudes dos alunos.

estratégias diferenciadas para despertar o interesse dos
alunos e estimular efetivamente a aprendizagem.

A forma quantitativa dá-se por meio

As famílias contam com um acesso facilitado

os conteúdos atitudinais do aluno em cada

e amplo estacionamento. A 4ª série tem entrada

disciplina, avaliando fatores como empenho,

trimestral expressa por nota de 0 a 10.
A qualitativa destaca, por meio de indicativos,

organização, responsabilidade e respeito
às normas de convivência.
Além do acompanhamento pelos registros

O aluno tem alternativas de reforço escolar

personalizada pelos professores.

Durante o ano letivo, todos os professores participam de

uma das disciplinas e gera uma média

Recuperação paralela

dessas atividades é analisada de forma

O sistema de avaliação trimestral mostra,

Amplo estacionamento e entrada
exclusiva para a 4ª série

da Unidade Saguaçu III.

e com o currículo desenvolvido. A necessidade

Em sua maioria, têm o título de Especialista ou de Mestre.

e em equipe, realizadas em cada

exclusiva, o que confere segurança aos menores

de acordo com a sua fase de aprendizagem

Os professores dessa fase são muito experientes.

Sistema de avaliação

de todas as atividades avaliativas, individuais

Agenda da 5ª série:
Matutino: 7h15 às 11h45

Professores qualificados
continuamente

Ensino de idiomas
com opção trilíngue

nos ambientes virtuais, as famílias podem
conversar com os professores e retirar
o boletim no fim de cada trimestre.

No Bonja, é possível aprender duas línguas
estrangeiras: inglês e alemão. Nossos alunos optam
por um idioma no ensino regular e podem estudar

Desenvolvimento de
habilidades socioemocionais

outro na proposta bilíngue, no contraturno.

As habilidades socioemocionais fazem parte

ensino fundamental, o aluno apresente um excelente

do currículo e são desenvolvidas em aulas semanais,

nível de proficiência nos dois idiomas. O objetivo

com material específico. Projetos e trabalhos

é alcançar o nível B2 do Quadro Europeu Comum

em equipe são realizados sob a supervisão

de Referência para Línguas. Esse nível é aceito

de professores para que os alunos aprendam

como comprovação de proficiência linguística por

a compartilhar conhecimentos e habilidades.

universidades do exterior.

A carga horária ampliada no ensino regular e as
aulas no contraturno permitem que, ao final do
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atividades
extracurriculares

Quarta série
Esportivas
Atletismo
Basquete
Capoeira
Futsal
Handebol
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Judô
Natação
Voleibol
Xadrez
Tênis de mesa

Artísticas
Dança
Flauta
Teclado
Violão
Guitarra

Tecnológicas
Robótica
Robomind
Happy Code

Quinta série
Esportivas
Atletismo
Basquete
Futsal
Handebol
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Judô
Natação
Voleibol
Xadrez
Tênis de mesa

Artísticas
Dança
Flauta
Teclado
Violão
Guitarra

Tecnológicas
Robótica
Robomind
Happy Code
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6ª, 7ª, 8ª
e 9ª séries
Pensar criticamente e aprender
para o mundo e para sempre
Os alunos da 6ª, da 7ª, da 8ª e da 9ª série do Ensino Fundamental se
fortalecem nas competências que os prepararão para o Ensino Médio.
Os alunos contam com plataformas digitais para o reforço do conteúdo
curricular. Há, ainda, aulas de produção textual que ajudam a desenvolver
a argumentação e o pensamento crítico.
Nossos alunos são incentivados a participar de olimpíadas do conhecimento
e de concursos municipais, regionais e nacionais (de matemática, física,
astronomia, astrofísica e redação), bem como a fortalecer laços com
a comunidade escolar em atividades, como a olimpíada interna
e a iniciação científica.
Aulas desafiadoras e práticas na sala Google e em laboratórios de ciências
e de arte aguçam a curiosidade dos alunos. O uso de metodologias
diversificadas, que aliam a teoria à prática, consolidam o aprendizado.
Para acompanhar o progresso e aperfeiçoar o aprendizado, os alunos ainda
participam de simulados nacionais. Trata-se de uma forma de prepará-los,
de forma gradativa, para provas importantes ao final de sua vida escolar.
Os resultados dos simulados permitem ao Colégio comparar o desempenho
dos alunos com o de outros de todo o país, verificando o alcance dos
objetivos. Até a 7ª série, realizam-se quatro simulados durante o ano.
Na 8ª e na 9ª série, os alunos participam de cinco.

11 a 14 anos
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Atividades práticas
e teóricas, plataformas
digitais e aulas de produção
textual. Seus filhos
crescem e desenvolvem
o pensamento crítico,
a caminho do Ensino Médio
Agenda da 6ª série:
Matutino: 7h15 às 11h45
Vespertino: 13h30 às 18h
Os plantões de dúvidas
ocorrem das 11h45 às 12h30.

Tecnologia sempre presente
A tecnologia está presente no cotidiano escolar
para motivar e facilitar a interação com os conteúdos

No Bonja, é possível aprender duas línguas estrangeiras:

e incentivar o trabalho coletivo. A plataforma digital

inglês e alemão. Nossos alunos optam por um idioma

do Sistema Anglo auxilia o aluno na resolução

no ensino regular e podem estudar outro na proposta

de exercícios em casa, inclusive com videoaulas sobre

bilíngue, no contraturno.

o tema do exercício, ampliando a aprendizagem.

No ensino regular, as turmas são formadas a partir do nível

Plantão de dúvidas

Matutino: 7h15 às 11h45
Vespertino: 13h20 às 17h50
Os plantões de dúvidas
ocorrem das 11h45 às 12h30.

Na 6ª e na 7ª série,
há cinco aulas por dia.

Agenda da 8ª e da 9ª série:

de conhecimento; o aluno realiza uma prova de nivelamento.
O objetivo é desenvolver as quatro habilidades: fala, escrita,

Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História,

compreensão auditiva e a oralidade.

Geografia, Física, Química, Biologia e idiomas são

A carga horária ampliada no ensino regular e as aulas

disciplinas que contam com plantões para sanar dúvidas

no contraturno permitem que, ao final do ensino

de tarefas e de exercícios complementares, auxiliando

fundamental, o aluno apresente um excelente nível

o aluno no aprendizado e na fixação do conteúdo.

de proficiência nos dois idiomas. O objetivo é alcançar

Você acompanha
a evolução e a
avaliação escolar
O sistema de avaliação é trimestral e varia
de acordo com a proposta de cada disciplina.
As notas são apresentadas em plataforma
digital e, no fim de cada trimestre, as famílias
têm acesso ao boletim on-line e podem
agendar um horário para conversar com
os professores nos plantões de atendimento.

o nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência

Orientação educacional
Nossos profissionais do serviço de orientação educacional
orientam os alunos em relação às estratégias de estudo,
acompanham, coletiva e individualmente, o seu dia a dia
e mantêm contato direto com as famílias. Além disso, os

Agenda da 7ª série:

Ensino de idiomas
com opção trilíngue

profissionais aplicam as regras disciplinares estabelecidas
pelo regimento interno.

Psicologia escolar

para Línguas. Esse nível é aceito como comprovação de

Antes da emissão do boletim, os alunos

proficiência linguística por universidades do exterior.

que entenderam não ter atingido o
resultado desejado podem optar pela

Professores qualificados
continuamente

prova de recuperação.

No Bonja, os professores são experientes, qualificados e
incentivados, pelo Colégio, a obter formações complementares
– a maioria tem especialização ou mestrado. Durante o ano
letivo, todos os professores participam de capacitações

A profissional auxilia nossos alunos e os pais

oferecidas pelo Bonja, pela Rede Sinodal de Educação, pelo

a administrar, de maneira tranquila, a fase de transição

Sistema Anglo de Ensino e pela Apple Education ( Bonja

entre infância e adolescência e a vida escolar com

Connect) atualizando seus conhecimentos e discutindo

intensas exigências e responsabilidades.

estratégias diferenciadas para despertar o interesse dos
alunos e estimular efetivamente a aprendizagem.

