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4. SECRETARIA ESCOLAR 
4.1. Quantidade de discentes, por segmento: 

CURSOS E SÉRIES 
UNID.  

JOÃO PAULO 
UNID. 

RENASCENÇA 
TOTAL 

EDUCAÇÃO INFANTIL 88 94 182 

ENS. FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 137 126 263 

ENS. FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) 145 115 260 

ENSINO MÉDIO 123 100 223 

TOTAL POR UNIDADE 493 435 928 

 
5. CAPELANIA (Unidade João Paulo: Capelão - Thiago Neves) 
 
5.1.  Principais atividades desenvolvidas durante o ano pela Capelania: 

 

 Devocionais – São realizados, semanalmente, nos setores da escola. Momento de comunhão, oração e 
reflexão na Palavra de Deus. 

 Aniversariantes do mês – A Capelania, por ocasião do aniversário cada colaborador, demonstra gratidão a 
Deus pela sua vida e deixa com ele um cartão com uma mensagem de felicitações. 

 Reuniões com os Pais - Apoio às Coordenações durante as reuniões, levando os Pais a refletirem sobre “Um 
lar edificado em Deus” (Salmo 127.1-3). 

 Devocional com as crianças – Acontece sempre às terças-feiras com a Educação Infantil e Fundamental I, de 
acordo com o calendário de devocionais elaborado pela Capelania e Coordenação. 

 Assembleias – são realizadas mensalmente com alunos do Fundamental II ao Ensino Médio. Em 2019 
refletimos sobre várias temáticas: a primeira delas, em fevereiro, o tema foi alusivo aos 62 anos do Colégio -
“Há 62 anos construindo amizades”, e no decorrer do ano tratamos sobre, Gratidão; Bulliyng; “Sois 
verdadeiramente livres?”, baseada no texto de João.; “Adolescentes que amam a Deus, amam seus amigos e 
não se contaminam”; Reforma Protestante.     

 Observação de Aulas do BENE – A Capelania se fez presente algumas vezes em sala de aula observando como 
o programa de formação ética e socioemocional tem sido trabalhado pelos professores, em alguns 
componentes curriculares. O Programa visa levar os alunos a se conhecerem melhor e assim, conviverem 
melhor uns com os outros. Com o passar do tempo acreditamos ser possível ver resultados mais visíveis. 

 Programa BENE - O Bene é um projeto idealizado e desenvolvido pela Rede Batista de Educação Mineira, 
visando a integralidade do ser humano, uma proposta que vem ao encontro dos anseios da nossa escola. Será 
uma ferramenta que contribuirá para o fortalecimento daquilo que a escola, há 62 anos, vem fazendo na área 
educacional. Para a apresentação do programa contamos com a presença do Pr. Wagno, responsável pelo 
programa e com a participação da Capelania e todo corpo técnico-pedagógico das duas Unidades. Momento 
importante de muito aprendizado.  

 Culto de Gratidão - 62 Anos do Colégio Batista - Gratidão a Deus pela sua bondade e misericórdia que nos 
acompanham todos os dias. Um culto com testemunhos de alunos, ex-alunos, colaboradores e ex-
colaboradores. O amor e gratidão foram sentimentos que marcaram o depoimento de cada um deles por essa 
escola. Deus seja louvado, a Ele a glória para sempre.  

 I Escola de Pais - Trabalhamos o tema “Escola e Família: responsabilidade compartilhada”. Para palestrar sobre 
o assunto convidamos a Educadora Cristã, Fran Farias. Foi um momento especial de reflexão e interação. 

 Apoio ao Projeto Antibulliyng "E se fosse você" - uma abordagem visando conscientizar a comunidade escolar 
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. A empatia com o outro leva-nos a experimentar a Graça e 
Misericórdia de Deus derramada em nossas vidas.  

 Celebração da Páscoa (Cantata e Ceia) - Celebração junto com a comunidade escolar do verdadeiro sentido 
da Páscoa. Transmissão da mensagem bíblica sobre a morte e ressurreição de Cristo, por meio do louvor, 
encenação, coral e a Ceia como um memorial do seu sacrifício. Assim, os nossos alunos são ensinados 
biblicamente.  

 VALORIZAÇÃO DA VIDA (SETEMBRO AMARELO) – Ação Social com os alunos da Oficina de Canto, na Unidade 
Mista do Bequimão, levando a música tema do mês, “Felicidade” de Marcelo Jeneci, para as pessoas que ali 

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

