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Entendemos que transformar é assumir um compromisso 
com o novo, diariamente. Um colégio que se transforma 
também se renova e, em cada recomeço, experimenta 

a inovação, partilha conquistas e acolhe crianças e jovens 
sempre encorajados.  
 

Jovens que admiram seu passado,  
seu caminho, mas que olham para  
o futuro cheios de esperança. 

Por isso, a nossa tradição, experiência e busca incansá- 
vel por novidades educacionais, unem-se ao desejo de uma 
equipe composta por educadores apaixonados pela vida e 
pela formação integral de jovens que se preparam para um 
mundo no qual fazer acontecer é fundamental.

Temos valores sólidos construídos nos ensinamentos de 
São José Marello, de quem herdamos o amor em trabalhar 
pela juventude, fazendo aflorar os potenciais de cada um. 
Ano após ano, seguimos cumprindo nossa missão de educar 
a mente e o coração, sendo, a cada dia, um lugar melhor para 
o jovem de hoje, que anseia por conhecimento e dinamismo, 
em uma busca constante por seu lugar no mundo. 

Seja bem-vindo! 
Nós somos o Colégio Bagozzi, o colégio que se transforma 
com você!



INÍCIO

TUDO COMEÇOU...
O Colégio Padre João Bagozzi faz parte 

e é mantido pela Congregação dos 
Oblatos de São José - instituição 

essa que pertence à Igreja Católica Apos-
tólica Romana. Fundada em 14 de março 
de 1878 pelo padre e bispo italiano José 
Marello, hoje, está presente em todos os 
continentes, em 15 países.

Em 2019, a Congregação completará 
100 anos da sua chegada ao Brasil e, desde 
então, permanece firme no propósito 
que motivou seu nascimento: cuidar dos 
interesses de Jesus no exemplo de São 
José. Para isso, a Congregação conta 
com uma família religiosa composta por 
padres, irmãos e leigos, que tem o pai de 
Jesus como um modelo a ser seguido e 

trabalha, de maneira especial, pela for-
mação da juventude, missões, paróquias 
e na difusão da devoção a São José.

Sempre pensando no jovem, a 
Congregação construiu uma sólida 
rede de instituições educacionais: em 
Apucarana, o Colégio São José e o Cen-
tro de Educação Infantil Girassol, e em 
Curitiba, o Colégio Padre João Bagozzi, 
a Faculdade Bagozzi, Bagozzi Kids e o 
Centro de Educação Infantil Menino 
de Nazaré. As obras e ampliações na 
área educacional não vão parar, afinal 
trabalhar pela juventude é a grande 
missão deixada por São José Marello.

Para saber mais, acesse www.osj.org.br
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O JOVEM BAGOZZI 
E SEU SONHO
Anos após a chegada dos Oblatos de 

São José no Brasil, em 1955, Padre 
João Bagozzi, um jovem sacerdote 

italiano, concretizou seu sonho e 
fundou a “Escola Imaculada Conceição” 
nas dependências da Paróquia Senhor 
Bom Jesus do Portão.

Não demorou para que as três 
humildes salas se tornassem pequenas 
para um sonho tão grande, e logo acon-
teceram as ampliações, graças ao es-
forço e à determinação do Pe. Bagozzi. 
Em 1960, com o seu falecimento, outras 

pessoas abraçaram a Instituição, que 
já se destacava no bairro Portão. Em 
1973, com a fusão da escola com o 
“Ginásio Padre João Bagozzi”, nasce o 
“Colégio Padre João Bagozzi”.

As transformações nunca mais 
pararam e, em 2002, mais um grande 
passo foi dado: nasce a “Faculdade 
Padre João Bagozzi”, que atualmente 
possui uma unidade no bairro Portão 
e outra no bairro Xaxim, oferecendo 
diversos cursos em Graduação e 
Pós-graduação.

história
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EXPANSÃO

UM PRESENTE CENTENÁRIO
Estamos expandindo!  

A Rede OSJ de Educação está em constante 
evolução e chegou a Ourinhos, lançando esta 

marca educacional no estado de São Paulo. 

A Congregação dos Oblatos de São José é bem 
conhecida em Ourinhos pela presença dos padres 
Josefinos que são responsáveis pelo Seminário local 
há quase 67 anos. Esse investimento se deve a dois 
motivos centrais: a Congregação dos Oblatos de São 
José completará 100 anos no Brasil em 2019, assim 
como Ourinhos também comemora, em 2018, o seu 

centenário de emancipação a município. Vale lembrar 
que Ourinhos foi a primeira cidade a sediar um 
Seminário Josefino no Brasil, com obras iniciadas em 
novembro de 1949 e inauguração em 1950. 

