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 PALESTRA COM PSICÓLOGA CARINA VALE - Dando início às atividades da campanha de Valorização à Vida, 
convidamos a psicóloga Carina Vale da CVV (Centro de Valorização da Vida), para falar para os nossos alunos 
sobre o tema Setembro Amarelo: Você não está sozinho. 

 CELEBRAÇÃO A VIDA - Trabalhamos durante todo o mês de maio com os alunos o tema “Valorização à Vida”, 
no mês em que todas as atenções estão voltadas para as campanhas de combate ao suicídio. 

 AÇÃO DO BEM -  Recebemos em nossa escola a Missionária da Junta de Missões Nacionais, Núbia Silva. Na 
oportunidade, fizemos a entrega de kits de escovas e creme dental para as famílias ribeirinhas do Amazonas. 
Nessa ação do projeto BEM, arrecadamos 123 caixas de creme dental e 85 escovas de dente. Ainda nesse 
dia a missionária compartilhou um pouco de sua experiência com os nossos alunos. 

 AÇÃO DO BEM - Juntamente com a profa. Herbene (Ensino Religioso) fomos com os alunos do 9º ano visitar 
o Asilo de Mendicidade, para fazer a entrega de donativos. Na oportunidade, os alunos puderam interagir 
com os idosos que ali estavam, conversaram, jogaram dominó e cantaram músicas. Foi uma experiência 
emocionante para todos nós. 

 AÇÃO DO BEM – Visitamos com os nossos alunos Lar Calábria. Instituição que atende crianças de várias idades 
e em situações quase que desumanas. Crianças que são abandonadas pelos pais, crianças que estão 
envolvidas em processos judiciais, enfim. Nossos alunos levaram alguns brinquedos para alegrar ou tentar 
trazer um pouco de alegria a vida tão sofrida daquelas crianças. 
 

7. FORMAÇÃO CONTINUADA – Unidades João Paulo e Renascença 

DATA CURSO PARTICPANTES 

16/02 

Workshop “Os Desafios Atuais da 
Coordenação Pedagógica”, 

promovido pela Plural Consultoria 
Educacional 

Participação das coordenadoras pedagógicas e das 
diretoras de Unidade. 

19/02 
Palestra promovida pelo INEPE 

sobre Censo Escolar 
Participação da Secretária Escolar: Vânia Machado  

21/02 

Seminário Charllenge: O Grande 
Desafio da Liderança De Alta 

Performance 
Promovido por: LeaderDay 
Local: Multicenter Sebrae 

Participação de toda a equipe diretiva e técnico-
pedagógica. 

23/03 

Memória Escolar: construção e 
organização dos registros escolares, 
promovido pelo Colégio Batista aos 

seus colaboradores. 

Técnicos e Administrativos  

12 e 
13/04 

DISCIPLINA POSITIVA 
promovido pela Plural Consultoria 

Educacional 

Participação de toda equipe pedagógica, e uma equipe 
de professores, visando ao aprimoramento das 
práticas pedagógicas. 

24 e 
25/04 

CONGRESSO IEL DE EDUCAÇÃO: 
CAMINHOS PARA O NOVO ENSINO 

4D 

Participação da equipe gestora. Temas de grande 
relevância para   o momento atual, com a participação 
de escritores e cientistas renomados do cenário 
educacional brasileiro.  

17 e 
18/09 

Seminário de Líderes Educacionais Diretores 

30/09 
Um Dia Positivo - Encontro de 

Gestores 
Diretores e Coordenadores / Professores 

03 e 
04/10 

Simpósio de Educação Diretor Geral 

08 a 
17/11 

Vale do Silício Diretor Geral 

02/12 The game Changers Diretores 

 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5484&m=db