No Bonja, os pais conversam
com os professores
Nossa equipe dispõe de horários de atendimento
aos pais e mantém registro virtual da frequência dos

Matutino: 7h15 às 12h30

alunos em sala de aula e da realização de tarefas para
que as famílias acompanhem a rotina dos filhos.

Vespertino: 13h20 às 18h35
Os plantões de dúvidas
ocorrem no contraturno.

Material didático virtual
Além do material físico, nossos alunos podem acessar,
por meio de computadores ou tablets, o material apostilado

Na 8ª e na 9ª série,
há seis aulas por dia.

digital, dicionários e livros de literatura.
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Ensino Fundamental: 6ª, 7ª, 8ª e 9ª SÉRIES

atividades
extracurriculares

Sexta série, Sétima série,
Oitava série e Nona série
Esportivas
Atletismo
Basquete
Futsal
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Handebol
Judô
Natação
Tênis de Mesa
Voleibol
Xadrez
RPG Club
Artísticas
Violão
Flauta
Teclado
Bateria
Guitarra
Dança
Canto Coral
Música Instrumental
Teatro
Tecnológicas
Robótica (espaço maker)
Robomind
Happy Code
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Estudar em um colégio com mais de noventa
anos de história - e que, apesar disso,
é reconhecido pela modernidade, pelas
inovações e pelas conquistas de seus
alunos - faz toda a diferença.

ENSINO MÉDIO
Ensinar para o mundo e para sempre
faz toda a diferença.

1ª, 2ª e 3ª séries

A dimensão pedagógica do currículo segue
parâmetros inovadores e é norteadora das
escolhas profissionais dos alunos – uma
metodologia que traz resultados, pois
frequentemente a Instituição destaca-se nas
avaliações oficiais e nossos alunos alcançam
boas colocações nos principais processos
seletivos do País e do mundo.

No Enem, nos últimos anos, o Bonja conquistou
os melhores resultados em Santa Catarina.
Na prova de Redação, alcançamos as notas
mais altas do Sul do País. Esses resultados são
reﬂexos do amadurecimento dos alunos nas
discussões e na elaboração de textos, que se
aprofunda gradualmente desde o primeiro ano
até o Terceirão.
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Localização privilegiada e segura
As aulas no Ensino Médio ocorrem na Unidade Centro do Colégio Bonja, com
fácil acesso, além de estar próximo do terminal central de ônibus de Joinville.
Nos arredores, há todo tipo de serviço, como restaurantes, lojas e livrarias,
facilitando o dia a dia dos alunos e das famílias.
A unidade é monitorada 24 horas por meio de câmeras internas e catracas
monitoram o acesso dos alunos.

infraestrutura completa
O Colégio dispõe de infraestrutura que facilita a aprendizagem e os conteúdos
teóricos são trabalhados com práticas integradoras.
Nos dois primeiros anos, há aulas práticas de química, de biologia e de física em
laboratórios especíﬁcos. A biblioteca da Unidade Centro oferece jornais e revistas
atualizados, além do grande acervo literário com obras elencadas nos principais
vestibulares da região Sul. Seu ﬁlho pode aproveitar esse espaço para estudar
com tranquilidade no contraturno, sem sair da escola. As salas de aula contam
com equipamentos multimídia.

Metodologia
Nos dois primeiros anos do Ensino Médio, o objetivo é estruturar o conhecimento
adquirido no Ensino Fundamental e aprofundá-lo. Seus ﬁlhos desenvolvem
autonomia para aplicar o conhecimento na resolução de problemas; e, ainda,
são desaﬁados a participar de olimpíadas regionais e nacionais de matemática,
de física, de química e de biologia, nas quais - nos últimos anos - temos
conquistado excelentes colocações.

Sistema Anglo de Ensino e plataformas digitais
As aulas do Ensino Médio empregam o material do Sistema Anglo de Ensino, que
está sempre atualizado e prepara para o Enem e para os vestibulares mais
concorridos do país.
Além disso, a plataforma digital “Plurall”, com conteúdos personalizados para
os alunos, permite a realização de exercícios e o aprofundamento dos estudos.
Seu ﬁlho pode acessar esse recurso em casa, pelo celular ou nos laboratórios de
informática da Instituição.
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Professores inspiradores
Nossa equipe de professores, especialistas em suas áreas, trabalham com as
plataformas digitais de ensino “Google for Education” e “Plurall”, do Sistema Anglo
de Ensino, ferramentas que se somam às suas habilidades e ajudam a preparar
nossos alunos para o mundo e para sempre.

Idiomas
Nessa fase, oferecemos até quatro horas/aulas semanais de idiomas no ensino regular.
Seu ﬁlho pode optar por inglês, alemão ou espanhol. As turmas são formadas a partir do
nível de proﬁciência. O foco são os processos seletivos para o ensino superior e os exames
de proﬁciência realizados em parceria com a Universidade de Cambridge (Inglaterra), com
o Instituto Cervantes (Espanha) e com o Departamento Central para Ensino de Alemão no
Exterior (Alemanha).

Ensino Médio Internacional
O Bonja também oferece o Programa Bacharelado Internacional (IB), que é desenvolvido
simultaneamente com o currículo brasileiro. Os alunos do IB cursam, durante dois anos,
disciplinas de conteúdo internacional ministradas em Inglês.
Para concluir o programa, é necessário efetuar testes escritos e orais. Nessa modalidade
de ensino, o seu ﬁlho adquire habilidades para o ingresso em universidades internacionais
e conclui essa fase plenamente capacitado para realizar os exames de admissão de
universidades nacionais. O Certiﬁcado IB abre portas para as mais renomadas universidades
do mundo.

Intercâmbios
Cerca de 50% dos alunos que passaram pela Instituição realizaram alguma experiência
internacional durante a educação básica ou ao término, na graduação. Para tanto,
mantemos parcerias com instituições americanas, europeias e australianas. Todos os
anos, organizamos intercâmbios para os nossos alunos, com a presença dos professores, e
recebemos turmas de alunos estrangeiros que se inserem no cotidiano escolar da Instituição.
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Ensino Médio: 1ª E 2ª SÉRIES

1ª e 2ª
séries
Crescer e aprofundar conhecimentos
para o mundo e para sempre
Professores e alunos trabalham em constante sintonia e interação.
Por meio do diálogo e da confiança mútua, buscamos o ambiente
ideal para o aprendizado. Mais do que trabalhar os conteúdos do
Ensino Médio, os alunos da 1ª e da 2ª série desenvolvem autonomia
de estudo e encontram, cada qual a seu tempo, formas aplicadas
de conhecimento, que conduzem à cidadania e ao pensar.
Essas habilidades auxiliam na preparação do aluno para enfrentar
os desafios da universidade e do mercado de trabalho.
A formação de um adulto equilibrado e dono dos seus saberes
e funções sociais favorece nossos alunos na organização do
tempo e na administração dos períodos de estudo e de lazer.
No turno regular, os alunos têm seis horas de aula por dia.
No contraturno, ainda ocorrem as aulas de Educação Física, de
Artes e de Idiomas - para que os alunos concluam o Ensino Médio
com certificado de proficiência em inglês, em alemão ou em
espanhol - e de reforço, para responder às dúvidas dos alunos.

15 e 16 anos
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Ensino Médio: 1ª E 2ª SÉRIES

Material didático
do Sistema Anglo
O Bonja utiliza, no Ensino Médio, o material didático
desenvolvido pelo Sistema Anglo de Ensino: reúne
excelentes autores, estabelece relações entre as
disciplinas, aproxima o ensino do cotidiano e associa
inovações tecnológicas ao conteúdo programático.

Nos dois primeiros anos
do Ensino Médio, o objetivo
é estruturar e aprofundar
o conhecimento adquirido
no Ensino Fundamental

Aulas desafiadoras
Química, Física e Biologia são trabalhadas em
sala de aula e em aulas práticas de laboratório.
As plataformas digitais auxiliam e complementam
o aprendizado: o aplicativo “Plurall” permite que
os alunos assistam a aulas e façam exercícios
para reforçar o aprendizado. Os valores que formam
cidadãos atuantes na sociedade têm prioridade

Horário de entrada
e de saída:

no Bonja, sendo reforçados em ações extraclasse.
O projeto Envolva-se, por exemplo, oportuniza aos
alunos engajamento em atividades de voluntariado.