O Colégio Bagozzi Ourinhos funcionará nas instalações 
próprias da Congregação OSJ, ao lado do Seminário, e 
iniciará em 2019 ofertando o Ensino Médio.

www.bagozziourinhos.com.br
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PROPOSTA PEDAGÓGICA

PROPOSTA PEDAGÓGICA

A nossa proposta pedagógi-
ca está ligada ao desejo, 
à herança e ao amor pela 

educação da juventude, legado 
deixado por São José Marello. 
Alicerçados aos ensinamen-
tos Josefino-Marellianos, 
buscamos constantemente ser 
os continuadores da obra do 
nosso fundador, cuidando não 
só da mente através do ensi-

namento dos conteúdos 
intelectuais, mas também 
educando o coração. 
Isso permite a formação 
integral dos nossos 
alunos, contribuindo para 
torná-los ótimos cidadãos 
e cristãos virtuosos, 
futuros protagonistas e 
transformadores da nossa 
sociedade. Tudo isso a 

exemplo de São José 
Marello que, no seu 
tempo, não se limitou 
a um mero espectador, 
mas partindo de 
suas concepções e 
espiritualidade, desen-
volveu um caminho para 
a completa potencialização 
das capacidades 
humanas.

 
VALORES
- Respeito pela vida
- Abertura a Deus
- Atenção à família
- Amor aos jovens
- Solidariedade
- Respeito mútuo
- Autodomínio
- Vontade
- Interioridade
- Gratidão
- Disciplina
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diferenciais

Estamos sempre atentos às novidades e não medimos 
esforços para trazer aos nossos alunos tudo que 
julgamos importante para uma formação completa.
Alunos e familiares recebem orientação educacional 

individualizada. O sistema de avaliação é trimestral 
e possui, em sua grade curricular, o ensino da língua 
inglesa, formando assim alunos bilíngues.

Temos uma equipe de educadores especializados que 
ministram aulas dinâmicas em ambiente digital equipado 
com tablets para alunos e professores, que permitem o 
acesso ao livro digital e outras atividades online.

NOSSOS 
DIFERENCIAIS

A Pastoral Educacional Bagozziana é presença 
constante na vida de toda a comunidade educativa, 
promovendo atividades que visam à espiritualidade, 
diversão e reflexão, reforçando os nossos valores. 
E tudo isso acontece em uma infraesrutura de mais 
de 20 mil m2, com laboratórios de Ciências, Química, 
Física e Biologia, três ginásios e uma chácara 
própria, utilizada para atividades pedagógicas e 
pastorais. Sem esquecer o cuidado com nossos 
alunos, que é garantido pelo seguro individual Met 
Life.
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PES - Positivo English Solution!

Tornar-se bilíngue com o inglês inserido 
na grade curricular já é uma realidade 
para os nossos alunos da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino 
Fundamental II. Nosso colégio adotou o 
PES — Positivo English Solution, da Editora 
Positivo, por meio de mate rial inter-
nacional da National Geographic Learning, 
referência de qualidade e com experiência 
em soluções inovadoras para o aprendiza-
do da língua inglesa.

Com aulas dinâmicas e utilizando 
a plataforma Online My ELT, nossos 
alunos aprendem todas as habilidades 
necessári as para se comunicar em inglês. 
O PES — Positivo English Solution capacita 
os alunos para realizar exames internacio-
nais, ao final do 9° ano, a possibilidade de 
obter a certificação de Cambridge English, 
divisão de idiomas da Universidade de 
Cambridge, a qual é uma das mais antigas 
e reconheci das universidades do mundo.
Para saber mais: 
www.editorapositivo.com.br/pes

LET’S 
SPEAK 
ENGLISH! 
WELCOME 
TO PES
POSITIVO ENGLISH SOLUTION!
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POSITIVO ON

Através da plataforma de 
aprendizagem Positivo On, 
os alunos podem ter acesso 

a um conjunto de tecnologias 
e recursos para potencializar o 
aprendizado, pelo computador, 
tablet ou celular.

