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UNIDADE MANANCIAIS

VEJA MAIS:
FORMAÇÃO
TRILÍNGUE COM
CERTIFICAÇÃO
TOEFL NO FINAL
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PÁGINA 9

EXCELÊNCIA
ACADÊMICA,
DO BERÇÁRIO
AO ENSINO
MÉDIO
PÁGINAS 6 E 7

DUPLA FORMAÇÃO: SEU FILHO
OBTÉM AQUI
O DIPLOMA
AMERICANO DE
HIGH SCHOOL
PÁGINA 8

ATENÇÃO
PERSONALIZADA
E PAIS NO
PROTAGONISMO
DA EDUCAÇÃO
PÁGINA 4

A escola do seu filho com
os valores da sua família
Localizado no bairro São Lourenço,
em sede própria de 37. 000 m2, o
Colégio do Bosque Mananciais trouxe
a Curitiba um projeto pedagógico
de vanguarda, criado há 53 anos
por pais e educadores e já consolidado
em 38 países. Do berçário ao
Ensino Médio, concilia excelência
acadêmica com valores humanos.
Assim, forma pessoas aptas a
exercer a liberdade com responsabilidade,
visando a vidas dignas e plenas em
todas as suas dimensões: pessoal,
familiar, social, profissional e transcendente.

MÉTODO EDUCATIVO

COLÉGIOS FOMENTO

38 5
países

500 53
colégios

anos

continentes

16.000
famílias

‘‘
RECONHECIMENTO

Educação personalizada
e pais no protagonismo
do processo educacional

{
EDUCAÇÃO

{

PERSONALIZADA

“O protagonismo dos
pais na educação
empreendido pelo
Colégio do Bosque
Mananciais gera
pessoas maduras e
seguras, desenvolvidas
a fundo em
seu potencial”
Luis Bordini,

O Colégio do Bosque Mananciais tem a missão de ajudar os pais
a proporcionar uma formação de excelência, inspirada numa visão
cristã e transcendente da vida. Promove uma educação personalizada
e integral, com foco em todas as dimensões de
desenvolvimento de seus alunos e alunas.

PAIS EM
FORMAÇÃO
PERMANENTE

ALUNOS EM
DESENVOLVIMENTO
PLENO

Programa de palestras
organizado em quatro reuniões
anuais, com grupos de pais e
temas conforme a faixa etária dos
filhos. Há também outras atividades de formação e orientação
familiar, como as preceptorias.

Cada aluno recebe uma educação personalizada para que atinja um grau de
excelência plena de suas capacidades
e atitudes, forme seu próprio critério,
alcance maturidade e conhecimentos necessários para decidir e atuar
livremente, com retidão e senso de
responsabilidade.

• LIBERDADE

{

• IDENTIDADE CRISTÃ

FORMAÇÃO

Diretor Presidente da Andritz
Brasil Ltda. Pós-graduado
em Engenharia Econômica e
Finanças pela FAE

INTEGRAL

’’
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“A família é a primeira
educadora. Para
ajudá-la nessa missão,
o Colégio do Bosque
Mananciais trabalha
em conjunto, como
uma equipe integrada,
lado a lado com a
família, visando o
benefício dos alunos,
em um clima de confiança e colaboração”
Begoña Ladrón de
Guevara Pascual,

{

Subdiretora do Centro
Universitario Villanueva, em
Madrid, e Presidente da
Confederación de Asociaciones de Padres COFAPA

• AFETIVIDADE • VONTADE

PRECEPTOR
INTEGRA PROFESSOR,
FAMÍLIA E ALUNO

“Urge no tempo
presente, no mundo
corporativo e nas
relações sociais, a
formação de lideranças
dentro do espírito do
Colégio do Bosque
Mananciais”
Carlos Alberto
Di Franco,
Colunista e consultor do jornal
O Estado de S. Paulo, Doutor
em Comunicação pela Universidade de Navarra - Espanha

PROFESSOR EM
FORMAÇÃO PERMANENTE

Consciente de que seu exemplo
é essencial para inspirar cada aluno,
o professor participa de formação
permanente por meio de Plano
de Desenvolvimento
Pessoal (PDP) do Colégio.

EDUCAÇÃO
PERSONALIZADA

Uma manifestação da Educação
Personalizada – conceito fundamentado
na singularidade de cada pessoa, única
e irrepetível – é a educação single sex.
Em algumas etapas, opta-se por esse
modelo, personalizando o ensino em
função de diferentes ritmos de
maturação e aprendizagem
de meninos e meninas.

O professor preceptor garante
atenção individualizada a cada aluno
e aluna, sendo elo fundamental
de integração entre estudante,
família e professor, com vistas
ao pleno desenvolvimento
acadêmico e humano.

• INTELIGÊNCIA

• SINCERIDADE

• ESTUDO

• LABORIOSIDADE
• GENEROSIDADE

• DEDICAÇÃO

• SOLIDARIEDADE

• ALEGRIA

• CARÁTER
ESPIRITUALIDADE CRISTÃ

Todas as atividades se desenvolvem de acordo com os princípios da doutrina
católica, com o máximo respeito às demais confissões religiosas. A prelazia
do Opus Dei presta atendimento espiritual às pessoas que o desejarem,
mantendo viva a identidade cristã.