Matutino: 7h15 às 12h45
Vespertino: 13h30 às 19h

Dia a dia no Bonja
• Seis aulas regulares de 50 minutos
cada, com dois intervalos de 15 minutos
• Aulas de reforço no contraturno
• Idiomas, Artes e Educação Física
no contraturno, duas vezes por semana
• Duas aulas semanais de redação, com foco
no vestibular e no Enem.
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Ensino Médio: 3ª SÉRIE TERCEIRÃO

3ª série
Terceirão
Crescer e aprofundar conhecimentos
para o mundo e para sempre
O Terceirão revisa os conteúdos do Ensino Médio ao mesmo tempo
em que prepara o aluno para o seu ingresso na universidade.
A metodologia amplia as oportunidades para que os alunos
sejam testados e saibam como se comportar diante dos desafios
das provas. Nossos alunos também têm oportunidade de rever
conteúdos ou de tirar dúvidas nas aulas de reforço, no contraturno.
O Bonja também oferece aulas de língua estrangeira, no turno
inverso ao ensino regular, para que o aluno conclua o Ensino
Médio com certificado de proficiência em inglês, em alemão ou em
espanhol no currículo.
As aulas do Terceirão são dinâmicas, com simulados e tarefas
dirigidas. Há dois focos: o ENEM e os principais vestibulares da
região (ACAFE, UFPR, UFSC e UDESC).

17 anos
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Ensino Médio: 3ª SÉRIE TERCEIRÃO

Terceirão +
Habilidades de Alta
Complexidade (HAC):
um Terceirão para você!
Os alunos que desejam participar de concursos

Intensivo
Nas semanas próximas ao ENEM e aos vestibulares
mais concorridos da nossa região, o Bonja oferece
o Intensivo, um curso pensado para aprofundar
conhecimentos. As aulas ocorrem após o Extensivo
e o calendário é organizado a partir das datas do
ENEM e dos vestibulares do segundo semestre.

concorridos podem optar por mais duas aulas

• Há sete aulas diárias de segunda a sexta-

duplas aos sábados, para aprofundamento

Material didático

de estudos.

Horário de entrada
e de saída:
Matutino
(seg. a sexta) 7h15 às 13h
Sábado

8h05 às 11h40

• Sistema de ensino que orienta o aluno
em atividades extraclasse: Tarefa Mínima,
Tarefa Complementar e Desafio;
• Plataforma Plurall;

feira, totalizando 35 aulas/semana
• Escrita de redação no período da manhã
• Idiomas e Educação Física no contraturno,
às terças-feiras e às quintas-feiras
• Reforços às segundas-feiras e às sextas-

• Simulados regulares (P1 a P6);

feiras: Matemática, Física, Química, Biologia,

• Simulados ENEM (4 exatamente iguais ao ENEM);

História, Geografia, Gramática e Literatura

• Resultados dos simulados com comparativos por
questão, aluno, turma, série e sistema, com alunos

Professores inspiradores

rotina

do país inteiro.

• Reescrita de redação
• Laboratório de redação semanal

Nossos professores são especialistas e mestres, que
atuam exclusivamente no Bonja. Todos são capacitados
para trabalhar com adolescentes.

Avaliação

Nessa fase da vida, o cérebro passa por muitas

Nossos alunos realizam avaliações semanais,

mudanças e essa “plasticidade” cerebral é utilizada

previstas em calendário, divulgado na primeira

pelos professores para facilitar a adaptação dos

semana de aula.

alunos aos assuntos das aulas e à realidade do país e
do mundo. A maturação do cérebro do adolescente é

As avaliações parciais e finais ficam à disposição

entendida pela equipe pedagógica e pelo corpo docente

na Central do Aluno, para que os pais possam

como grande oportunidade para a formação desses

acompanhar o desempenho dos filhos. Ao final

jovens, que estão abertos ao novo. Os conteúdos são

de cada trimestre, as famílias podem comparecer

trabalhados de forma dinâmica e contextualizada.

à escola, retirar o boletim e conversar com os

O vínculo com a família está sempre presente, pois

professores sobre o desempenho dos filhos.

adolescentes com o cérebro em amadurecimento
necessitam de acompanhamento mais próximo.
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Bonja International

Bonja is the ﬁrst international school in Santa Catarina that
is authorized by the Educational Council of Santa Catarina.
We open doors to the world with trilingual education.
Our students don’t just learn a language, they experience it! We
oﬀer an international education, which aims to develop learners
who are: researchers, inquisitive, knowledgeable, open-minded
and have a sensitive outlook on other perspectives and realities,
in order to better understand
the world and to value and respect diﬀerences.
Bonja International oﬀers programmes that focus on learning
school subjects using the English and German languages as a
medium of instruction. It also fosters the learning of concepts
with an interdisciplinary approach, while involving a series of
activities that promote critical thinking.

O Bonja é a primeira escola internacional de Santa Catarina autorizada
pelo Conselho Estadual de Educação. Abrimos portas para o mundo com a
educação trilíngue.

Mais que dominar uma língua, nossos alunos aprendem a vivenciá-la.
Promovemos uma educação internacional, que desenvolve um perfil de
aluno pesquisador, questionador, conhecedor de mundo, com mente aberta a
novas ideias, com olhar sensível a outras realidades e que respeita e valoriza
diferenças.
O Bonja International oferece programas focados na aprendizagem de
conteúdos curriculares regulares nas línguas inglesa e alemã. Proporciona
vivência autêntica dos idiomas ao apresentar conceitos com uma abordagem
interdisciplinar, desenvolvendo uma série de atividades que ampliam o
pensamento crítico.
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Bonja International

Our purpose is to launch worlds into the world. To do this, we
provide an environment that is multicultural and that follows
government agency guidelines in other countries. We align
our curriculum to that of international institutions, oﬀering
international and national secondary school certification.
We also oﬀer an exchange programme to promote the
experience of studying in regular schools abroad and we have
a multicultural group of tutors and students.
Our Bonja identity is also present in Bonja International: the
joy of being together, the respect, the learning that requires
inspiration, interaction, and harmony.
We value the essence of each student, turning them into
people that are able to accomplish their dreams in today’s
world. Destiny: Wherever your wings may take you.

Nosso propósito é lançar mundos no mundo. Para isso, promovemos um ambiente
multicultural em parceria com órgãos governamentais de outros países, alinhamos nossos
currículos aos de instituições internacionais e propiciamos certificações.
A pluralidade dá-se por meio de programas de intercâmbio com o objetivo de proporcionar
a vivência em escolas regulares do exterior, bem como pelo quadro de professores e de
alunos de diversos países e culturas.

O nosso jeito “Bonja de ser” também está presente no Bonja International: a convivência, o
estar junto, o respeito, o aprendizado que requer inspiração, sintonia e interação.

Valorizamos a essência do ser de cada aluno, tornando-o apto a realizar seus sonhos para
o mundo e para sempre. Destino: para onde as asas o levarem.
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Bonja International

Unidade Internacional

Segurança

Flexibilidade

Fácil acesso, com entrada privativa

O ambiente do Bonja International é

Em cada etapa do desenvolvimento

muito seguro: conta com

educacional é possível compor um

São 4.400 metros quadrados para atender

monitoramento durante 24 horas,

programa de aprendizado de acordo com

às demandas educacionais do mundo

nos ambientes interno e externo,

globalizado. Uma estrutura completa, com

com câmeras dentro e fora do

para embarque e desembarque.

sinalização trilíngue, salas de aula, parques,
cinema e cozinha experimental.

Professores
inspiradores em todos
os idiomas

Certificações e intercâmbios
para o mundo

A equipe de professores do Bonja

exames de proficiência da Universidade de Cambridge (Inglaterra) e o DSD

a rotina familiar ou com as necessidades e

International é formada por profissionais

(Deutsches Sprachdiplom, do Ministério da Educação da Alemanha). O Bonja

pretensões do aluno.

nascidos no país de origem do idioma e

International tem parcerias para intercâmbio com instituições na Alemanha,

especialistas no ensino de línguas nas faixas

Estados Unidos, Austrália, Canadá, Espanha, Inglaterra e Colômbia.

etárias de cada aluno.

Todos os anos, organizamos intercâmbios para os alunos acompanhados dos

Colégio.

