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Não Foi Um Sábado Qualquer
Colégio realiza uma festa para centenas de pessoas e comemora com grande estilo a marca dos 110 anos de uma vitoriosa e abençoada história

UM SÁBADO para não esquecer.
Uma data para ﬁcar marcada por
toda a vida.

mensagem focada na vida e na
esperança, parabenizando o
Colégio por data tão signiﬁcativa.

agradecidas, do não menos
emocionado, pastor Alexandre
Aló.

Não é todo dia que alguém ou
alguma instituição comemora 100
anos, imagine 110!

Mas o momento mais marcante e
emocionante da manhã foi, sem
dúvida, das homenagens que o
Colégio proporcionou a seus
funcionários e ex-funcionários,
um com mais de 90 anos.

A festa dos 110 anos estava
apenas começando, porque
durante o dia houve palestras,
barracas, surpresas, brincadeiras e
um extenso programa que
animou as centenas de pessoas
presentes ao evento.

Pois o Colégio Batista Shepard
chegou a esta marca, no dia 05 de
março e comemorou com uma
grande festa preparada com
enorme carinho, e com a
participação de centenas de
convidados.
A festa trouxe toda a comunidade
escolar para dentro dela, e
movimentou pessoas de várias
idades, muitas com uma grande
história com o Colégio Batista
Shepard.

A homenagem contou com a
entrega de placas que faziam
alusão ao trabalho e uma palavra
de gratidão pelos serviços
prestados.

Fora do ginásio, em cada
Segmento e em cada espaço do
Colégio, alguma coisa estava
acontecendo, dando à festa o
ambiente perfeito de celebração.

Momento das homenagens

Direção do Colégio e da CBC

Alunos, pais e convidados
participaram de todos os
momentos dentro do Ginásio, que
reservava a cada momento uma
emoção a mais.
As palavras iniciais dadas pelo
Diretor Professor Alexandre
Pascoal Aló, foram de boas vindas
a todos. Como é natural, professor
Aló convidou a todos para
desfrutarem do melhor que o
Colégio poderia oferecer naquele
dia, além de enfatizar o trabalho
de excelência de toda a equipe.
Assim também, como a palavra
introdutória da professora, Vicediretora, Ana Laura Defáveri,
despertou a todos a viverem o
Sábado Alegre com as famílias e
também desfrutarem do
momento especial do Colégio.
Logo após foi concedida a palavra
ao pastor Nilton de Souza, Diretor
Geral da Convenção Batista
Carioca, que trouxe uma

Um pequeno acervo de memórias
do Colégio foi preparado. Com
fotos, objetos e cartas, o espaço
trouxe uma boa parte da história,
que rememorou turmas,
professores e parte desta longa
caminhada do Batista Shepard.
Em meio à festa foi inaugurada a
placa comemorativa dos 110
anos, que foi ﬁxada na
e n t r a d a d a C a s a
Administrativa, reaberta em
2017.
Direção e demais
colaboradores do Colégio
participaram da cerimônia,
que emocionou a todos, pela
convicção do caminho
próspero em que a Instituição
tem vivido nestes dias.

Começou com o encontro
devocional e cívico. Foi marcado
pela entrada das bandeiras, ao
toque do Hino à Bandeira.
Todos os presentes no Ginásio
Poliesportivo foram chamados a,
com reverência, entoar o Hino
Nacional Brasileiro.

grande comemoração. Tanto a
administração, quanto toda
equipe pedagógica estavam
imbuídos de realizar uma grande
festa à altura de data tão
importante.

Público presente no Ginásio

Os homenageados foram os
professores Joel Kaezer, Carlindo
da Silva e Ana Laura Defáveri de
Oliveira Chácara, além do
funcionário Isaque Dias Ferreira e
esposa Ilma Muniz Cardoso
Ferreira, da Sede Campestre.
A emoção tomou o ambiente,
com a caminhada lenta do «Tio»
Carlindo para receber a placa e os
aplausos efusivos de todos, além
das lágrimas da professora Ana
Laura, que ouvia as palavras

Marcado pela frase «todos
saibam que esta escola
pertence ao Senhor Jesus», a
placa, nas palavras do diretor
Alexandre Aló, é a
conﬁrmação que Deus está
sendo trazido para dentro dos
trabalhos do Colégio, como
sempre deveria ser.

Os eventos contaram também
com apresentação de bandas,
que à frente da Sala da
Recreação no pátio do 1o Segmento
Capelania, com suas canções
embalaram os convidados da
Num dia lindo de sol, cercado pelo
festa. A música feita por alunos e
verde natural que faz o cinturão
até por pais de alunos foi um
do Colégio Batista Shepard, foi um
ponto alto na comemoração.
cenário perfeito para tudo que
Este não foi um Sábado qualquer,
estava acontecendo.
e ﬁcará marcado como um dos
Tobogãs para as crianças,
brincadeiras e recreação no pátio,
pintura de rosto, artesanatos,
contribuíram para uma agenda de
tirar o fôlego de pais, alunos e
convidados.
Todos estavam envolvidos com a

melhores Sábados Alegres de
todos os tempos.