“A formação no Colégio
do Bosque Mananciais
contempla pais que
buscam uma formação
completa para seus
filhos, com uma sólida
formação intelectual
e humana”
Maurício Aveiro,
Vice-Presidente de Pessoas e
Sustentabilidade da Embraer
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“O Bosque Mananciais
detém uma proposta
pedagógica valorosa,
que congrega inovação
e tradição, excelência
acadêmica e formação
humana”
Ives Gandra
Martins Filho,

Ministro e presidente do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), formado em Direito pela
USP, mestre em direito pela
UNB e doutor em direito
pela UFRGS

OPTIMIST

P

Palestrante renomado
internacionalmente, formado
em antropologia pela
Macquarie University
(Austrália) e USP, já foi
professor em diversas
universidades, articulista,
consultor empresarial e autor
de mais de dez livros sobre
desenvolvimento pessoal e
corporativo

“O Colégio do Bosque
Mananciais adota uma
política educacional de
vanguarda, voltada à
formação de pessoas
responsáveis e
profundamente compromissadas com o seu
tempo”
Ana Amélia Cunha
Pereira Filizola,

Excelência acadêmica,
do Berçário ao Ensino Médio
BERÇÁRIO E
EDUCAÇÃO
INFANTIL

“Um Colégio de
ponta, que contribui
para o nosso Brasil
formando pessoas com
princípios e excelência
acadêmica”
Luiz Marins,

RECONHECIMENTO

rojeto educativo inovador e
completo, com rica e organizada estimulação visando obter
ótimos níveis de maturidade, desenvolvimento e aprendizagem.
Explora-se ao máximo a grande
plasticidade neurológica e psicológica da idade, em que a criança
tem um enorme potencial de assimilação em todos os níveis.
• Aprendizagem diária do Inglês
• Bits de inteligência,
número e cálculo
• Passeios de aprendizagem
• Audição musical
• Canto de aprendizagem
• Desenvolvimento de leitura /escrita
• Desenvolvimento lógico-matemático
• Educação em valores
• Formação educativa para pais

SNIPE

ENSINO FUNDAMENTAL I
1º AO 5º ANO

D

omínio de operações relacionadas ao pensar e ao atuar, à capacidade
de observação, leitura, cálculo, análise e síntese, reflexão e raciocínio,
criatividade e expressão – além de conhecimentos adequados a cada nível
maturativo. Aqui se estabelecem as principais bases do processo de aprendizagem da pessoa, que ela levará consigo por toda a sua vida.

VAURIEN

FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO

E

sta etapa transmite aos alunos os elementos básicos da cultura, consolida o hábito de estudo e trabalho, foca a aprendizagem autônoma e
o desenvolvimento de suas capacidades para, finalmente, formá-los como
cidadãos responsáveis.
Também busca-se: incentivar a reflexão (analisar, aprofundar e argumentar) a respeito dos próprios valores e da própria conduta, assim como
sobre sua dimensão social; motivar atitudes de compromisso em aspectos
concretos de melhora pessoal e oferecer ideias práticas aos pais para subsidiar a educação de seus filhos.
Tudo isso tendo em conta as transformações físicas, intelectuais e afetivas, próprias dos alunos desta fase.
• Estímulo à criatividade
e à iniciativa pessoal,
concentração e raciocínio
• Desenvolvimento cognitivo
• Educação em valores
• Aprendizagem por
descoberta e investigação
• Tecnologias da informação
e da comunicação

• Assessoramento educativo aos pais
• Uso responsável da liberdade
• Educação do caráter: hábitos de
trabalho, ordem e constância
• Busca da excelência mediante
a motivação e afã de melhora

PRINCÍPIOS:
Respeito a si mesmo (auto-estima),
respeito aos demais (amizade, companheirismo,
solidariedade, lealdade, sinceridade);
respeito ao entorno (natureza e meio ambiente)

AULAS DIÁRIAS DE INGLÊS
E MAIS ESPANHOL. AO FINAL DO
FUNDAMENTAL, OS ALUNOS ESTÃO
APTOS ÀS CONCEITUADAS
CERTIFICAÇÕES TOEFL, CAMBRIDGE
E DELE / CERVANTES

SOLING

ENSINO MÉDIO

Diretora da Unidade de
Jornais e Conselheira do Grupo
Paranaense de Comunicação
(GRPCOM), formado por
jornais, rádios e emissoras
afiliadas à Rede Globo

N

essa fase nossa missão é formar
pessoas empreendedoras, autônomas, abertas, com um perfil adaptado
a um mundo em constante mutação
e às novas realidades do mercado de
trabalho. Com alto nível de excelência
no conhecimento acadêmico, preparamos não só para as provas de vestibular e do ENEM, mas para uma alta
performance de desempenho na vida
universitária, tendo presente que o sucesso profissional e a realização pessoal devem caminhar juntos.

