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 10/08 - APLICACÃO DAS AVALIAÇÕES DO MATERIAL BENE – (Unidades João Paulo e Renascença – Os alunos 
do Ensino Fundamental I, realizaram as avaliações do material BENE, mostrando assim o quanto aprenderam 
sobre as VIRTUDES. 

 30/08 - OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS (Unidades João Paulo e Renascença) -  Realização da 1ª 
fase da Olimpíada Nacional de Ciências, com a participação de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª 
série do Ensino Médio. 

 31/08 - 2ª FASE DA OLIMPÍADA MARANHENSE DE QUÍMICA (Unidades João Paulo e Renascença) Realização 
da 2ª fase da Olimpíada Maranhense de Química contando com a participação alunos do Ensino Médio. 

 04/09 - PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE (Unidade João Paulo) - Palestra sobre a importância do meio 
ambiente, proferida pelo 1º Tenente João Pedro, lotado no 24º Batalhão de Infantaria Leve, ressaltando a 
responsabilidade que cada um de nós devemos ter para com o meio em que vivemos. Foi um dia de bastante 
aprendizado para os nossos pequenos. 

 05/09 - DIA DA RAÇA - “Colégio Batista: uma escola de Valores Cristãos” - com esse tema o Colégio Batista – 
Unidade João Paulo, realizou desfile cívico em comemoração ao Dia da Raça, destacando nos pelotões os 
frutos do Espírito Santo: virtudes cristãs essenciais para uma vida reta, próspera e verdadeiramente feliz. Foi 
um dia para ficar marcado na memória dos nossos alunos e de toda comunidade do João Paulo. Os pequeninos 
da Educação Infantil também desfilaram, e embora o desfile deles tenha sido no pátio da escola, eles 
demonstraram bastante empolgação. 

 13/09 - AULA CAMPO (Unidade Renascença) - Os alunos do 8º ano participaram da aula campo de Arte, no 
espaço Terra Zoo Quixaba. A temática trabalhada foi Impressionismo. Os alunos realizaram suas obras de arte 
ao ar livre com a presença da natureza a seu redor. 

 04/10 - REUNIÃO COM OS PAIS / LANÇAMENTO DO EDITAL DE MATRÍCULAS PARA 2020 (Unidades João 
Paulo e Renascença) - Realizada reunião com os pais para lançamento da campanha de matrículas/2020. 
Informações sobre promoção de matrícula antecipada, implementação de novos serviços. 

 07 e 09/10 - FESTIVAL MARANHENSE DE COROS-FEMACO - Os alunos que fazem parte da Oficina de Canto, 
das Unidades João Paulo e Renascença, participaram do Festival Maranhense de Coros-FEMACO. O FEMACO 
é um festival de corais realizado, anualmente, pela Universidade Federal do Maranhão, reunindo vários corais 
da capital. A apresentação de abertura aconteceu na escadaria da Biblioteca Benedito Leite e as demais 
apresentações, no Teatro Artur Azevedo. 

 08 e 10/10 - CAFÉ LITERÁRIO (Unidade Renascença) - Os alunos do 6º ano ao 9 º ano realizaram um Café para 
receberem os escritores Maria das Neves Azevedo, Sebastião Moreira Duarte, escritor e membro da Academia 
de Letras Maranhense. O encontro foi marcado por roda de conversa sobre a experiência de cada um como 
escritor e sobre a importância da leitura e a valorização da produção textual. 

 09, 10, 11 e 12/10 - SEMANA DA CRIANÇA - “VIVENDO A AMIZADE VERDADEIRA” (Unidades João Paulo e 
Renascença) - Iniciamos a Semana da Criança com louvor e adoração ao nosso Deus. As crianças se 
apropriaram do tema e da divisa, refletindo sobre a importância da amizade verdadeira em suas vidas. Muita 
alegria e diversão com o circo IBNV marcaram esse dia.  

 12/10 - CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA – ECOPARQUE RAPOSA (Unidade Renascença) Reunimos os familiares e 
crianças num delicioso momento de confraternização com piquenique, estações com animais, montaria em 
cavalos, lagos para a pesca, caiaque, piscina, skyline entre outros entretenimentos.  
 

 18/10 - HOMENAGEM AOS PROFESSORES – Como forma de homenageá-los pelo Dia do Professor, o Colégio 
proporcionou um jantar, com uma programação especial para todos os professores e auxiliares da escola, no 
Mendes Buffet.  

 22/10 - GIGANTES DA HISTÓRIA (Unidade Renascença) - No encerramento do Projeto “GIGANTES DE 
HISTÓRIA”, os alunos do 6 º ao 9° ano foram premiados com medalhas de honra ao mérito. O Projeto 
incentivou os alunos a aprofundarem seus conhecimentos, a respeito dos conteúdos de História, por meia da 
pesquisa e da leitura. 

 31/10 e 06/11- PREMIAÇÃO DO BENE (Unidades João Paulo e Renascença) - Os alunos do 1° e 3° ano 
receberam a premiação por praticarem a CORAGEM, HONESTIDADE, PROATIVIDADE e a TEMPERANÇA. Essas 
virtudes foram trabalhadas pelos professores em consonância com as habilidades socioemocionais, 
contemplando uma formação ética para as nossas crianças. 
13 e 20/11 - MUSICAL EXPRESSÕES (Unidades João Paulo e Renascença) - Espetáculo aberto aos pais e 
convidados dos alunos, no horário das 19h, no Teatro Zenira Fiquene – Faculdade Pitágoras, apresentado 
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