E para ajudar nesse aprendiza-
do, os profes sores podem 

POSITIVO ON: 
REFORÇAR O CONHECIMENTO E REVISAR O CONTEÚDO 
DE FORMA SIMPLES E ATRATIVA. ISSO É POSSÍVEL!

acompanhar relatórios referentes 
às atividades desenvolvidas pelos 
alunos na plataforma.

Além disso, contamos com o 
aplicativo Positivo On Família 
que, ao ser baixado no 
dispositivo móvel, permite aos 
pais o recebi mento de comuni-
cados enviados pelo colégio e a 

consulta do calendário escolar, 
fortalecendo a fundamental 
parceria entre colégio e família. 
E o mais importante, os familiares 
também conseguem ter aces-
so ao desempenho do aluno e, 
dessa forma, podem participar do 
processo de aprendizagem.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Um ambiente aconchegante, lúdico e se-
guro. Assim é o Bagozzi Kids, preparado 
nos mínimos detalhes para receber 

crianças de 4 meses a 5 anos. Com profis-
sionais altamente capacitados, nossos 
alunos aprendem, através da interação e da 
afetividade, Literatura Infantil, Musicalização, 
Ensino Religioso, Inglês, Educação Nutri-
cional e Educação Física, em um ambiente 
alfabetizador predominantemente lúdico, 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 
UM MUNDO LÚDICO DE CONHECIMENTO

respeitando o desenvolvimento de cada faixa etária e, 
acima de tudo, o “ser criança” dos nossos pequeninos.

Horários:
Matutino: 8h às 12h com tolerância até às 12h30.
(A escola abre às 7h para o plantão de entrada)
Vespertino: 13h20 às 17h30 com tolerância até às 18h30.
(A escola abre às 13h para o plantão de entrada)
Lanche fornecido pela empresa Nutritiba
Opção de Período Integral (ver p. 20)
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BERÇÁRIO

Sabemos que nem sempre é uma 
tarefa fácil para os pais ter 
que deixar os bebês ainda tão 

pequeninos no berçário. Por isso, 
priorizamos o carinho, a segurança 
e o cuidado com os bebês confia-
dos a nós. As rotinas e cuidados 
diários são realizados com extrema 
atenção, afinal o bem-estar dos 
pequenos está em primeiro lugar. 

BERÇÁRIO
Aqui os bebês estabelecem vínculos e aprendem através 
da brincadeira e da estimulação, através de projetos 
com suas professoras regentes, auxiliares e especialis-
tas nas diversas áreas

Horários:
Matutino: 8h às 12h com tolerância até às 12h30.
Vespertino: 13h20 às 17h30 com tolerância até às 18h30
Lanche fornecido pela empresa Nutritiba
Opção de Período Integral (ver p. 20)
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ensino fundamental - ANOS INICIAIS

Etapa maravilhosa de muito aprendiza-
do, descobertas e com o lado lúdico 
ainda muito presente. O Ensino Fun-

damental - Anos Iniciais dá continuidade 
ao processo de alfabetização iniciado na 
Educação Infantil, porém, também é nessa 
fase que novas habilidades e competên-
cias são desenvolvidas, já pensando 
nos anos seguintes. Aqui a disciplina de 
Filosofia já faz parte da grade curricular, 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS: 
O DESPERTAR CRÍTICO E A CRIATIVIDADE

despertando o senso crítico em nossos 
alunos. Além disso, a Oficina de Produção 
de Texto e Leitura (OPTL) desenvolve o 
aluno para estas habilidades, incenti-
vando o gosto pela leitura e escrita. As 
aulas são experiências enriquecedoras, 
através das quais as crianças absorvem o 
conhecimento e o levam para a vida. Como 
atividade complementar, o colégio oferece 
as aulas de assistência e ainda as aulas 

especiais de Artes, Filosofia, Ensino 
Religioso, Educação Física e Inglês.

 
Horários:
Matutino: 7h20 às 11h50 com 
tolerância até 12h30
Vespertino: 13h20 às 17h50 com 
tolerância até as 18h30
Opção de Período Integral (ver p. 20)
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ensino fundamental - ANOS FINAIS

Aqui, nossos alunos já são capazes de 
demonstrar mais propriedade e discerni-
mento pois são motivados a realizar os 

projetos escolares. A criatividade e o criti-
cismo, que vieram sendo construídos desde a 
Educação Infantil, afloram nos anos finais do 
Ensino Fundamental, junto a maior maturidade 
da criança.