Da mesa do

Diretor
CADA VEZ MAIS,
CADA VEZ MELHOR
“Deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em
Cristo Jesus”. 1 Tessalonicenses 5:18
É com alegria e entusiasmo que chegamos à
114ª Convenção Batista Carioca prestando
graças a Deus pelo avanço do Colégio Batista
Shepard.
Desde o início de nosso trabalho, à frente
desta conceituada e respeitada Instituição,
colocamos o Senhor Deus como o dono e
Senhor daquele lugar. Diante desta
importante decisão, chegar aqui para falar
sobre o que Ele tem feito é extremamente
fácil.
A diﬁculdade instalou-se na caminhada. Pois,
as intempéries, as lutas e ameaças fazem
parte da vida e do nosso cotidiano. Ainda
mais, de um Colégio do tamanho e
envergadura do Batista Shepard. Portanto,
não temos como lutar contra isso. São,
cruzamentos de interesses comerciais, e a
educação tem sido vista como um negócio
muito rentável. Há pouco tempo, uma dessas
empresas investiu 4,6 bilhões de reais na
compra de escolas ¹.
Diante disso, imagine uma única unidade
escolar, que é o nosso caso, ter que lutar
contra conglomerados econômicos que se
inﬁltraram na área de educação, dispostos a
derramarem rios de dinheiro em propaganda,
marketing e descontos como fonte de
captação de matrículas e mesmo assim
conseguir, ainda que timidamente, ter mais
alunos que o ano anterior. Como? Conﬁando
única e exclusivamente no cuidado de Deus e
usando uma equipe extraordinária de
colaboradores, para se ter a excelência que a
Ele é devida.
Foi o que ﬁzemos no ano de 2017 e no início
de 2018. Enfrentamos, como Davi, num
desaﬁo diante do gigante Golias, os
“gigantes” da educação. Sabíamos que nada
seria fácil, num país em crise e um estado e
município, vivendo ainda mais intensamente
esta crise.
Se o desemprego, nos quatro cantos
brasileiros, atingiu a média de 84%, o Rio de
Janeiro chegou, nos últimos três anos ao
número inaceitável de 157% de pessoas sem

trabalho. Soma-se a isto, a demanda

para manter nesta Instituição as

ﬁnanceira do Estado e seus Municípios,

características que a ﬁzeram ser fundada:

afetando milhares de famílias cuja fonte de

servir pessoas, pregar o evangelho e formar

renda é do serviço público, que representa

cidadãos do bem. Verdade seja dita, a Direção

uma considerável fatia dos nossos clientes.

da Convenção Batista Carioca tem investido

A economia em atrito com a política provoca

em ações e procedimentos administrativos

abalos que atingem todos os âmbitos no país,

sistêmicos que conduzem as suas

ou seja, público e privado. Por que seria

organizações adotarem criteriosa gestão de

diferente no Colégio Batista Shepard?

ﬁnanças. Por isso, no âmbito do Colégio,

Todavia, chegamos aqui nesta Assembleia

quando nenhuma nova dívida é gerada,

Convencional nos sentindo vencedores.

temos todas as contas pagas, mantemos

Ebenézer!

todos os compromissos honrados, enfatiza a

Isto porque, de 2016 para 2017 tivemos um

marca de um processo administrativo

declínio no número de matrículas, pouco

econômico/ﬁnanceiro satisfatório, a caminho

acima dos 13%. Percentual no mesmo

de alcançar estabilidade e segurança.

patamar inﬂacionário e do mesmo tamanho

Não temos outra razão para estar ali à frente

do decréscimo em todo país. Porém, neste

da direção pedagógica, administrativa,

momento, maio de 2018, temos mais alunos

jurídica e denominacional, senão pela

que tínhamos em 2017, crescemos em todos

profunda sensação e convicção de que

os segmentos, com exceção ao Fundamental

estamos servindo a Deus e a Seu Reino, este

2, especiﬁcamente no 6º ano, onde esses

que usa o Colégio como estratégia para que o

grupos econômicos mais investiram e

Seu próprio Nome seja gloriﬁcado. E isto está

lograram êxito. Nos demais,

acontecendo agora. Aliás, agradecemos a

indubitavelmente, a boa mão do Senhor nos

Igreja Batista Itacuruçá, pela profícua parceria

conduziu em triunfo quando ultrapassamos

espiritual no exercício da função da igreja no

todos os números do ano passado.