A partir da 4ª série do Ensino Fundamental, os alunos podem realizar os

professores, bem como recebemos turmas de intercambistas que se inserem

No Ensino Médio, o IB Diploma Programme

A formação do quadro docente é avaliada por

ocorre na Unidade Centro (Rua Princesa

um conselho, para assegurar profissionais

Isabel, 438). Também conta com excelente

qualificados tanto no ensino do idioma quanto

Nossa equipe ainda orienta pais e alunos em todos os procedimentos da

infraestrutura e sinalização trilíngue.

no ensino de outras disciplinas.

viagem, com a possibilidade de validação dos estudos no exterior. Além disso,

no cotidiano escolar da Instituição.

auxilia no encaminhamento de casos individuais e demandas específicas.

International
Unit

Security

Flexibility

Bonja International’s environment is

At every stage of the learning journey,

Easy access. Private entrance for child

very secure with 24-hour monitoring

it is possible to outline a programme

pick up and drop oﬀ.

every day, indoors and outdoors.

that meets each family’s needs and
objectives.

There are 4,400 square meters of
facilities which have been built to
meet the educational demands of the
globalized world. A complete structure,
with trilingual signage, classrooms,
parks, cinema, and an experimental
kitchen.
In High School, the IB Diploma

Inspirational
teachers in all
languages

Certification and
exchange programmes
for the world

The Bonja International teaching

From the Year 4 onwards, students can take the proﬁciency

staﬀ consists of professionals who

examinations from the University of Cambridge (England) and

are native speakers, teachers with

the DSD (Deutsches Sprachdiplom, from the German Ministry

experience abroad, and specialists in

of Education). Bonja International has partnerships with

language teaching in all age groups.

institutions in Germany, the United States, Australia, Canada,

The qualiﬁcations of the teaching

Spain, England and Colombia.

staﬀ are also inspected by a council

Every year we organize exchange programmes for our

to ensure that we meet national and

students in the company of the teachers. We also welcome

international requirements.

foreign exchange students, integrating them into our classes
and school activities.

Programme classes are in the center
campus (438 Princesa Isabel Street).
There is excellent infrastrucure with
trilingual signage.

We have an international oﬃce, which advises parents and
students about all procedures in relation to the possibility of
validating their studies abroad in Brazil and vice versa. We also
assist in the referral of individual cases and speciﬁc demands.
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1
2
3

Bonja International

Primary
Programme
Full-time, immersion programme for
an international education, integrated
and trilingual curriculum.

Bilingual
Programme

1. Primary Programme

idioma utilizando metodologia

Educação Infantil Internacional – A partir dos

inglesa ou alemã.

três anos.
Proposta trilíngue de turno integral, com foco na

3. IB Diploma Programme
Ensino Médio.

língua inglesa e no currículo internacional.
Bacharelado Internacional com formação
2. Bilingual Programme

pluricultural que prepara o aluno para

Educação Infantil e Ensino Fundamental - A partir

o mundo, por meio de vivências e de

dos quatro anos.

imersões em português, em inglês e em

Inglês ou alemão.

alemão ou espanhol.

Proposta, no contraturno escolar, para imersão no

Trilingual programme for Early Years and
Primary Education, extended hours model,
language immersion using English
or German methodology.

IB Diploma
Programme
For high school. International Baccalaureate,
multicultural education which prepares
students for the world through experiences
and immersion in Portuguese, English and
German or Spanish. The IB diploma
is accepted in many foreign universities
and it is an exemption from admission exams.
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Bonja International: PRIMARY PROGRAMME

1

Primary
Programme
Growing into the world, living and learning in new languages
Full-time, immersive learning environment for an

creativity through the arts and music,

international education. We provide an integrated

curiosity of investigation and critical thinking,

and trilingual curriculum.

expression and body coordination and logical

In a warm and invigorating environment, your

reasoning.

children will have contact with new languages.

Extracurricular activities are supervised and

They are exposed to Brazilian, English, American

meals are provided by our nutritionists. All

and German literature and learn the three

meals (lunch, morning and afternoon snacks)

languages through games, play, cooperative

are included in the monthly fee.

activities and interdisciplinary content. These
activities help develop diﬀerent skills, such as:

3 to 5 years
Crescer para o mundo, viver e aprender em novos idiomas.
Proposta em turno integral, imersiva, para uma educação infantil internacional; currículo integrado e trilíngue
Em ambiente acolhedor e estimulante, seus filhos têm contato com os novos idiomas. Convivem com as literaturas brasileira,
inglesa, americana e alemã e aprendem as três línguas por meio de jogos, de brincadeiras, de atividades cooperativas e
de conteúdos interdisciplinares que ajudam a desenvolver diferentes competências: a criatividade por meio das artes e
da música; a curiosidade pelo estímulo à capacidade investigativa e ao pensamento crítico; a expressão e a coordenação
corporal; além da linguagem matemática (raciocínio lógico).
As atividades extracurriculares são supervisionadas e a alimentação é orientada por nossas nutricionistas. Almoço e lanches
da manhã e da tarde estão incluídos na mensalidade.
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Bonja International: PRIMARY PROGRAMME

The Early Years Education
(Nursery, K4 and K5) promotes
the effective development
of the English and the Portuguese
language in a fun way for
children from 3 years of age.
They are also introduced
gradually to the German
language.Those are the first steps
to launch worlds into the world
A Educação Infantil Internacional (Nursery, K4 e K5) ensina, de forma lúdica,
as línguas inglesa e portuguesa para crianças a partir de 3 anos. Aos 4 anos

Focus on the English language

Small groups

There are four hours a day of English classes and from

Our classes have a maximum of 15 students, which

the age of four, in K4, children also experience the

allows the oral development in two additional languages

German language. By the end of secondary

in a more eﬀective way.

school students are prepared to reach level B2/C1 in

Turmas pequenas. Nossas turmas têm no máximo 15 alunos, o que permite o
desenvolvimento da oralidade em duas línguas adicionais de forma mais eficaz.

both languages, an excellent linguistic level.
Foco na língua inglesa. São quatro horas diárias de aulas em inglês e,
a partir dos 4 anos, no K4, as crianças também experimentam a vivência
no idioma alemão. Até o final do ensino médio, os alunos são preparados
para chegar ao nível B2/C1 nos dois idiomas, o que representa um
excelente nível linguístico.

Curriculum with an
international profile
Classes follow an international model of education.

Flexible schedule
Activities are scheduled from 8am to 6pm with the
essential part of the programme being held between
8:30am and 3:30pm. That way, families with more ﬂexible
schedules can pick up their children sooner.
Horário flexível. Há atividades programadas das 8h às 18h, sendo a parte
essencial do programa realizada entre 8h30 e 15h30. As famílias com maior
flexibilidade de horário podem buscar seus filhos mais cedo.

The contents are aligned to the Brazilian curriculum
and Bonja Early Years Education main themes of
each year. We work with semester projects that
are implemented according to the latest trends in
bilingual and international education, such as PBL

de idade, iniciam-se as vivências em língua alemã, com aumento progressivo

(Problem-Based Learning), and CLIL (Content and

de carga horária nesta língua. São os primeiros passos para apresentar

Language Integrated Learning ).

mundos ao mundo.

Extra activities
From K4 (4 years) onwards, your children can perform the
following extracurricular activities: swimming, ballet,
indoor soccer, judo, and cooperative games.
Atividades extras. A partir do K4 (4 anos), seus filhos podem realizar as
seguintes atividades extracurriculares: natação, ballet, futsal, judô, ginástica
rítmica e jogos cooperativos.

Primary Programme classes are oﬀered full-time,
with ﬂexible hours and professional staﬀ.

Our inspiring teachers
The team is composed of experienced teachers,
constantly trained in their area, with a postgraduate
degree in Bilingual Education.
Our teachers use innovative teaching models for
the acquisition of a second and third language. They
also participate in national and international events
to follow global trends and new methodologies. Our
team includes teachers of diﬀerent nationalities and
the environment is multicultural.

Currículo com perfil internacional. As turmas seguem um modelo
internacional de educação. Os conteúdos são estruturados de acordo
com os temas que integram toda a Educação Infantil do Colégio Bonja
e desenvolvidos em projetos semestrais elaborados conforme as mais
recentes tendências em educação bilíngue e internacional:
PBL (Problem-Based Learning) e CLIL (Content and Language
Integrated Learning). As aulas do Primary Programme são oferecidas
em período integral, com horário flexível e equipe profissional completa.