Por isso nossas aulas são mais voltadas 
para o pensar, formular hipóteses e pesqui-

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS: 
INICIANDO PESQUISAS E PROJETOS

sar, sistematizando práticas que 
impulsionem a sua autonomia como 
sujeito conhecedor do meio em que 
vive. Além disso, o colégio oferece 
atividades complementares como 
aulas de assistência, atividades 
culturais e esportivas, aulas no labo-
ratório de ciências, Mostra Científica 
e Cultural e viagens pedagógicas.

 Horários:
Matutino: 7h20 às 12h10
Vespertino: 13h20 às 18h10
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ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO: 
MOMENTO DE APROFUNDAMENTO E REFLEXÃO

Estamos prontos para compartilhar com os alunos os 
desafios dessa fase. A partir da 1ª série do Ensino Médio, 
o aluno começa aprofundar os conhecimentos adquiridos 

até então, e passa a realizar avaliações mais semelhantes 
aos vestibulares e outros concursos. A prática de projetos 
científicos e tecnológicos aumenta, colocando nossos alunos 
cada vez mais perto da realidade de um curso superior.

Nessa fase, convidamos nossos jovens a uma reflexão 
mais profunda sobre a vivência vocacional, pois a  proposta 
Josefino-Marelliana é fundamental na inserção de sentido de 

vida que promove o bem para si, para o outro e para o mundo.
A carga horária para o Ensino Médio é diferenciada, 

visando mais tempo para essa preparação tão importante. Os 
alunos assistem a sete  aulas, de segunda a sexta-feira pela 
manhã e, em duas tardes, a mais cinco aulas. Durante o Ensi-
no Médio, os alunos realizam simulados e visitas a diferentes 
Feiras de Profissões, tudo com foco no Ensino Superior.
 
Horários:
Matutino: 7h20 às 12h55
Tarde de contraturno:  
14h05 às 18h10
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PRÉ-VESTIBULAR

PRÉ-VESTIBULAR: 
MAIS PERTO DA CONQUISTA
90% DE ALUNOS APROVADOS NOS VESTIBULARES 
DAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES.

Aqui o foco é a aprovação dos nossos alunos. Com uma equipe 
preparada para compartilhar conhecimento, segurança e 
tranquilidade, nossos alunos tornam-se capazes de fazer o 

seu melhor, nos vestibulares e ENEM.
 
Além das atividades regulares, oferecemos aulas de redação 

com turmas reduzidas e assistência com professores à disposição 
para o esclarecimento de dúvidas. As aulas são preparadas com a 
utilização do suporte audiovisual, o que  torna o aprendizado mais 
interessante. Durante o ano, os alunos visitam feiras de profissões 
e participam de atividades que geram reflexão, contribuindo para a 
decisão profissional.

 
MAIS PREPARAÇÃO
• Aulas de redação em turmas reduzidas e direcionadas aos 

concursos, vestibulares e ENEM;
• Ambiente tecnológico;
• Aulas de assistências: Física, Química, Biologia, Matemática, 

Língua Portuguesa e Redação.
• Simulados;
• ENEM Express: período de aulas no contraturno dirigidas ao 

ENEM com material diferenciado;
• Aulas destinadas aos títulos indicados para os vestibulares;
• Aula de atualidades;
• Grupos de estudos;
• Orientação vocacional. 

 
Horários:
De segunda-feira a sexta-feira: 7h20 às 12h55
Sábado: 8h05 às 12h10
Assistência: segunda a sexta-feira em contraturno.
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período integral

PERÍODO INTEGRAL: 
TRANQUILIDADE PARA OS PAIS, DIVERSÃO E 
APRENDIZADO PARA OS ALUNOS
 

Considerando a rotina de muitas famílias que precisam de um horário escolar mais 
amplo para seus filhos, o Colégio Bagozzi oferece a opção de Período Integral para os 
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Durante o tempo 

integral, os alunos participam de várias atividades diferenciadas das que vivenciam no 
horário regular de aula e em ambiente tecnológico.

Horário:
Educação Infantil: das 12h10 às 17h30 
com tolerância até às 18h30 (saída 
antecipada somente até às 17h).

Ensino Fundamental - Anos Iniciais: das 
11h50 às 17h50. Durante este período os 
alunos desenvolvem diversas atividades 
sob a orientação de um professor.

A Diversão: Participar do Período 
Integral é muito divertido! Aproveitamos 
o tempo que as crianças ficam conosco 
para ofertar aulas diferenciadas.
Educação Infantil: oficina de artes, 
teatro, literatura infantil, psicomotrici-
dade, expressão corporal, musicalização 
e claro, muita recreação.  