Colégio e de suas portas abertas para os

Para esse enfrentamento, avançamos em

nossos alunos.

ofertas e propostas pedagógicas e isto exigiu

Chegamos aqui com a convicção que estamos

mais espaços (saiba sobre o projeto

na rota, na estrada certa, no caminho

“Formação Estendida”). Realizamos obras

sobremodo excelente, visando dar ao Colégio

estruturais que viabilizaram todo o trabalho

Batista Shepard o melhor dos nossos dias,

do staff do Colégio, aglutinando todos na

para o bem do evangelho.

nova Casa Administrativa, que foi restaurada

Agradecidos somos, a todos que têm olhado

para esse objetivo. Espaços que eram

com carinho o Colégio, e têm ajudado a

ocupados pelo administrativo foram

transformá-lo no melhor ensino da Cidade.

aprimorados em salas de aulas e ambientes

“Bendiga o Senhor a minha alma!

mais facilitadores para a coordenação

Não esqueça nenhuma de suas bênçãos”!

pedagógica.

Salmos 103:2

Se fez necessário melhorar a logística,

1- (https://oglobo.globo.com/economia/kroton-fecha-compra dasomos-educacao-por-46-bilhoes-22619256 )

treinamento de funcionários, bem como
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implementar um marketing com proﬁssionais
dedicados exclusivamente para divulgar a
batistashepardocial

marca e os serviços do Batista Shepard. Numa
pesquisa realizada em dois dias na Praça
Saens Peña, veriﬁcamos que, muitos dos que
por lá passam, não conheciam o Colégio
Batista. Estamos mudando essa realidade.
Nos últimos oito anos, em ações conjuntas, a
Convenção Batista Carioca, através de seus
vários instrumentos e riqueza de pessoas
comprometidas com Deus, ombro a ombro
com a Direção do Colégio Batista Shepard,
vem trabalhando muito, incessantemente,
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Prof. Alexandre Pascoal Aló da Silva
Diretor do Colégio Batista Shepard

SOLIDARIEDADE

QUE DÁ ESPERANÇA

A Casa Batista da Amizade foi
inaugurada no mês de agosto de 1954.
De lá para cá tem servido de inspiração
para muitas gerações.
Os alunos do Colégio Batista Shepard
têm feito, anualmente, encontros de
solidariedade na querida instituição.

UMA TARDE, após a aula, o que os
adolescentes querem fazer?
Descansar! Isso mesmo.
Entretanto, alguns alunos do
Colégio Batista Shepard decidiram
fazer o contrário, foram trabalhar.

Logo após, dezenas de crianças
que recebiam aula de introdução
musical, desceram à quadra, para
participarem de diversas atividades
preparadas pelos próprios alunos
do Batista Shepard.

Mas não um trabalho qualquer, na
verdade, parte dos alunos da 3a
série do Ensino Médio, decidiram
viver mais uma experiência de
solidariedade capaz de levar
esperança a tantas pessoas.

Capitaneados pelos alunos
Fernanda Antunes, Danielle Fins e
Joao Leiros, que se caracterizaram
de palhaços, as crianças da Casa
Batista da Amizade ouviram
histórias como a do profeta Jonas.

Desta vez, o alvo foi o Projeto
Educacional e Social Casa da
Amizade (PESCA), mas conhecido
no meio denominacional como
Casa Batista da Amizade, que ﬁca
no Engenho Novo, na cidade do
Rio de Janeiro, que recebe crianças
em dois turnos.

A criançada se divertiu com tudo.
As brincadeiras realizadas na
quadra da Instituição deram o tom
bem humorado e lúdico encontro,
levando às crianças a oportunidade
de pensar na vida e interagirem
umas com as outras.

A saída do Colégio Batista Shepard
foi entusiasmada. Na van, de
propriedade da instituição,
estavam os 16 alunos, os dois
capelães e um jornalista, para
registrar esta tarde festiva e
solidária.

Durante o evento, preparado pelos
alunos do Batista Shepard, não
faltou música.
O som do violão tocado pelo aluno
Moisés Gorne e do violino nas
mãos de Daniel Blanco, embalaram
as canções.

A chegada já revelava que seria
uma tarde muito especial.

É bom destacar a participação
ainda, do capelão Pedro Tristão no
violão.

Recebidos pela auxiliar
administrativa Cristiane Araújo,
que trabalha há 16 anos, na casa,
com uma palavra breve, informou
um pouco sobre a instituição e
como seria o funcionamento da
tarde.