Challenging classes
Activities and experiential learning take place
in diﬀerent environments, in the cinema, in
the experimental kitchen, in the sports area,
psychomotricity rooms and in the library there is
a rich range of literature in Portuguese, English

School supplies
The library has a large collection of authentic literature
books. These are from renowned authors in the English,
Portuguese and German languages and suitable for
diﬀerent age groups. In addition, we work with logic games,
realia, elements of nature and toys built by the children to
stimulate creativity. We oﬀer all material for collective use
and families provide only individual material.
Materiais escolares. A biblioteca tem um grande acervo de livros de
literatura autêntica, de autores renomados, nas línguas inglesa, alemã
e portuguesa e adequado a cada faixa etária. Além disso, trabalhamos com
jogos lógicos, materiais concretos, elementos da natureza e brinquedos
construídos pelas crianças para estimular a criatividade. Oferecemos todo
o material de uso coletivo e as famílias providenciam apenas o material
individual.

English and Portuguese teachers plan activities

and German. Teachers constantly prepare diﬀerent

together so that students have an integrated and

experiences for the classes, such as literary circles,

Nutrition education

meaningful learning experience.

artistic activities and investigation.

Fundamental for physical, cognitive and social

Professores Inspiradores. A equipe é integrada por professores experientes
e capacitados constantemente em suas especialidades, com pós-graduação
em Educação Bilíngue, proposta pela própria escola.

Activities in the park, in the orchard, in the garden and

Nossos professores utilizam modelos de ensino inovadores para a aquisição
de uma segunda e terceira línguas e participam de eventos nacionais
e internacionais a fim de acompanhar tendências mundiais e novas
metodologias. Nossa equipe inclui professores de diferentes nacionalidades,
portanto o ambiente é multicultural.
As professoras de inglês e de português planejam juntas as atividades,
para que os alunos tenham uma experiência de aprendizagem integrada e
significativa.

in our big green area, during picnics and moments to
explore nature, make learning more pleasant.
Aulas desafiadoras. As atividades pedagógicas são realizadas em
diversos espaços: no cinema, na cozinha experimental, nas quadras
esportivas, nas salas de psicomotricidade e na biblioteca - com uma
rica literatura em português, inglês e alemão. Constantemente, os
professores preparam experiências diferentes para as turmas, tais
como cirandas literárias, atividades artísticas e pesquisas. As atividades
no parque, no pomar, na horta e na ampla área verde, nos piqueniques
ou explorando a natureza, tornam o aprendizado mais prazeroso.

development, snacks and lunch are defined and
accompanied by nutritionists with the objective of oﬀering
healthy, good quality food. Children are encouraged from
a young age to learn new eating habits and are challenged
to try other foods and ﬂavors.
Educação alimentar. É fundamental para o desenvolvimento físico,
cognitivo e social. Dessa forma, os lanches e o almoço são definidos
e acompanhados por nutricionistas e elaborados com o objetivo
de oferecer uma alimentação saudável e de qualidade. Assim, as
crianças são estimuladas desde pequenas a adquirir novos hábitos
alimentares e desafiadas a experimentar outros sabores.
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Primary Programme Schedule
Agenda do Primary Programme. O dia a dia no Nursery, K4 e K5.

Early childhood
Nursery, K4 and
K5

Horário Nursery
(Maternal B), K4 (Jardim
A) e K5 (Jardim B)

Timeable 8am to 6:00pm
(essential hours 8:30am to 3:30pm)

Das 8h às 18h
(horário essencial das 8h30 às 15h30)

Monitoring children’s
progress
In the International Early Years Education we assess learners through daily
observations. Our teachers record each child’s individual learning journey
and share monthly a class record of activities with parents. At the end of each
semester we also share a report card with the family which records the individual
development of the child in relation to the skills expected for each age group.
Para acompanhar a evolução das crianças
Na Educação Infantil Internacional, a avaliação é feita por meio de observações diárias. Os registros são realizados
mensalmente por nossas professoras que, em seguida, compartilham com os pais as atividades desenvolvidas.
Semestralmente, também compartilhamos com as famílias os pareceres descritivos sobre o desenvolvimento individual
das crianças em relação às competências esperadas para cada faixa etária.
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2

Bilingual
Programme
Living and learning another
language for the world and forever
Trilingual programme for Early Years and
Primary Education, extended hours model,
language immersion using English or German
methodology.
Viver e aprender outro idioma para o mundo e para sempre
Proposta trilíngue para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, no
contraturno escolar, com imersão no idioma, utilizando metodologia
inglesa ou alemã.

4 to 14 years
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Cambridge Proficiency Exams
From Year 4 onwards, students can take the Cambridge
children and develop gradually over the
years to analysis of events and attitudes of

English
Bilingual
Programme
From Kinder (4 years) to Year 9
(14 years), in addition to
regular language classes,
the student can join the English
Bilingual Programme. This is done
through language immersion
and two extra hours of school
everyday, before or after the
regular school hours

The student lives the language in
exclusive classrooms with arrangements to
promote collaborative learning. Students also learn
and do activities in the vegetable garden, in the
cinema, in the experimental kitchen, in special spaces
for storytelling, in the exclusive parks, in the various
green areas for exploring nature and in the sports
areas. Learning languages is promoted through active
and collaborative methodologies.
The student develops creativity and critical thinking
using English in authentic and relevant contexts,
as well as learning, in an integrated way, Math,
Science, and Social Studies concepts. We reﬂect on
the attitudes of characters in literature with younger

relevant personalities in the world today.
The development of critical thinking and the

Exams at Bonja International in order to certify their proficiency
and progression and are prepared to achieve the level B2 by the
time they leave Year 9.
Exames de proficiência de Cambridge . A partir da 4ª série, os alunos realizam os exames
de Cambridge a fim de atestar a sua proficiência e progressão, sendo preparados para
chegar ao nível B2 até a 9ª série.

methodology of scientific research is part of
the school routine.
This learning has a profound eﬀect on
children’s brain development, enhancing
cognitive and social skills. We are aligned
with international methodologies that

Exchange Programme
with Canada
In Years 8 and 9, your children can study in a regular
Canadian school. Bonja International has a partnership with Surrey
Christian School, in Surrey, near Vancouver, and oﬀers learners

promote argumentation, critical thinking and

the opportunity of studying abroad for three weeks, with the

essential skills in the contemporary world.

possibility of staying longer and validating their studies in Brazil.
The students stay in host families and have a real Canadian
experience. They also have plenty of fun activities after school
and integration activities with Canadian students.

O aluno vivencia o idioma em salas de aula exclusivas,
com mobiliário organizado para trabalhos em grupos
com learning centres, além da horta, do cinema, da
cozinha experimental, dos espaços especiais para
contação de histórias, dos parques exclusivos, das
diversas áreas verdes para a exploração da natureza e
das quadras para atividades físicas.
Trabalhamos a linguagem por meio de metodologias
ativas e colaborativas. Dessa maneira, o aluno
desenvolve a criatividade e o pensamento crítico
utilizando o inglês em contextos autênticos e relevantes,
além de aprender - de forma integrada - conceitos
matemáticos, de ciências e de estudos sociais. Propomos
discussões reflexivas sobre as atitudes de personagens
da literatura, nas séries iniciais, e evoluímos para
análises complexas de acontecimentos relevantes no
mundo atual, pois o desenvolvimento da criticidade faz
parte da rotina escolar.
Esse aprendizado tem um profundo efeito no
desenvolvimento cerebral das crianças, aperfeiçoando
habilidades cognitivas e sociais. Assim, estamos
alinhados às metodologias curriculares internacionais
que promovem a argumentação e o desenvolvimento do
pensamento crítico, habilidades essenciais no mundo
contemporâneo.

Intercâmbio com o Canadá. Na 8ª e 9ª séries, seus filhos podem estudar em escola
regular canadense, por um período de três semanas a seis meses, com validação de
seus estudos no Brasil. O Colégio Bonja tem parceria com a Surrey Christian School,
em Surrey, próximo a Vancouver. O estudante hospeda-se em casa de família canadense
e pode viver uma rica experiência cultural, além de ter uma programação de atividades
recreativas e de integração.

