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Manaus celebra o
centenário do Colégio
Dom Bosco
Equipe de Comunicação do Colégio Dom Bosco

Em 24 de julho de 1921, chegaram a Manaus, AM, os Salesianos de Dom Bosco

com o intuito de fundar uma escola que “igualasse as escolas dos demais

estados do Brasil para educar a mocidade amazonense”. Iniciaram as atividades

com oratórios festivos, aulas noturnas, externato e internato. 

Os salesianos chegaram à Amazônia convidados pelo então bispo de Manaus,

dom Irineu Jof�ily, com a tarefa especí�ica de iniciar as atividades do Colégio

Dom Bosco, que teve como seu primeiro diretor o padre Pedro Ghislandi. Nas

precárias instalações do antigo prédio episcopal, começaram a funcionar as

primeiras séries do Curso Primário, e, no terreno ao lado, o Oratório Festivo. 

Em 1940, iniciaram o Curso Cientí�ico e o Curso de Técnico em Contabilidade,

que formaram inúmeros pro�issionais ao longo dos vários anos de

funcionamento. Em 1959, o internato foi fechado. 

Uma nova etapa da história do Colégio Dom Bosco teve início em 1971, com a

matrícula das primeiras alunas, dando início ao Curso de Pré-Escolar. Com a

abertura da Zona Franca de Manaus e o crescimento da população manauara,

houve a necessidade da construção de um novo prédio escolar, que foi

inaugurado no mês de agosto de 1976. 

Em 1993, o Colégio Dom Bosco foi elevado a paróquia, para atender

pastoralmente aos alunos, ex-alunos e suas famílias. Em atendimento à

solicitação da Igreja local, o Colégio se preparou construindo, no mesmo local

da antiga, uma nova igreja, em estilo moderno e muito acolhedora.

Este ano, o Colégio Dom Bosco completa
100 anos de existência e continua
seguindo a missão de Dom Bosco para
atender aos anseios dos alunos e ex-
alunos.

Hoje, o Colégio Dom Bosco possui equipamentos modernos para atender ao

material didático digital que oferece a todos os alunos da Rede Salesiana, e

ainda conta com uma ampla biblioteca e os laboratórios de informática, �ísica,

química e biologia. A infraestrutura do colégio conta com ginásio

poliesportivo, piscina semiolímpica, quadras de esporte cobertas, auditório

com capacidade para 600 pessoas, sala de dança, sala de judô e sítio para

formações e lazer da comunidade educativa.

A partir de 2019, o Colégio Dom Bosco passou a ter um olhar especial para a

Educação Infantil, buscando melhorias para os alunos e educadores,

realizando reformas no prédio e dando aos ambientes mais conforto e

praticidade.

Este ano, o Colégio Dom Bosco completa 100 anos de existência e continua

seguindo a missão de Dom Bosco para atender aos anseios dos alunos e ex-

alunos. Em comemoração ao centenário do colégio, no início do ano foi

entregue a reforma do prédio da Educação Infantil e, seguindo a tradição dos

primeiros salesianos que aqui chegaram, em julho de 2021 o Colégio iniciou o

Projeto Social “Dom Bosco Sonha Conosco”, que atende crianças de 6 a 12 anos,

brasileiras e venezuelanas. 

O colégio mais tradicional de Manaus atualmente funciona com cursos que vão

da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, até o Ensino Médio, tempo

integral, catequese e possui ainda escolinhas de esporte e cultura que atendem

aos alunos e à comunidade educativa.

Voltar Avançar

© 2021 Copyright: Boletim Salesiano

 



https://bs2107-adad5833acf9c19874-fa64f732f74c9.webflow.io/05-projeto-de-vida-discipulo-missionario-de-jesus-cristo-o-catecumenato
https://bs2107-adad5833acf9c19874-fa64f732f74c9.webflow.io/07-pagina-do-leitor-jovens-se-encantam-com-a-experiencia-do-voluntariado
https://boletimsalesiano.org.br/
http://revista.boletimsalesiano.org.br/banca/
https://webflow.com/?utm_campaign=brandjs