A experiência não poderia ser
melhor, aﬁrma a capelã do Colégio,
a professora Denise Godói. Para
ela, a ida dos alunos à uma
instituição carente reaﬁrma a fé de
alguns, além de trabalhar uma
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virtude bastante difundida no
Colégio: a solidariedade.
«Eu já vivi essas experiências que eles
estão vivendo e sei o quanto foi
importante para minha vida!»,
lembra Godói, que falava de outras
experiências que marcaram a vida
dos alunos, a cada visita ao lugar.
Aliás, as visitas à Casa Batista da
Amizade feitas por alunos do
Colégio Batista sempre renderam
bons frutos para os visitantes e para
os visitados.
Uma experiência marcante foi a
construção da quadra da Casa.
Após a visita de um grupo de alunos,
um desses estudantes ﬁcou
apaixonado pelo trabalho da
instituição, a ponto de chamar a
atenção de seu pai. Após uma nova
visita, ele decide doar toda estrutura
para a construção da quadra, conta
agradecida a auxiliar Cristiane.
Desta vez, a visita trouxe chocolates
para as crianças e alimentos não
perecíveis.
Estas doações foram fruto de uma
campanha com toda a comunidade
escolar. Todos se empenharam em
trazer as doações dos chocolates na
festa dos 110 anos, no tradicional
Sábado Alegre.
É possível aﬁrmar que, neste caso,
esta nova geração traz ao mundo um
pouco mais de esperança!

Um Projeto.
Muitos Planos!
“ - VOCÊ DEVE ir para casa, sua mãe pode
ﬁcar preocupada.”
“- Você avisou a seus pais que vai ﬁcar mais
tempo na escola?”
“- Quer que eu ligue para sua mãe para
comunicar que você não vai embora
agora?”
Estas são frases recorrentes no cotidiano de
nossos inspetores na abordagem de muitos
de nossos alunos. A realidade é que a escola
é um lugar onde eles gostam de estar!

e percebemos a necessidade de tornar os
ambientes escolares ainda mais
direcionados a uma aprendizagem integral.
Não existe mais lugar para entender
somente o ensino regular como o que
nossas crianças e adolescentes precisam - e
querem - aprender. É necessário
ressigniﬁcar conceitos na mente e na prática
dos gestores e proﬁssionais da educação.
A aprendizagem produtiva ocorre
quando o processo compõe e reforça o
desejo de aprender mais. Sem o desejo de
aprender, o contexto de aprendizagem é
improdutivo. (Seymour Sarason em And
what do you mean by learning?)

E aqui, no Batista Shepard, o que não falta é
espaço e ambientes para que eles se sintam
seguros e à vontade. Monitoria, bandas de
música, esportes, PSI, trabalhos em grupo...
para citar apenas algumas das atividades Uma das conclusões do Fórum Econômico
que eles fazem no turno oposto ao que Mundial (2018) foi que “a modiﬁcação da
educação básica é determinante para
estudam.
deﬁnir como a nova geração de
Acolhemos também, em nossos espaços
proﬁssionais irá encontrar seu futuro no
alguns parceiros na área de esportes como a
mercado de trabalho, atravessando os mais
EVB - Escola de Vôlei Bernardinho, a
Academia de Lutas Arashi-Ryu e a Escolinha
do Flamengo - CELTA.
Quando os alunos estão no Colégio seus
pais se sentem mais tranquilos, pois sabem
que eles têm pessoas responsáveis olhando
por eles e intervindo sempre que
necessário.
Esses dados foram levados em
consideração para nossas observações
sobre dar uma aplicação mais intencional e
organizada para essas atividades e incluir
outras que são de interesse da garotada.
Ora, algumas das características identitárias O professor Clarindo Junior e seus alunos de música
do Batista Shepard incluem seu grande
espaço físico e a capacidade de inovar sem diferentes cenários. Isso irá requerer um
novo currículo que inclua qualiﬁcações
abrir mão de sua essência.
digitais, bem como características
Utilizar e transformar nossos espaços como
comportamentais, como comunicação,
meio pedagógico de construção de novos
capacidade de solucionar problemas,
conhecimentos e sentidos também é uma
criatividade, colaboração e pensamento
de nossas metas. Por isso, o Colégio Batista
crítico”.
Shepard lança seu novo projeto:
FORMAÇÃO ESTENDIDA!
É a aplicação de um novo conceito A formação é o único caminho para
denominado after school. Através da construir um futuro em que a palavra
utilização dos horários do contraturno “inteligente” não se aplique apenas a
escolar, o estudante escolhe trajetórias para máquinas, mas continue a descrever a
s u a f o r m a ç ã o . O a f t e r s c h o o l t e m humanidade. (FEM, 2018)
proporcionado a estudantes de várias
idades oportunidades de aprendizagem Com o intuito de atender a novas demandas
“mão na massa” e já está em curso entre as sociais, inclusive das famílias, introduzimos
escolas mais atentas ao futuro - que é agora.
em nossa oferta de serviços educacionais o
Formação
Estendida.
Além das percepções acima citadas, ﬁzemos
pesquisas entre os alunos, leituras e estudo
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Um programa de cursos, workshops,
oﬁcinas, atividades diversiﬁcadas e
palestras disponíveis a alunos e não alunos,
nos horários de contraturno da
escolaridade. Futuramente, também na
modalidade de ensino digital, em
conformidade com a proposta pedagógica
de formação integral do Batista Shepard e
com as próprias competências da Educação
Básica a serem perseguidas, como a citada a
seguir:
Valorizar a diversidade de saberes e
vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica
e responsabilidade. (BNCC do Ensino
Médio, p.9. 2018)