Ensino Fundamental - Anos Iniciais: 
oficinas de arte, literatura, psicomo-
tricidade , canto e coral, horta, teatro e 
expressão corporal.

Dever de casa: Os alunos do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais que ficam em 
período integral, fazem o dever de casa 

juntamente com a professora regente, bem 
como  estudo dirigido e preparação para as 
avaliações. Com o dever finalizado, os alunos 
passam para as outras atividades do dia.

A Alimentação: Durante o período em que ficam 
no ambiente escolar, as crianças recebem 
almoço, lanche da tarde e uma complementação 
ao final do dia. Estamos constantemente 
preocupados em oferecer uma alimentação sau-
dável e sempre incentivar nossos pequeninos 
para o consumo de frutas, verduras e legumes. 
No horário do almoço, os pais são sempre 
bem-vindos para almoçar com seus filhos na 
cantina do colégio.

Passeios na Chácara Bagozzi: Ar livre e mui-
to verde. É isso que as crianças desfrutam 
periodicamente a cada passeio na Chácara 
Bagozzi. É lá que as crianças ficam em con-
tato direto com a natureza e se divertem 
vendo os animais. Nessas oportunidades, 
nossa equipe prepara atividades diferencia-
das, o que torna o passeio ainda mais diver-
tido, fazendo com que eles retornem para 
suas famílias, cheios de novas histórias.

CONHEÇA A ROTINA DO PERÍODO INTEGRAL:
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peb

Despertar na comunidade educativa 
a reflexão e prática de comporta-
mentos de cuidado: consigo, com o 

outro, com o mundo do jeito do Marello. 

PEB PASTORAL EDUCACIONAL BAGOZZIANA
Esse é o objetivo do trabalho da 
pastoral.  
     A ação da PEB enriquece o processo 
educativo de cada aluno, pois desen-

volve atividades que despertam a espiritualidade 
e a reflexão, além de trazer os jovens para tra-
balhos de ação social, ressaltando e motivando 
valores importantes para a vida.
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departamento de educação física e desporto

É inegável todos os benefícios que o 
esporte proporciona para o corpo e para 
a mente, além de muito aprendizado 

através do trabalho em equipe, motivação e 
persistência. No Colégio Bagozzi, a atividade 
física e o esporte são considerados um 
dos mais importantes meios de contribuir 
para o crescimento e formação da criança 
e do adolescente, possibilitando vivenciar e 
agregar princípios, valores éticos, morais e 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E DESPORTO

religiosos. Nossa estrutura conta com três ginásios 
para as diferentes práticas esportivas.

Modalidades (custo adicional):
- Futsal;
- Handebol
- Voleibol
- Basquetebol
 
Modalidades terceirizadas:
Taekwondo e Judô
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Acreditamos que todo o programa educacional 
moderno passa obrigatoriamente pela prática 
da Educação Física e Desporto Escolar. No Colégio 

Bagozzi, essas práticas são vistas como dois dos mais 
importantes meios de contribuição para o desen-
volvimento e a formação da criança e adolescente, 
vivenciando na prática os princípios e valores Josefi-
no-Marellianos.

Nossas aulas de Educação Física não visam trans-
formar os alunos em atletas, elas estão voltadas para a 
conscientização da importância e do valor das práticas 
corporais, de forma consciente e participativa, promoven-
do saúde, qualidade de vida e as relações sociais.

Enquanto nas escolinhas esportivas, desenvolve-
mos de forma gradativa a modalidade escolhida pelo 
aluno, respeitando sua faixa etária e nível motor, bus-
cando desafiá-lo a cada momento nos mais diversos 
aspectos. No treinamento esportivo, o aluno trabalha 
de forma a aprimorar e adquirir as competências e ha-
bilidades esportivas e sociais, além do desenvolvimento 
do seu pensamento técnico e tático. Com os alunos das 
escolinhas esportivas realizamos o trabalho de iniciação 
às competições através dos festivais das modalidades. 
Nossas equipes de treinamentos esportivos participam 
das competições oficiais promovidas em Curitiba ou no 
Estado do Paraná e também de outros torneios organiza-
dos pelas Federações e Ligas Esportivas Escolares.

