
 

 
 
 
 

Relatório do Colégio Batista “Daniel de La Touche”, referente ao ano de 2019, 
apresentado à 84ª Assembleia Geral da Convenção Batista Maranhense-CBM. 

 

 Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele 
se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós 
o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. (Salmos 33:20-22) 
 

 

 PALAVRA DO DIRETOR GERAL 
 

 

Movidos pela esperança que depositamos em Deus, encerramos as 

atividades letivas e administrativas do ano de 2019, com o coração repleto de 

gratidão pelas experiências que o Senhor nos proporcionou vivenciar até aqui.  

Tempos de lutas, de desafios, mas também de conquistas, de vitórias e sobretudo de 

bênçãos. Continuamos desafiados e obstinados a dar continuidade aos planos de 

Deus para o Colégio Batista em São Luís, pois cremos que ele é poderoso para realizar 

muito mais do que somos capazes de idealizar.  

Trabalhar com educação é uma missão ao mesmo tempo fascinante e 

desafiadora; exige responsabilidade, preparo e coragem para enfrentamento de 

situações, as mais diversas. Porém, temos consciência da nossa responsabilidade, de 

darmos continuidade ao legado que o Colégio construiu ao longo da sua existência, de respeitar sua tradição, 

entretanto, com o desafio de torná-la uma escola inovadora e moderna, sem abrir mão dos seus princípios e 

valores.  

Hoje, temos a satisfação de dizer que Colégio Batista é uma escola de Educação 360º: emocional, 

científica, cristã e inovadora, preocupada com a formação global do educando. Para isso, temos buscado 

estratégias com novas metodologias que facilitem a aprendizagem dos nossos alunos. Já trabalhamos com 

algumas delas, a Flipped Classroom (sala de aula invertida), Cultura Maker (faça você mesmo); recursos 

didáticos/tecnológicos, como o uso das plataformas virtuais: Google for Education/Classroom, Positivo ON, além 

do Programa Bilíngue e a disciplina de Tecnologia e Inovação (Sala 4.0). 

Mas, não só de tecnologia vive o ser humano, por isso, em 2019, aliamos às novas metodologias a 

educação socioemocional. Adotamos o material do BENE, Programa de formação Ética e Sociemocional, da Rede 

Batista de Educação, que de forma transversal foi inserido nos conteúdos curriculares da Educação Infantil e 

Fundamental 1 (1º ao 5º ano). O resultado foi bastante satisfatório, por isso, em 2020, será estendido para outros 

segmentos, haja vista a necessidade de trabalharmos valores morais, éticos e espirituais com os nossos alunos.  

Na área administrativa, os desafios são quase sempre os mesmos: reduzir o índice de inadimplência, 

fidelizar a nossa clientela, captar novas matrículas e investir em melhorias. Temos trabalhado muito para alcançar 

resultados satisfatórios nessas áreas e, graças a Deus temos conseguido. 

O resultado de todas essas ações tem feito com que o Colégio Batista seja visto agora, de forma diferente 

– podemos assegurar isso baseados nos testemunhos e depoimentos recebidos. As ações de marketing, 

viabilizadas por meio de parcerias, têm dado uma boa visibilidade ao excelente trabalho que a escola vem 

desenvolvendo.  

2019 – Um ano de conquistas e realizações. Sim, podemos afirmar também que 2019 foi um ano de 

realização de sonhos. Após 15 anos da abertura da primeira filial do Colégio Batista, o Senhor está nos abençoando 

com a criação de mais uma unidade de ensino, em uma área privilegiada de São Luís, um local escolhido por Deus 

para ser, assim como as outras unidades, uma agência de evangelismo, de propagação da Palavra de Deus. Assim 
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