As principais áreas atendidas pelo Projeto
Formação Estendida bem como os atuais e
futuros cursos, que visam o público interno
e externo do Batista Shepard, alunos e não
alunos, pré-universitários, adultos etc. são:
Qualiﬁcação para provas: cursos para
qualiﬁcar estudantes para execução de
provas de concursos diversos.
Ø Provas objetivas decifradas
Ø Matemática é para todos!
Ø Língua Portuguesa - Saber é
fundamental!
Ø Redação para provas e concursos
Ø PSI - Processo Seletivo de
Informação e outros.
Empreendedorismo: cursos, oﬁcinas e
workshops para os que desejam
desenvolver a capacidade de idealizar,
coordenar e realizar projetos, serviços e
negócios.
Ø Marketing Digital: Redes Sociais
Ø Oratória
Ø Coach for Teen
Ø Formação de líderes
Ø Fotograﬁa
Ø Educação Financeira e outros.
Artes: cursos com o objetivo de oportunizar
o contato e desenvolvimento de
habilidades nas mais diversas
manifestações artísticas.

Ø Música (instrumentos e vocal)
Ø Mangá (HQ)
Ø Grafﬁti
Ø Cinema
Ø Teatro
Ø Animação e outros.
Esportes: introdução à prática de diversos
desportos, com acesso às regras,
fundamentos e desenvolvimento de
habilidades para os mesmos.
Ø Ginástica Rítmica
Ø Futebol
Ø Voleibol
Ø Xadrez
Ø Natação e outros.
Idiomas: projetos que visam desenvolver o
potencial de compreensão, comunicação,
leitura, escrita e oratória do aluno,
incentivando-o a expressar-se de forma
criativa, autêntica e apropriada em variados
contextos e espaços, utilizando-se de
diferentes idiomas.
Ø Espanhol
Ø Inglês
Ø Francês
Ø Mandarim
Ø Japonês e outros.
Cursos Técnicos: cursos de nível médio
com o objetivo de capacitar o aluno com
conhecimentos teóricos e práticos em
diversas atividades do setor produtivo. Um
de seus propósitos é o acesso imediato ao
mercado de trabalho. Destinado a alunos e
não alunos que já tenham concluído o
ensino fundamental.
Ø Designer gráﬁco
Ø Gestão
Ø Tecnologia da Informação e outros.
Tecnologias: cursos e workshops que
envolvem o conceito maker e propiciam ao
estudante entender o papel, o uso e as
ferramentas das tecnologias nas mais
diversas modalidades e ambientes.
Teremos:
Ø Robótica
Ø Programação
Ø Arduíno básico e outros.

Mangá tem sido uma arte procurada por jovens em todo o mundo

O Batista Shepard apresenta à comunidade
Tijucana um pacote de possibilidades e
trajetórias de formação, que dará ao
estudante não apenas uma vivência a mais
no ambiente escolar, mas também o ajudará
na compreensão de suas escolhas para o
futuro.
Segundo o Diretor, professor Alexandre Aló,
Formação Estendida - after school é um
conceito internacional, que vem sendo
utilizado nos países mais desenvolvidos:
“Estamos no caminho certo, e fazendo algo
que será vanguarda entre os colégios
privados no Rio de Janeiro! Saber que
vamos implantar algo que vai fazer
diferença para alunos de nosso Colégio e de
outras instituições é realmente motivo para
nos encher de satisfação!”.
A Direção Pedagógica construiu com sua
equipe um projeto em conformidade com
as demandas do nosso tempo e as diversas

Neste primeiro momento, apresentaremos
as parcerias já fechadas, porém, muitas
outras negociações estão em andamento e
acompanharão os conceitos e planos do
projeto. Estamos aguardando alguns
parceiros com nomes já consolidados se
associarem a nós. Aguardem para breve
esta divulgação.
Formação Estendida propiciará diversos
saberes, experiências, vivências e práticas
compartilhadas que serão úteis para toda a
vida. Os cursos são variados, para também
acolher a diversidade de necessidades,
aptidões e habilidades pessoais.
Formação Estendida é um marco e um
grande passo para o Colégio Batista
Shepard e toda a sua comunidade escolar!
Nossos planos são grandes para este
projeto e muitos outros que anseiam por
aumentar a nossa qualidade educacional,
sem perder nossos valores e essência.
Trabalhamos incansavelmente para que o
futuro de todas as nossas crianças e jovens
seja melhor. Que eles sejam capazes de lidar
com as transformações de modo lúcido,
equilibrado e altruísta.
Que a direção de Deus seja real e presente
em cada um de nossos planos hoje e
sempre.