Our inspiring teachers
The Bilingual Programme staﬀ is comprised of experienced,
trained teachers and experts. They are pioneers of the
postgraduate course in Bilingual Education in Santa Catarina,
oﬀered by Bonja. Our teachers participate in national and
international Bilingual Education events, so they are always up to
speed with the latest trends and teaching methodologies.
Professores inspiradores. A equipe do Bilingual Programme é integrada por professores
experientes, capacitados e especialistas. São pioneiros na pós-graduação em Educação
Bilíngue em Santa Catarina, proposta pelo próprio Bonja.
Nossos professores participam de eventos nacionais e internacionais de Educação
Bilíngue e Internacional, por isso estão sempre alinhados às mais novas tendências e
metodologias de ensino para a modalidade.

Do Jardim (4 anos) à 9ª série (14 anos), além das aulas
de idiomas no ensino regular, o aluno pode fazer o
Bilingual Inglês, com imersão no idioma e acréscimo
de duas horas diárias de aulas no contraturno.
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Kinder, Year 1
Their children are assessed through observations and daily
experiences recorded in semiannual progress reports. The
activities developed monthly are shared with the parents, who are

Food

also invited to visit the class and experience the English language

If your children stay at school all day, they can have lunch and
snacks at the school restaurant and canteen.
The breaks are supervised by monitors and teachers and
eating habits of younger children are communicated to the
family in the child’s diary.

Alimentação.
Caso seus filhos permaneçam na escola durante todo
o dia, eles podem almoçar e lanchar no restaurante do
Colégio. Os intervalos são supervisionados por monitores
e professores e a comunicação sobre a alimentação dos
alunos menores é feita diariamente na agenda para o
acompanhamento da família.

in special moments.

Year 2, 3
At this stage, learners are assessed by a portfolio of activities
which show evidence of their development in the skills expected
for the age group and according to the curriculum. Grades are
recorded on report cards and on the academic records.

English Bilingual Programme Schedule

Year 4 to Year 9

Families can choose diﬀerent routines for the entry and exit times, according to their needs.

beginning in Year 4. Children are assessed through Cambridge

Our students begin preparation for oﬃcial Cambridge exams
mock tests and monthly evaluation activities, such as:

As famílias podem escolher rotinas diferentes para os horários de entrada e de saída, de acordo com suas disponibilidades.

- speaking and listening with performance of dialogues, plays,
REGULAR SCHOOL IN
THE MORNING

1st 7:30am to 11:30am
module Regular School
2
nd
module

11:30am to 1:00pm
• Lunch
• Hygiene
• Time to rest
1pm to 3pm

German or
3rd •English
Bilingual
module
Programme

1st
module

2
nd
module

4th

module

8:00am to 9:50am
• Extracurricular
activities
• Assignment Time
• Arts and Culture
• Snack

- written production with the writing of stories and simple
ENSINO REGULAR NO
PERÍODO MATUTINO

1º

07h30 às 11h30
Ensino Regular

2º

11h30 às 13h
• Almoço
• Higiene
• Atividades
recreativas
tranquilas

módulo

módulo

9:50am to 11:50am
• English Bilingual
Programme

3º

módulo

3rd

module

3pm to 6pm
• Snack
• Assignment Time
• Arts and Culture
• Extracurricular
activities

discussions, formal presentations, speeches and debates;

REGULAR SCHOOL IN
THE AFTERNOON

4th
module

11:50am to 1:00pm
• Lunch
• Hygiene
• Time to rest
1:30pm to 6pm
• Regular School

4º

módulo

13h às 15h
• Programa
Bilíngue Alemão
ou Inglês
15h às 18h
• Lanche
• Atividades
Extras
• Orientação
de tarefas
• Arte e Cultura

ENSINO REGULAR NO
PERÍODO VESPERTINO

1º

módulo

2º

módulo

3º

módulo

4º

módulo

08h às 09h50
• Atividades
Extras
• Free Time
• Orientação
de tarefas/
Arte e Cultura
09h50 às 11h50
• Programa Bilíngue
Inglês.
11h50 às 13h
• Almoço
• Higiene
• Atividades
recreativas
tranquilas.
13h30 às 17h50
Ensino Regular

* Início e término das atividades variam de acordo com a série.

*Starting and Finishing times may vary according to the grade.

Monitoring children’s progress
The progress evaluation is in respect to the developmental phase of each child and is always
aligned to assessment in regular education. Here’s how it’s done!
Para acompanhar a evolução das crianças. A avaliação de desempenho respeita a fase de desenvolvimento
de cada criança e está sempre alinhada à avaliação no ensino regular. Veja como é feita!

reports in Year 4, with increasing level of complexity every year,
progressing to the writing of descriptive, expository, narrative and
persuasive essays;
- interpretation and analysis of authentic literature and informative
texts, appropriate to each age group;
- practice to check knowledge of grammar and academic
vocabulary.
Grades are recorded on quarterly report cards and the learning
is recorded as curriculum enrichment on your child’s academic
records.
Kinder e Year 1. Seus filhos são avaliados por meio de observações e de
vivências diárias, registradas em pareceres descritivos semestrais. As atividades
desenvolvidas mensalmente são compartilhadas com os pais, que são convidados a
conviver com a turma em momentos especiais.
Year 2 e Year 3. Nessa etapa, a avaliação acontece por meio da construção de
um portfólio de atividades que evidenciam o desenvolvimento de seus filhos nas
competências esperadas para a faixa etária, de acordo com o currículo. O registro de
notas é feito em boletins e no histórico escolar de seus filhos.
Year 4 ao Year 9. Nossos alunos começam os preparativos para os exames oficiais
de Cambridge a partir da 4ª série. Assim, realizam simulados e atividades avaliativas
mensais como:
- performance de diálogos, peças de teatro, discussões, apresentações formais, práticas
de discurso e debates;
- produção escrita iniciada com a escrita de histórias e de relatos simples e que progride
para a escrita de dissertações descritivas, expositivas, narrativas e persuasivas;
- interpretação e análise de textos de literatura e informativos autênticos, adequados a
diferentes faixas etárias;
- checagens para avaliar o conhecimento de aspectos gramaticais e do vocabulário
acadêmico.
O registro de notas é feito em boletins trimestrais e o aprendizado é registrado como
enriquecimento curricular no histórico escolar dos seus filhos.
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Our Inspiring teachers
The Bilingual Programme team is comprised of experienced,

German
Bilingual
Programme
From Kinder (4 years) to Year
6 (11 years), Bonja International
offers immersion in the
German language with two extra
hours of school everyday, after
the regular school hours.
The student can attend the course
four times a week (new students),
from Monday to Thursday.
Do Jardim (4 anos) à 6ª série (11 anos), o Bonja
International oferece imersão no idioma alemão, com

The student develops creativity and
critical thinking using German in experimental
settings, in authentic, relevant contexts, and
experiences the language in a varied way, in
exclusive in exclusive areas (German House), in
the International Unit.

The student learns through active and
collaborative methodologies, developing literature
and scientific research projects, and improving
academic German for reading and writing more
complex texts. The development of critical thinking
and the methodology of scientific research are
part of our children’s routine. We stimulate and
develop a Bonja International learner profile:

balanced and able to respect the opinion
of others.

qualified teachers and specialists. They are pioneers of the
postgraduate course in Bilingual Education in Santa Catarina,
oﬀered by Bonja. They also hold language qualifications and

This learning has a profound eﬀect on

participate in national and international events on Bilingual

children’s brain development, enhancing

Education. Our professionals are trained and up to speed with the

cognitive and social skills. We are

latest trends and teaching methodologies.

aligned to international methodologies
that promote argumentation and
critical thinking, essential skills in the
contemporary world.