No Colégio Bagozzi, as pessoas são vistas em seu 
todo indivisível e o maior desafio da equipe do Depar-
tamento de Esportes é buscar a formação e transfor-
mação do aluno em um indivíduo cada vez melhor dentro 
dos quatro pilares da educação: aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
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eventos

DURANTE TODO O ANO, O COLÉGIO BAGOZZI ORGANIZA 
E REALIZA ATIVIDADES EM DATAS ESPECIAIS E COMEMORATIVAS. 
DENTRE OS EVENTOS, DESTACAMOS:

A tradicional Semana Marelliana celebra 
o fundador da Congregação dos 
Oblatos de São José, São José Marello. 

É um momento de integração e celebração 
com toda a comunidade educativa e tem 
seu ponto alto na Gincana Marelliana.
Essa envolve todo o colégio em uma disputa 
saudável com provas esportivas, culturais 
e de ação social, além de muitos desafios 
envolvendo e integrando alunos e educa-
dores.

SEMANA MARELLIANA
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secoba

Desde seu início em 1982, o evento promove a for-
mação do aluno nos aspectos esportivos, culturais 
e sociais, sempre respeitando os valores Josefi-

no-Marellianos.
Na SECOBA, são realizados torneios de várias modali-
dades entre elas, futsal, voleibol, basquete, handebol, 
vôlei de duplas, xadrez, tênis de mesa e caçador.
Há também festival de dança, passeios, cinemas e 
muitas outras atividades culturais e recreativas.

SECOBA
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mostra científica e Cultural

Tornar o aprendizado prazero-
so e despertar o gosto pela 
pesquisa científica. Esse 

é um dos objetivos da Mostra 
Científica e Cultural que acontece 
anualmente. Um tema central é 
definido pela equipe pedagógica 

MOSTRA CIENTÍFICA E CULTURAL
e cada turma realiza uma linha 
de pesquisa sobre o assunto. 
O trabalho acontece durante 
alguns meses e culmina em 
uma apresentação pública do 
que foi pesquisado.
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estrutura

São mais de 20 mil m2 de área construída, com 
três ginásios esportivos, salas de aula amplas 
e equipadas com recursos tecnológiocos, 

biblioteca, capela, salão de eventos, cantina com 
praça de alimentação e chácara. 
 
Biblioteca: Um espaço confortável e equipado com 
recursos para o estudo, leitura e elaboração de 
trabalhos. 

Cantina: Com oferta de alimentação saudável 
e que agrade ao paladar das nossas crianças e 
jovens, a cantina possui uma praça de alimentação 
preparada para que os alunos possam lanchar ou 
desfrutar do buffet servido no horário de almoço.

Centro Esportivo Bagozzi (CEB): Localizado nas 
proximidades do colégio, o espaço é utilizado para as 

NOSSA ESTRUTURA
práticas esportivas escolares. A comunidade também 
pode aproveitar esse espaço que pode ser locado 
para atividades esportivas em momentos de lazer e 
diversão. Rua: Caetano Marchesini, 850 – Curitiba – PR

Chácara Bagozzi: Um espaço maravilhoso de 
convivência e contato com a natureza. Localizada 
em Araucária, a Chácara Bagozzi é o ambiente 
perfeito para proporcionar ao aluno uma experiên-
cia de integração. Dentre as atividades, os alunos 
participam de acampamentos, confraternizações 
e educação ambiental. A chácara também pode 
ser locada pela comunidade. Rua Nestor Pereira 
Habkost, 250 – Araucária – PR
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O Centro Cultural Bagozzi é 
um lugar repleto de cultura 
e arte à sua espera. Nossos 

cursos são preparados para 
acolher sua criatividade com 
dinamismo e entusiasmo. Além 
dos cursos, contamos com um 
espaço de conveniências com Lan 
House, Café Cultural, massagem e 
nutrição.
Venha descobrir suas habilidades 
e aperfeiçoar os seus dons. 
Venha descobrir o Centro Cultural 
Bagozzi.

CENTRO CULTURAL BAGOZZI: 
UM LUGAR PRONTO PARA VOCÊ

Cursos:
Escola de música: 3329 1210 
Kung Fu: 3019 6642
Desenho Mangá: 3019 6642
Idiomas: 3019 6642
Teatro: 99795 9435
Corte, costura e artesanato: 99960 3415
Yoga: 98442 5178
Pinturas em tela: 99676 1140
Danças e produções artísticas: 98419 8901
Ginástica Rítmica: 99602 3679
 
Facebook/centroculturalbagozzi
Whats: 99795-9435/99915-3747

centro cultural