A arte do graﬃti está presente em várias cidades no mundo

competências de nossa instituição.
Pouco a pouco o projeto foi sendo
sonhado e pensado, até chegar ao
ponto que todos entenderam que
poderia e deveria ser lançado.
Além da área pedagógica, todo staff
administrativo tem se envolvido na
potencialização da ideia. Isso porque este
projeto demandará uma extensa lista de
necessidades, a ﬁm de se tornar viável.
Serão salas, materiais, máquinas e
infraestrutura que vão possibilitar a sua
execução. “Não mediremos esforços para
que o Batista Shepard tenha os melhores
resultados e os alunos o melhor
aproveitamento!”, aﬁrmou a Diretora
Administrativa Daniele Campos.
Para que o Formação Estendida pudesse
sair do papel foi necessário ﬁrmar diversas
parcerias, com proﬁssionais e empresas,
com, expertise e disposição para dar aos
estudantes cursos de qualidade
comprovada. Todos eles têm a aprovação
da Equipe Shepard e se alinham com os
valores e a proposta pedagógica do
Colégio.

Nossos parceiros
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Ana Laura Defáveri Chácara
Vice-diretora e Diretora Pedagógica

Fique ligado!

Envie um e-mail para
formacaoestendida@batista.br

Sinalize o(s) curso(s) pretendido(s) e
receba as informações sobre: público alvo,
início das aulas, duração, investimento,
material necessário, parceiro responsável
e processo de matrícula.
Veja os primeiros cursos na página
seguinte.

Primeiros Cursos.
QUALIFICAÇÃO PARA PROVAS
Provas Decifradas - Curso para qualiﬁcar
estudantes para execução de provas de
concursos diversos. Parceiro responsável: A
Liga - serviços educacionais.
PSI - Processo Seletivo de Informação Programa informatizado e individualizado
para capacitação em Língua Portuguesa
e/ou Matemática, habilitando o estudante
para o domínio da linguagem, a
compreensão de fenômenos, resolução de
situações-problemas, capacidade de
argumentação, elaboração de propostas e
muito mais. Parceiro responsável: Neriah.
Matemática é para todos! / Língua
Portuguesa - Saber é fundamental! /
Redação para concursos - Cursos em
módulos, com conteúdos fundamentais e
especíﬁcos do Ensino Fundamental e
Médio. Parceiro responsável: A Liga serviços educacionais.

EMPREENDEDORISMO
Marketing Digital - O curso #RedesSociais
[Curso Prático] será uma introdução ao
marketing digital e seus canais, com um
foco em redes sociais, trazendo conteúdo
prático para Facebook, Youtube e
Instagram. Parceiro responsável:
Marketagem - SearchLab.
Oratória - Compreender e usar a oratória
nos diferentes papéis sociais que
assumimos na rotina, para escolher como
expressar nossos sentimentos da melhor
maneira ao verbalizar. Parceiro responsável:
Giulia Grandis Produções.
IDIOMAS
Espanhol: Classe multisseriada com
imersão em língua estrangeira para
compreensão e comunicação na fala e
escrita. Parceiro responsável: NG Estudios
Avanzados.
ARTES
Grafﬁti - cujo objetivo é desenvolver as
técnicas de pintura spray, e transmitir
conhecimentos históricos e práticos da
cena de Grafﬁti e Street art mundial.
Parceiro responsável: GUS.
Mangá - curso para desenvolver histórias
em quadrinhos japonesas, cuja leitura é

feita de trás para frente. Parceiro
responsável: Daniele Cavalieri.
Instrumentos musicais - Iniciação musical
com vivência em diversos instrumentos,
como violão, guitarra, teclado e outros.
Parceiro responsável: ARTE PONTO FINAL.
Cinema - O curso possibilita compreender a
arte do cinema e seu surgimento a partir da
evolução tecnológica, como produtor de
pensamentos e diferentes linguagens de
encenação, herança do teatro. Parceiro
responsável: Giulia Grandis Produções.
ESPORTES
Ginástica Rítmica - esporte em que as
ginastas devem executar uma série que
combina elementos corporais e de dança
com o uso de um dos cinco aparelhos: arco,
bola, corda, ﬁtas e maças. Parceiro
responsável: Vilma Costa.
Xadrez - visa desenvolver habilidades como
concentração, es tratégi a, autonom i a,
criatividade e raciocínio, entre outras.
Parceiro responsável: Sérgio Ferreira.
TAF - Teste de Aptidão Física - curso
preparatório para provas e concursos que
exigem esta avaliação. Parceiro
responsável: Thiago Falcão.

Speak Up!
O estudo bilíngue do
Colégio Batista Shepard
tem sido elogiado por toda
a comunidade escolar: pais,
alunos e professores,
percebem nitidamente o
desenvolvimento dos
alunos matriculados no
English Plus.