O aluno desenvolve a criatividade e o pensamento
crítico utilizando o alemão em ambientes de
experimentação, em contextos autênticos e
relevantes e vivencia a língua com flexibilidade, em
ambiente exclusivo (Casa Alemã), dentro da Unidade
Internacional.
Assim, o aluno aprende por meio de metodologias
ativas e colaborativas, desenvolvendo projetos de
literatura e de investigação científica e aprimorando
o alemão acadêmico para a leitura e a escrita
de textos gradativamente mais complexos. O
desenvolvimento da criticidade e da metodologia
de pesquisa científica fazem parte da rotina de
nossas crianças. Estimulamos e desenvolvemos um
perfil Bonja de aluno internacional: questionador,
reflexivo, comunicativo, ousado, equilibrado e capaz
de respeitar a opinião alheia.
Esse aprendizado tem um profundo efeito
no desenvolvimento cerebral das crianças,
aperfeiçoando habilidades cognitivas e sociais.
Estamos alinhados a metodologias curriculares
internacionais que promovem a argumentação e o
desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades
essenciais no mundo contemporâneo.

We have native German teachers as members of our staﬀ,
which allows students to have contact with the multicultural,
contemporary Germany of nowadays.
Professores inspiradores. A equipe do Bilingual Programme é composta por professores
experientes, capacitados e especialistas. São pioneiros na pós-graduação em Educação
Bilíngue em Santa Catarina, proposta pelo próprio Bonja. Todos têm certificação na
língua alemã e participam de eventos nacionais e internacionais de Educação Bilíngue e
Internacional, por isso estão sempre alinhados às mais novas tendências e metodologias
de ensino.
Contamos com professores nativos alemães, o que proporciona aos alunos
um contato com a Alemanha atual e multicultural.

Proficiency Tests
From Year 4 onwards, Bonja International oﬀers the German
government’s proficiency tests for linguistic progression. The
C1 level is recognized as the gateway to enter into German
Universities.
Exames de proficiência. A partir da 4ª série, o Bonja International oferece gratuitamente
os exames de proficiência vinculados ao governo alemão, para atestar a progressão
linguística. O nível C1 é reconhecido como porta de entrada para as universidades alemãs.

Food
If your children stay at school all day, they can have lunch
and snacks at the school restaurant and canteen.
The breaks are supervised by monitors and teachers and
eating habits of younger children are communicated to the
family in the child’s diary.
Alimentação. Caso seus filhos permaneçam na escola durante todo
o dia, eles podem almoçar e lanchar no restaurante do Colégio.
Os intervalos são supervisionados por monitores e professores
e a comunicação sobre a alimentação dos alunos menores é feita
diariamente na agenda para o acompanhamento da família.

inquisitive, reﬂective, communicative, risk-taker,

duas horas diárias de aula no contraturno escolar.
O aluno pode frequentar o curso quatro vezes por
semana (alunos novos), de segunda a quinta-feira.
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German Bilingual Programme Schedule

2. und 3.Klasse

Families can choose diﬀerent routines for entry and exit times, according to their needs.

which shows evidence of their development in the skills

Students can attend classes from Monday to Thursday. On Fridays we oﬀer activities (arts,

expected for the age group and according to the curriculum.

culture and sports) for students who need to stay in the school.

Grades are recorded on report cards and on the academic

Monitorando o progresso das crianças
As famílias podem escolher rotinas diferentes para os horários de entrada e de saída, de acordo com suas disponibilidades. Os alunos podem
frequentar o curso de segunda a quinta. Na sexta-feira, oferecemos atividades (arte, cultura e esporte) para os alunos que precisam ficar na escola.

At this stage, learners are assessed by a portfolio of activities

records.

4. bis 9. Klasse
From Year 4 onwards our students begin their preparation for
the oﬃcial KMK examinations (Kultusministerkonferenz) and

REGULAR SCHOOL IN
THE MORNING

1st

module

are assessed through exam mock tests and monthly evaluation
ENSINO REGULAR NO
PERÍODO MATUTINO

7:30am to 11:30am
Regular School

1º

07h30 às 11h30
Ensino Regular

2º

11h30 às 13h
• Almoço
• Higiene
• Atividades
recreativas
tranquilas

módulo

2
nd
module
3rd
module
4th

module

11:30am to 1:00pm
• Lunch
• Hygiene
• Time to rest

módulo

13h às 15h

1pm to 3pm
• German or
English Bilingual
Programme
3pm to 6pm
• Snack
• Assignment Time
• Arts and Culture
• Extracurricular
activities

3º • Programa
módulo Bílingue Alemão
ou Inglês

4º
módulo

15h às 18h
• Lanche
• Atividades
Extras
• Orientação
de tarefas
• Arte e Cultura

activities, such as:
- speaking and listening with performance of dialogues, plays,
discussions, formal presentations, speeches and debates;
- written production with the story writing and simple reports
in Year 4, with increasing level of complexity every year,
progressing to the writing of descriptive, expository, narrative
and persuasive essays;
- interpretation and analysis of authentic literature and
informative texts, appropriate to each age group;
- practice to check knowledge of grammar and academic
vocabulary.
Grades are recorded on quarterly report cards and the learning

* Início e término das atividades variam
de acordo com a série.

is recorded as curriculum enrichment on your child’s academic
records.

*Starting and Finishing times may vary according to the grade.

Monitoring children’s progress
The progress evaluation is in respect to the
developmental phase of each child and is always
aligned to assessment in regular education.

Para acompanhar a evolução das crianças
A avaliação de desempenho respeita a fase de
desenvolvimento de cada criança e está sempre
alinhada à avaliação no ensino regular.

Veja como a avaliação é feita no Bilíngue Alemão
Kindergarten und 1.Klasse. Seus filhos são avaliados por meio de observações e
de vivências diárias, registradas em pareceres descritivos semestrais. As atividades
desenvolvidas mensalmente são compartilhadas com os pais.
2. und 3.Klasse. Nessa etapa, a avaliação acontece por meio da construção de
um portfólio de atividades que evidenciam o desenvolvimento de seus filhos nas
competências esperadas para a faixa etária, de acordo com o currículo.
O registro de notas é feito em boletins e no histórico escolar de seus filhos.

Check how the assessment is carried out in the German
Bilingual Programme
Kindergarten und 1.Klasse
Children are assessed through observations and daily experiences recorded in semiannual
progress reports. The activities developed monthly are shared with the parents, who are also
invited to visit the class and experience the German language in special moments.

4. bis 9. Klasse. A partir da 4ª série, nossos alunos começam os preparativos para
os exames oficiais da KMK (Kultusministerkonferenz). Assim, realizam simulados e
atividades avaliativas mensais como:
- performance de diálogos, peças de teatro, discussões, apresentações formais,
práticas de discurso e debates;
- produção escrita iniciada com a escrita de histórias e de relatos simples e que
progride para a escrita de dissertações descritivas, expositivas, narrativas e
persuasivas;
- interpretação e análise de textos de literatura e informativos autênticos, adequados
a diferentes faixas etárias;
- checagens para avaliar o conhecimento de aspectos gramaticais e do vocabulário
acadêmico.
O registro de notas é feito em boletins trimestrais e o aprendizado é registrado
como enriquecimento curricular no histórico escolar dos seus filhos.
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3

IB Diploma
Programme
Education for the world and forever
For high school. International Baccalaureate, multicultural

Formar-se para o mundo e para sempre

education that prepares the student for the world through

O Bacharelado Internacional conta com formação

experiences and immersion in Portuguese, English, and
German or Spanish.

pluricultural que prepara o aluno para o mundo, por
meio de vivências e de imersões em português, em
inglês e em alemão ou espanhol.

IB is a 50-year-old foundation established in Geneva,

O IB é uma fundação estabelecida há 50 anos, com
sede em Genebra, na Suíça, que oferece inúmeros

Switzerland, and oﬀers educational projects, including the

projetos educacionais, dentre eles o “Programa

Diploma Programme for High School Students, now oﬀered in

de Diploma para alunos do Ensino Médio”, hoje

more than 150 countries and nearly 5,000 schools. Bonja has

ministrado em mais de 150 países e em quase 5

the organization’s support and resources available and has an

mil escolas. O Bonja conta com amplo suporte do
programa e excelente índice de aprovação.

excellent approval rating.

No IB seus filhos cursam disciplinas com conteúdo

In the IB, students attend courses with international content,

internacional, ministradas em inglês. Com um

taught in English. They develop a high degree of autonomy,

currículo desafiador, desenvolvem alto grau de

maturity and skills thanks to a challenging curriculum. The
Programme allows them to continue their studies anywhere

autonomia, maturidade e habilidades que permitem
a continuidade dos estudos em qualquer lugar
do mundo, além do ingresso em universidades

in the world and to enter renowned universities abroad. They

renomadas do exterior. Eles são encorajados a

will be encouraged to think independently and to become

pensar de maneira independente e a se tornar

more culturally aware; high performers who open up excellent

mais conscientes culturalmente, desenvolvendo

opportunities for themselves.

alto desempenho e abrindo para si excelentes
oportunidades.