Do Fundamental II ao Ensino Médio,
empregamos o Sistema Poliedro,
conceituada instituição sediada
em São Paulo líder em aprovação
no ITA e sempre com as melhores
colocações nos mais disputados
vestibulares do País, como USP,
Unicamp e Fuvest.

“O projeto pedagógico
do Bosque Mananciais
inspira seus alunos a
buscarem objetivos elevados, dando o melhor
de si e desenvolvendo
plenamente as suas
potencialidades”
Lula Kiah,

Estrategista de marca, estilista, palestrante internacional e
escritora, fundadora da Estilo
Innovators Kiah, consultoria
com sedes em Nova York,
Chicago e Denver (EUA).
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“No Reino Unido, das
29 escolas públicas
que se encontram entre
as 100 melhores, 25
adoram o modelo de
educação single sex
do Colégio do Bosque
Mananciais”
Elisabeth Viertheller,

Integrante do Conselho Assessor do European Association
Single-Sex Education EASSE

DUAL DIPLOMA PROGRAM

Convênio com a tradicional
Universidade de Nevada, nos EUA,
garante ingresso automático aos
alunos do Colégio do Bosque Mananciais
aprovados com média 8,5 ou superior.

’’

FORMAÇÃO TRILÍNGUE

RECONHECIMENTO

Inglês diário e Espanhol, com
certif icação Toefl na conclusão
do Ensino Fundamental
C

Seu f ilho pronto para cursar
universidade nos Estados Unidos

A

lunos do Colégio do Bosque Mananciais podem obter
diploma americano sem sair do Brasil. O Dual Diploma
Program garante a formação do Ensino Médio simultânea
ao High School dos Estados Unidos, tudo cursado aqui.
Assim, nossos alunos têm ingresso facilitado nas melhores universidades do mundo, sobretudo nas dos EUA, pois
elimina-se a necessidade de testes de proficiência.

Convênio com a Universidade de Nevada
Formandos do Colégio do Bosque Mananciais com
média 8,5 têm ingresso garantido na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. É automático: uma vez formado
pelo Dual Diploma Program, o aluno tem as portas abertas em uma universidade de referência mundial, fundada
em 1874, com mais de 145 cursos e 20 mil alunos.

om mais que o dobro da carga
horária de inglês em comparação aos melhores colégios de
Curitiba, o Colégio do Bosque Mananciais dispõe de uma plataforma que certifica a proficiência de
seus alunos no idioma, de acordo
com os critérios da Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR). Ao final do Ensino Fundamental, os alunos estão
aptos às tradicionais certificações
Toefl e Cambridge. Já no Espanhol,
o Colégio do Bosque Mananciais
oferece o exame para o diploma
DELE, certificação outorgada pelo
Instituto Cervantes.

“Formar pessoas
empreendedoras, capazes
e éticas é um objetivo
muito concreto no
Colégio do Bosque
Mananciais, algo louvável
e extremamente profícuo
para o nosso País”
Alceu Ântimo Vezozzo,

Fundador e Presidente da Rede
Bourbon Hotéis & Resorts
Certificações em idiomas
reconhecidas internacionalmente na
conclusão do Ensino Fundamental.

Colégios Fomento no mundo
PREMIAÇÕES
Colégio do Bosque Mananciais

“O gosto pelo estudo
fomentado pelo Colégio
do Bosque Mananciais,
num ambiente que
valoriza a formação
humana, promove
uma vida acadêmica e
profissional verdadeiramente bem-sucedida”
Ketty Abaroa de
Rezende,

Professora da UNICAMP,
pós-doutorada em matemática
pela Universidade de
Montreal (Canadá)

31

medalhas

800.000

concorrentes
de todo o
Brasil

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Olimpíada Brasileira de Química Júnior

nota

10

Gabaritamos Inglês no Simulado Poliedro
2016, tendo 100% de acertos com alunos
do 7º, 8º, 9º Fundamental e 1º Ensino Médio

5

0

melhor colégio
do Brasil
no Simulado Poliedro 2016 (9o ano),
concorrendo com 82 colégios de
alto nível no Brasil que empregam o
Sistema Poliedro, método educativo
líder em aprovação nos vestibulares
mais concorridos do País.

500 COLÉGIOS NOS CINCO CONTINENTES
Brasil

EUA

Suíça

Japão

França

Espanha

Costa Rica

Irlanda

Panamá

Polônia

Chile

Luxemburgo

Guatemala

Peru

Uruguai

Colômbia

Honduras

Lituänia

Reino Unido

Nicarágua

Holanda

Quênia

Itália

El Salvador

53 ANOS DE HISTÓRIA

México

Suécia

Venezuela

Nigéria

Filipinas

Portugal

“Falar do Colégio do
Bosque Mananciais é
algo que me encanta. Uma proposta
completa, que forma
academicamente, que
forma caráter, que
forma pessoas aptas a
uma vida digna e feliz”
Alvaro Siviero,

Pianista brasileiro internacionalmente reconhecido, com
passagens em países como
Alemanha, Portugal, Itália,
EUA, República Tcheca, Áustria, Polônia, França, Inglaterra
e Suíça
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