QUANDO FALAMOS em inglês
falamos do grande desaﬁo
linguístico do século. Escolas,
cursos, treinamentos, acampamentos e intercâmbios entram na pauta
de discussão.
Imagine se isso não iria ser parte do
trabalho do Colégio Batista
Shepard. Fundado por americanos,
o Colégio possui um DNA com
língua inglesa.
Mas era preciso algo mais, saber
como fazer, quando fazer e de que
forma fazer.
Foi então que surgiu a UNOInternacional. Uma rede de
educação que equipou o Colégio
com metodologia e tecnologias
amigáveis para o ensino bilíngue.
Uma formação eﬁcaz e proﬁciente,
ao mesmo tempo, pela qual os pais
pudessem pagar, já que escolas
com este perﬁl possuem preços
muito altos.
No ano de 2017, iniciamos então as
primeiras turmas de English Plus,
para alunos do 1o Segmento.
Agora, aquele inglês tradicional de

uma vez por semana foi
trocado por um inglês de
imersão diária em sala de
aula, com até seis tempos
por semana.
Utilizando um método de
aprendizado natural da
língua (CLIL - Content and
Language Integrated
Learning), o aluno em
poucos meses é capaz de
interagir neste mundo da
língua estrangeira.
Com aulas dinâmicas que
variam entre sala de aula, Professora interage em inglês com a classe e usa os recursos tecnológicos
mente neste anseio dos pais de
brincadeiras, livros,
estarem num ambiente seguro,
cadernos e o uso da plataforma, os
único e por um preço convidativo, e
alunos vão descobrindo que
capaz de promover o desenvolviaprender inglês é fácil, divertido e
mento que todos querem para seus
importante.
ﬁlhos.
Numa recente reunião de pais,
onde foi reapresentado o English
Plus, um pai aﬁrmou: Minha ﬁlha fez
O English Plus é nosso ensino
em 6 meses um curso de inglês, e lá
bilíngue!
não desenvolveu a língua como
É a forma como levamos nossos
desenvolveu aqui em três.
alunos a experimentarem aprenQuando a direção pedagógica
der inglês de verdade.
pensou em Inglês, pensou exata-
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Colégio Batista Shepard
Resplandecendo a Luz de Jesus.

110 anos, um referencial na
educação.

“Vós sois o sal da terra..., vós sois a luz do mundo” (Mt
5.13,14).
O propósito fundamental da origem e existência do
Colégio Batista Shepard nesses 110 anos foi, e é,
responder a esses desaos do Evangelho de Jesus,
expressos no verso acima. A vontade de Deus é “que
todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da
verdade” (1Tm 2.4). Exatamente por isso, é que a atuação
do Colégio foi sempre voltada para as pessoas, a m de
apresentá-las à Deus, às suas famílias e à comunidade,
como pessoas comprometidas com a fé em Jesus, para que
sejam melhores cônjuges, pais, lhos, cidadãos,
professores, colaboradores e alunos. Pensamos na saúde
integral do ser humano (corpo, alma e espírito) e não
somente na formação intelectual. Assim sendo, nosso
esforço é sermos pontes entre as pessoas e Deus, entre as
pessoas e seu próximo, e entre as pessoas e o seu
crescimento intelectual e prossional. Nosso desao é que
essa instituição educacional seja regada com muita
intercessão, trabalho sério e prossionais de alta
performance, a m de que o ser “sal da terra” e “luz do
mundo” motivem nossas ações, dirijam nossos passos e
expressem o grande amor de Deus para com todas as
pessoas, sendo a melhor opção educacional para os alunos,
suas famílias e o povo a quem servimos.

É signicativo que o nosso Colégio Batista Shepard complete
e comemore 110 anos de existência.
Nasceu com a proposta de ser um referencial de educação
tendo como base os princípios e valores cristãos em tempos
desaadores. Os anos se passaram e o CBS tem cumprido
seus objetivos.
O tempo passou, mas os desaos do tempo atual são tão
grandes como quando de sua organização. Temos percebido
que há uma busca constante que a presença de Deus seja real
na vida e no dia a dia do CBS.
Conseguimos que o nosso CBS esteja mais perto da
comunidade, sendo relevante onde está inserido através das
mais variadas iniciativas; temos avançado na modernização
pedagógica nos adaptando às realidades desses dias; temos
uma Equipe de Direção, a começar pelo Diretor, assim como
de Professores e demais prossionais que têm se esmerado
em dar ao Colégio total transparência de suas ações.
Recentemente, tivemos uma grande conquista que foi a
reforma da casa onde hoje funciona toda a administração do
CBS o que tornou viável termos outros espaços para uso
especíco do ensino.
Uma frase usada por nosso Diretor é de grande destaque:
«No Colégio Batista Shepard a presença de Deus e seu
Senhorio são sempre benvindos».
São muitos os desaos, até porque hoje se multiplicaram as
macro iniciativas de se oferecer educação por grandes
conglomerados, mas Deus tem sido el conosco a ponto de
podermos armar: Temos hoje mais alunos matriculados do
que tivemos no letivo de 2017 e estamos em busca de
alcançarmos pleno equilíbrio em nossa vida econômica.