15 to 17 years
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Bonja International
High School, 15 to 17
years old, is certified
by the International
Baccalaureate (IB)

Our inspiring teachers

Bonja teachers are experienced and well trained. We
have Brazilian and foreign teachers with the right
qualifications, specialization and masters degrees.
They all participate in national events and international
training sessions oﬀered by the IB programme.
Nossos professores inspiradores. Os professores do Bonja são
experientes e capacitados. Contamos com professores brasileiros
e estrangeiros, com especialização e mestrado. Todos participam
de eventos nacionais e de capacitações internacionais propostas
pelo programa IB.

é certificado pelo International Baccalaureate (IB).

and teachers.
Turmas reduzidas. Têm no máximo 25 alunos, para
assegurar o melhor desenvolvimento dos conteúdos e
possibilidades de interação.

Presence of foreigners
There is a high weekly workload of 45 classes. The
learners study eight subjects in the English language, one
in their mother tongue, and complete Secondary School
with two qualifications: Brazilian and International. The
international curriculum along with the national one oﬀers
more learning hours in some disciplines to meet the
requirements of national and international universities.

Every year, the Institution welcomes exchange students
from various countries, who attend classes with IB
groups, extending multiculturalism.
Presença de estrangeiros. Todos os anos, a Instituição recebe alunos
intercambistas de diversos países, que assistem às aulas com as turmas
do IB ampliando o multiculturalismo.

Opportunities for exchange
Bonja has partnerships with regular schools from
diﬀerent countries - Canada, Australia, Germany,
United States, and Spain - which opens up

The programme is taught in English, but also deepens

possibilities for diﬀerent exchange programmes

knowledge about the mother tongue, Portuguese and it

formatted to meet the specific demands of the

oﬀers the chance of learning a third language: German

students. We have experience in validating studies

or Spanish. The programme furthers the professional

abroad, both with our partner schools, and with

opportunities of students in the future.

schools that meet the required criteria.

A carga horária semanal é ampliada: são 45 horas-aula.
Os alunos cursam oito disciplinas na língua inglesa, bem
como todos os componentes do ensino regular.
Assim, concluem o Ensino Médio com duas certificações: a
brasileira e a internacional. O currículo internacional aliado
ao nacional oferece carga horária superior em algumas
disciplinas para atender aos requisitos das universidades

Tradicionalmente, como forma de preparação para as provas finais,
o Colégio Bonja oferece uma vivência na Universidade de Harvard.

Reduced class sizes
Maximum of 25 students per class to ensure the best
content development and interaction between students

O Ensino Médio Internacional do Bonja, de 15 a 17 anos,

Traditionally, as a way
to prepare for the final
exams, Bonja oﬀers an
experience at Harvard
University

Oportunidades de Intercâmbio. O Bonja mantém parceria
com escolas regulares de diferentes países: Canadá, Austrália,
Alemanha, Estados Unidos e Espanha, o que abre possibilidades
para diferentes programas de intercâmbio formatados para
atender a demandas específicas dos alunos. Vale salientar que,
temos experiência na validação dos estudos no exterior, tanto com
nossas escolas parceiras, como com escolas que atendam aos
critérios exigidos.

Validation of studies
abroad

Take a look at some of the
subjects of the IB Diploma
Programme:
Conheça algumas das disciplinas do IB Diploma Programme:

TOK. Theory of Knowledge. It reﬂects on the nature
of knowledge at a global level.
CAS. Creativity, Activity and Service. The student
should perform 150 hours of activities that stimulate
their creativity and challenge their limits. Students
will also participate in voluntary service activities,
which assist in the production of the portfolios that
will be presented at foreign or national universities in
the admission process.
EE. Extended Essay. In this discipline, the students
write a course completion paper and learn the
methodology that takes them to an academic level
similar to those of higher education requirements.
It is very beneﬁcial to do the IB at Bonja
International.
TOK. Teoria do Conhecimento. Reflete sobre a natureza do
conhecimento em âmbito global.

nacionais e internacionais.

Bonja has more than two decades of validation

CAS. Criatividade, Atividade e Serviço. O aluno deverá realizar 150

O programa é ministrado em inglês, mas também

experience in this modality. Traditionally, as a way

seus limites. Também participará de atividades de serviço voluntário

aprofunda conhecimentos sobre a língua materna - o

to prepare for the final exams, Bonja oﬀers an

português - e propõe o aprendizado de um terceiro idioma:
alemão ou espanhol. A proposta amplia ainda mais as
oportunidades profissionais dos estudantes no futuro.

experience at Harvard University.
Validação de estudos no exterior. O Bonja possui experiência
de mais de duas décadas de convalidação nessa modalidade.
Tradicionalmente, como forma de preparação para as provas finais,
o Colégio Bonja oferece uma vivência na Universidade de Harvard.

horas de atividades que estimulam a sua criatividade e desafiam os
que auxiliam na elaboração dos portfólios que serão apresentados em
universidades estrangeiras ou nacionais no processo de admissão.
EE. Extended Essay. Nessa disciplina, os alunos redigem um trabalho
de conclusão de curso e aprendem a metodologia que os leva a um
patamar acadêmico similar aos dos requisitos de ensino superior.
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IB Diploma Programme Schedule
Agenda do IB Diploma Programme
IB

das 7h15 às 12h45 e das 14h20 às 16h50

Selection process
In order to enter the Bonja International High School,
you need to pass a selection process carried out at the

Processo de seleção

Para ingressar no programa é preciso passar por
um processo seletivo aplicado na escola, o qual
avaliará a competência linguística necessária para
acompanhar as aulas ministradas em inglês.

school. This will evaluate the linguistic competence
necessary to understand the classes taught in English.

IB Programme Assessment

Avaliações do Programa IB
As avaliações ocorrem no final dos dois anos do programa.
No decorrer do curso, porém, seus filhos são preparados

Assessments occur at the end of the two-year course.

para as provas por intermédio de trabalhos e de pesquisas,

Throughout the course your children are prepared

que são avaliados internamente pelos professores do Bonja

for the tests through work and research, which should

International e externamente pelos avaliadores da matriz do

also be delivered and evaluated internally by the Bonja

Programa IB.

International teachers and externally by the evaluators
of the IB Programme matrix.

Results

Resultados
Todos os nossos alunos que decidiram se candidatar para
universidades internacionais foram aceitos, sendo os Estados

All our students who have decided to apply for

Unidos e a Alemanha os países mais procurados. Além disso,

international universities have been accepted. The

os nossos alunos do modelo trilíngue são preparados para

most popular countries are the USA and Germany.

obter fluência em alemão nível B2/C1 e com este nível já estão

Our students of the trilingual model are prepared to

aptos a estudar em universidades alemãs, onde o ensino é gratuito

obtain ﬂuency in German level C1 and with this level
they meet the linguistic level requirement to study

para alunos estrangeiros que passam no processo seletivo. Mais
de 90% de nossos alunos do Ensino Médio Internacional passaram
nos exames internacionais e receberam a certificação IB Diploma.

in German universities, where the tuition is free for
foreign students who pass the selection process.
More than 90% of our International High School
students passed the international exams and received
the IB Diploma certification.
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UNIDADE CENTRO
Ensino Médio e
IB Diploma Programme
Rua Princesa Isabel, 438
Centro

UNIDADE SAGUAÇU I
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
(da 1ª à 3 série)
Rua Guaratuba, 200

UNIDADE SAGUAÇU III
Ensino Fundamental
(da 4ª à 9ª série) e
Complexo Esportivo
Rua Mafra, 84

UNIDADE
INTERNACIONAL
Primary Programme
e Bilingual Programme
Rua Mafra, 84

CEP: 89201- 270

Saguaçu
CEP: 89221-660

Saguaçu
CEP: 89221-665

Saguaçu
CEP: 89221-665

Joinville - SC (47) 3026 – 8000
/colegiobonja

/colegiobonja

