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1. ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

1.1. Resumo das Principais Ações desenvolvidas durante o ano letivo/2018, nas Unidades João Paulo e 
Renascença. 

 

 07 a 09/01 - JORNADA PEDAGÓGICA (Unidades João Paulo e Renascença) - A abertura se deu em uma das 
salas de, Cinema do Shopping Rio Anil, onde reunimos todo o corpo técnico e docente, das duas Unidades. 
Uma forma de iniciar as atividades do ano letivo com um olhar diferenciado a respeito dos desafios do século 
XXI para a educação e, consequentemente, todos os pares envolvidos. Iniciamos assistindo uma bela 
mensagem do filme “Como estrelas na terra”. Nos outros dias, a programação aconteceu na Unidade João 
Paulo, com palestras, rodas de conversa, discussões a respeito da temática e todo o processo pedagógico da 
escola para o ano 2019 fizeram parte desse momento. 

 14 a 22/01 - ACOLHIMENTO DOS ALUNOS (Unidades João Paulo e Renascença) – Hora de dar boas-vindas 
aos nossos alunos. O início das aulas se dá de forma gradativa, dentro de um período, de acordo com os 
segmentos. Esse momento é planejado pelas coordenações e conta com o apoio dos docentes, Capelania e 
Direção; a programação é realizada de acordo com a faixa etária de cada segmento, inicialmente com a 3ª 
série do Ensino Médio e, por último, com a Educação Infantil. 

 Dia 21/01 - PROGRAMA BILÍNGUE (International School) – Os alunos da Educação Infantil tiveram o primeiro 
contato do ano com bilinguismo. Eles foram recepcionados pelas professoras com atividades envolvendo 
games de warm up, com intuito de revisar conteúdos dos quais eles já têm propriedade, reforçando ainda 
mais o aprendizado. Também foi apresentada a Classroom Language, ou seja, expressões relacionadas à 
linguagem de sala de aula, utilizando comandos e frases específicas para que seja cumprida a rotina escolar. 
Os alunos tiveram a oportunidade de rever vocabulário específico de material escolar e puseram em prática 
através de dinâmicas, games e músicas. Este momento de Welcome back to School se prolonga por duas 
semanas consecutivas a fim de que o conteúdo relacionado seja reforçado de maneira adequada. 

 04 a 08/02 - REUNIÃO DE PAIS (Unidades João Paulo e Renascença) – As reuniões aconteceram de forma 
simultânea nas duas Unidades. A programação constou de abertura com momentos devocionais; 
apresentação da equipe pedagógica; dos materiais didáticos adotados:  Sistema Positivo (disciplinas do núcleo 
comum), Lesson (Tecnologia e Inovação), Bene (Socioemocional), Programa Bilíngue (International School e 
UNO(Inglês); as plataformas virtuais (WPensar, Classroom, Positivo; sistema de avaliação; uso do uniforme; 
horários de entrada e saída; e todo acompanhamento pedagógico. Esses encontros introdutórios foram 
importantes também explanações genéricas a respeito de conceitos principais acerca do Bilinguismo, para   
que os pais entendam a proposta inicial da adoção do Programa na escola, bem como são feitas. No decorrer 
do ano os pais também terão a oportunidade de conhecer mais de perto a metodologia diferenciada adotada, 
além de tirar dúvidas sobre o programa, por meio das vivências que a escola realizará. 

 11 a 22/02 - PROGRAMA BILÍNGUE(UNOi) - Os alunos do Fundamental II realizaram atividades que instigaram 
sua criatividade e memória, através de games de vocabulário, como o conhecido Pictionary, uma forma de 
entreter, aprendendo e intensificado o conhecimento de novos vocabulários. Já os alunos do Ensino Médio 
tiveram uma aula especial sobre o evento mais esperado do ano, de acordo com a indústria cinematográfica, 
o Oscar, de forma que puderam reconhecer a importância para o mundo do cinema através de grandes 
clássicos premiados, utilizando a Língua Inglesa. 

 11/02 - ANIVERSÁRIO DE 62 ANOS DO COLÉGIO BATISTA (Unidades João Paulo e Renascença) -  
Realização de diversas atividades nas salas de aula, com os alunos da Educação Infantil e Fundamental II, 
valorizando essa data tão especial. Entre essas atividades podemos citar:  produções de cartazes e cartões 
parabenizando o aniversariante; construção de mural com mensagens em alusão à data; construção de um 
painel com homenagens; pintura de bolo e cupcake; criação de um vídeo no qual eles relatam a importância 
da escola na vida delas.  

 01/03 - PROJETO ANTIBULLYING E CIBERBULLYING (Unidades João Paulo e Renascença) - O Projeto foi 
desenvolvido em conjunto com a Coordenação, Capelania e Direção, com os alunos do 6º ao 9º do Ens. 
Fundamental; e 1ª à 3ª série do Ens. Médio, sob a temática: “E se fosse você?". Tal abordagem visa 
conscientizar sobre a importância e o devido respeito que deve existir para com o próximo, uma vez que 
somos únicos, cada um com suas particularidades e jeito de ser. Os alunos apresentaram trabalhos baseados 
em capa de revista, anúncio publicitário, charge e seminários abordando a temática. 

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

