FAQ- COLÉGIO CATÓLICA/OPET
1. O nome do Colégio irá mudar?
Sim. Esse processo seguirá cronograma que é comum neste tipo de operação. Porém, a partir de
setembro de 2021, o Colégio Opet passa a se chamar Colégio Católica de Curitiba.
2. O que é o Grupo UBEC? Quais instituições fazem parte dele?
O Grupo UBEC, fundado em 1972, mantém instituições confessionais católicas de educação básica
e superior. Associação civil de direito privado, caráter confessional, assistencial, educacional e
filantrópico, é formado pela união de seis instituições religiosas
3. O que é o ensino confessional?
O ensino confessional católico é aquele ministrado e administrado por igrejas ou confissões
religiosas. No caso das escolas da União Brasileira de Educação Católica – Grupo UBEC, o ensino
baseia-se em princípios e valores humanos, éticos e cristãos, que norteiam todo o trabalho
educativo. Sua perspectiva, porém, é a de um ensino contemporâneo e aberto ao diálogo e à
alteridade.
4. Preciso ser católico para manter meu filho no Opet?
Não. Instituições de ensino católicas, atuam há centenas de anos no país e entre seus alunos,
professores e gestores estão pessoas de todas as religiões. Isso vale para a União Brasileira de
Educação Católica – Grupo UBEC, que tem no respeito à diversidade de crenças e ao diálogo interreligioso valores muito importantes.
5. Minha filha ou filho será obrigado a ter aulas de religião?
De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que
norteia o ensino em todo o território brasileiro, as crianças do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental devem ter aulas de ensino religioso. Ensino religioso, porém, não é igual a
proselitismo, ou seja, ele não tem por finalidade converter os estudantes a uma religião. Seu fim é
apresentar o fenômeno religioso de forma ampla, ancorado na cultura, diálogo, convivência e
respeito às diferentes tradições e opções religiosas.
6. Para continuar estudando no Colégio, meu filho (a) será obrigado a fazer catequese?
Não, de forma alguma. A começar porque a opção pela catequese é da família e não da escola. A
catequese é uma instrução religiosa – desligada, portanto, da educação formal – que tem como
objetivo preparar as crianças para o sacramento da primeira eucaristia. A escola poderá ofertar a
catequese em parceria com uma paróquia e proposta da Arquidiocese de Curitiba; mas, é a família
que faz a opção de colocar o filho na catequese ou não.
7. Na educação católica, as crianças rezam na escola?
Na educação católica são praticados valores e princípios cristãos como o respeito, a solidariedade
e o amor ao próximo. Um momento de oração pode ser oferecido pela instituição, mas ele não é
obrigatório – isto é algo definido pela Constituição Federal em seu Artigo 5º, VI.
8. Minha família pertence a outra religião, que não a católica. Que garantia eu tenho de
que meu filho ou filha terá sua religião familiar respeitada?

Todas as garantias. O colégio não faz proselitismo, ou seja, não tem como objetivo converter
pessoas ao catolicismo. Sua missão fundamental é educar e colaborar com a construção do
projeto de vida dos estudantes. A proposta pedagógica mantém e assegura a inclusão de todas as
culturas, etnias e religiões – isto, aliás, é garantido constitucionalmente.
9. O que a UBEC trará de novo para o Colégio Opet?
A UBEC irá somar ao projeto pedagógico do Opet projetos da pastoralidade, de recursos
tecnológicos e de inovação para o ensino. Além do projeto Bilíngue, que será um novo projeto a
ser implementado, serão instaladas salas inovativas, o novo ensino médio, haverá a revitalização
de atividades extracurriculares e o projeto propósito de vida, alinhado a um conjunto de valores e
princípios humanos, éticos e cristãos.
10. O uniforme escolar será o mesmo?
As famílias poderão utilizar o uniforme antigo do Colégio OPET até dezembro de 2022, sem
nenhum prejuízo à rotina escolar do estudante. Porém, os novos uniformes do Colégio Católica de
Curitiba estarão disponíveis para venda a partir de janeiro do próximo ano.
11. A proposta pedagógica permanece a mesma?
A proposta pedagógica será fortalecida. Somaremos à proposta educacional do Opet, pautada no
ensino significativo, no protagonismo e na cidadania, os valores humanos, cristãos, éticos e a
excelência acadêmica que norteiam o trabalho do Grupo UBEC. Haverá, também, projetos de
inovação, que contribuirão para a melhoria e qualificação do processo de ensino-aprendizagem do
Colégio Católica de Curitiba.
12. Como funcionará o novo Ensino Médio?
O Novo Ensino Médio do Grupo UBEC terá carga-horária de até 1.800 horas para a BNCC e, no
mínimo, 1.200 horas para os Itinerário Formativo, os quais poderão ter foco em uma ou mais
áreas de conhecimento e/ou na formação técnica e profissional.
13. Como fica a preparação dos estudantes para o ENEM com a chegada da União
Brasileira de Educação Católica – Grupo UBEC?
A União Brasileira de Educação Católica – Grupo UBEC tem ampla experiência na preparação dos
alunos para o ENEM e outros vestibulares. Assim, o objetivo é somar a experiência Opet à
experiência UBEC e fortalecer ainda mais a preparação dos alunos.
Os resultados dos colégios do Grupo UBEC, no último Enem, são excelentes e expressivos. Foram
registradas mais de 150 aprovações, incluindo aprovações nos cursos de Medicina e em
universidades federais.
14. A Cidade Mirim será mantida?
Sim, e o projeto será potencializado, para trazer mais novidades, inovação e bem-estar aos
estudantes.
15. O colégio receberá melhorias em infraestrutura?
Sim. Além da infraestrutura, será levado projeto de inovação e tecnologia, marcas presentes no
ensino do Grupo UBEC.