Pr. Nilton de Souza
Secretário Geral da CBC
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José Maria de Souza –
Pastor Presidente da CBC
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113 ANOS DA CBC: «Foi Ele!»
Convenção Batista Carioca reúne-se na Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, celebra aniversário e atrai centenas de pessoas

FOI UMA grande festa!
Uma festa digna de um grande
aniversário. Foi este sentimento
que cou na mente e coração de
centenas de pessoas, que
estiveram presentes no
aniversário da Convenção Batista
Carioca.
O culto, que foi hospedado pela

sentimento de agradecimento
por tudo que Ele, o Senhor tem
feito ao longo de todos os anos.
Homenagens foram feitas a
obreiros e organizações, e um
vídeo especial, sobre as atividades
da Convenção foi exibido.
O presidente, Pr. José Maria de
Souza, deu uma palavra de
agradecimento a Deus e
reconhecimento à Convenção:
«podemos ser mais, queremos
ser mais e vamos ser mais»,
enfatizou entusiasmado.
O Pr. Nilton de Souza, Secretário
Geral, enfatizou as organizações,
e destacou o crescimento e
desenvolvimento do Colégio
Batista Shepard, como exemplo
do crescimento da própria
Convenção.
O ponto alto do encontro, cou
por conta da mensagem do Pr.
Fausto Aguiar de Vasconcelos,
atual pastor da Igreja Batista da

Primeira Igreja Batista do Parque
Anchieta, pastoreada há 40 anos
pelo Pr. Walmir Claudino, contou
com um grande público e um
culto inspirador.
Com a presença da orquestra da
igreja local, hinos e cânticos
levaram a todos a um ambiente de
adoração a Deus, e um profundo

Liberdade, em São Paulo e que
por diversas vezes, foi presidente
da CBC.
Na mensagem, o Pr. Fausto em
tom emocionado, lembrou tudo
que o Senhor tem feito ao longo
da história, no meio do Seu povo.
«Foi Ele!», o grande responsável
pela obra Batista na cidade do Rio
de Janeiro.
Todos saíram com esta convicção,
agradecer a Ele, a razão da nossa
fé e de nossa festa.

110 ANOS DO CBS: Gratos a Ele!

Colégio Batista Shepard comemorará 110 anos, e toda comunidade batista do Brasil está convidada.

IGREJA BATISTA DE ITACURUÇÁ / 26 DE JUNHO/ 19H

O COLÉGIO Batista Shepard
chegou à marca de 110 anos de
existência, como todo ancião
sonha chegar! Se reinventando a
cada dia, com uma saúde de ferro e
capaz de voos cada dia mais

ousados.
Aliado a tudo
isso, uma
harmonia que
se reescreve,
de uma forma
incondicional,
e n t r e a s
instituições
que compõem
a Convenção
B a t i s t a
Brasileira
(CBB). Na
opinião do Diretor, professor e Pr.
Alexandre Pascoal Aló, a história do
Colégio se confunde intimamente
com a do Seminário Teológico
Batista do Sul do Brasil, e o

Praça Barão de Corumbá, 49

Seminário com toda a história dos
Batistas Cariocas e da Convenção
Batista Brasileira.
Hoje, todos dividindo o mesmo
endereço, no tradicional 416 da rua
José Higino, unem-se em prol de
bens maiores, visando o Reino de
Deus.
Foi pensando nisso que a diretoria
da Convenção Batista Carioca,
através de seu presidente: Pr. José
Maria de Souza e de seu Diretor
Geral, Pr. Nilton Souza, com a
aquiescência do Presidente da
Convenção Batista Brasileira, Pr.
Roberto Silvado e o Diretor Geral
da CBB, o Pr. Sócrates Oliveira,
decidiram juntar-se para uma
grande e histórica celebração, que
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Entrada Franca

acontecerá no templo da Igreja
Batista de Itacurucá, liderada pelo
ilustríssimo Pr. Israel Belo de
Azevedo.
A noite promete muita música,
inspiração, homenagens e uma
mensagem, da Palavra de Deus, que
será pregada.
Há uma grande expectativa para
este evento, onde está sendo
mobilizada toda liderança batista
do Brasil, e principalmente da
cidade do Rio de Janeiro.
A expectativa é de uma grande festa
e fortes testemunhos sobre o que
Deus tem feito na história de toda a
Convenção, mas principalmente
do aniversariante centenário, o
Colégio Batista Shepard.

