


Mensagem da Coordenadora Geral Acadêmica,  
Ms. Claudia Grossi

Querida Família Everest,

É com enorme satisfação que apresento o Relatório Anual 2017 do Colégio Internacional 
Everest.

Este documento relata os fatos de maior destaque ocorridos durante o ano, bem como 
os principais avanços e conquistas obtidas pelo Colégio em várias áreas, incluindo o 
programa pedagógico, o desenvolvimento profissional e as iniciativas especiais. Não 
pretendemos detalhar tudo o que ocorreu em 2017, mas gostaríamos de oferecer uma 
amostra significativa da nossa fantástica experiência em preparar nossos alunos para 
que sejam líderes de ação positiva e cidadãos conscientes com atitudes verdadeiramente 
transformadoras.

Obrigada por fazer parte da nossa família!

Claudia Grossi
Coordenadora Geral Acadêmica

Mensagem da Subdiretora da Educação Infantil,  
Ms. Adriana Jorge

Queridos colegas, alunos e pais,

Chegamos ao final de 2017 com o saldo de mais um ano letivo de sucesso. 
Conseguimos cumprir nossa missão e nossos alunos alcançaram seus objetivos 
superarando seus desafios. Para nós, educadores, o sentimento é de dever cumprido, 
de muita satisfação e orgulho em vê-los felizes e desenvolvidos. Tudo isso só foi 
possível por causa do amor e de muito trabalho. Amor que une, constrói, transforma, 
supera, acolhe, acredita e respeita. Trabalho que vem da constante formação e 
dedicação de horas de planejamento e de capacitação para oferecer oportunidades 
de conhecimento mais criativas e significativas para nossos educandos. Escolhemos 
essa profissão porque temos esse imenso amor para compartilhar com nossos 
alunos e colegas e queremos sempre aprender mais.

Com carinho, 

Adriana Jorge
Subdiretora da Educação Infantil

Mensagem do Diretor, Pe. Manuel Flores, L.C.

Queridos amigos,

O ano de 2017 apresentou-se com muitos desafios e algumas dificuldades. Porém 
Deus quis que fosse um ano de muitas conquistas e metas cumpridas e de visíveis 
avanços. Em tudo, experimentamos como Ele nos vai levando na mão, não sem 
obstáculos e dificuldades, para que avancemos sem medo pelo caminho da 
renovação e superação, formando e evangelizando nossos alunos e nossas famílias. 
Contar com uma Equipe Diretiva cada vez mais sólida e comprometida, com uma 
alta competência e responsabilidade pessoal, está sendo fundamental. Mas neste 
empenho ninguém está ficando de fora: cada professor/a, cada funcionário.... todos, 
todos são agentes importantes e decisivos. É notório o empenho para colaborar e 
apoiar-nos na missão comum, sempre olhando para frente e para o alto, procurando 
alcançar melhores níveis de desempenho. Meu MUITO OBRIGADO a cada um, 
sinceramente.

No início do ano, recebemos um grande presente valioso e exigente; um presente 
vindo de outro país. Iniciamos o processo de acreditação AdvancED, processo que 
já está dando seus frutos e continuará a dar.

Terminar um ano escolar é sempre uma oportunidade excelente para poder refletir sobre o que vivenciamos e assim viver 
continuamente nosso lema SEMPER ALTIUS. Por isso, é chegada a hora de agradecermos, lutando para atingir a excelência juntos 
em 2018.

Quero agradecer a cada família pela confiança depositada e pela parceria na formação integral de nossas crianças. Juntos 
construímos este “lar comum” que é o EVEREST. Muito obrigado por fazer parte desta grande família!
Que Deus vos abençoe, carinhosamente,

Pe. Manuel Flores, L.C.
Diretor

nossa missão

Formar pessoas íntegras, trabalhando em conjunto com suas famílias, para que sejam líderes de ação positiva e construtores 
convencidos da civilização da justiça e do amor, segundo os princípios do humanismo cristão.

nosso lema

Significa “SEMPRE MAIS ALTO” e expressa nossa aspiração de alcançar, a cada dia, o máximo desenvolvimento integral 
possível. 

1



valores cristãos

Busca-se, através do Programa de Formação Católica e do Programa de virtudes, a formação de uma consciência com retidão 
e uma força de vontade sólida, baseadas nos princípios de liberdade, respeito, responsabilidade e vivência das virtudes cristãs. 
Também buscamos que nossos alunos transcendam espiritual e humanamente, para alcançar uma relação pessoal de amor 
com Deus e, consequentemente, uma profunda consciência de amor ao próximo. Queremos ajudar os alunos a buscar uma 
transformação em Jesus Cristo mediante a vivência das virtudes, como uma disposição habitual e firme de fazer o bem, permitindo 
não só realizar atos bons, mas também dar o melhor de si mesmo. 

Em 2017, tivemos as comemorações dos 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, bem como 
os 100 anos da Aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Na imagem de Nossa Senhora Aparecida “há algo de perene 
para se aprender. Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe” (Papa Francisco). Por isso, a comunidade Everest teve um grande 
motivo para trabalhar de forma mais intensa a formação humana e cristã de nossos alunos através do Programa de Virtudes “Viva! 
E Viva o Bem”.

Desenvolvemos o programa de virtudes e Formação Católica na Educação Infantil e no Ensino Fundamental através de uma 
apostila para cada conteúdo e de atividades lúdicas, como filmes, histórias, dramatizações, celebrações. Ao final de cada bimestre, 
os alunos foram premiados por terem se destacado na vivência da virtude aprendida. Trabalhamos as seguintes virtudes em 2017: 

Alegria, Obediência, Organização, Ordem, Respeito, Responsabilidade e Caridade.

Parceria com as famílias

O Colégio Internacional Everest preza pela parceria família-escola. Para tanto, promove palestras, encontros, reuniões, eventos 
de interação entre escola e família. Tudo isto possibilita aos pais participarem da vida educacional dos seus filhos de forma 
consistente e contínua. Em 2017, o programa foi enriquecido com diversas atividades para as famílias:

edificar a família
Com o objetivo de reconhecer e valorizar o papel dos pais na condução do lar, durante este ano, o Projeto Edificar a Família contou 
com a participação de várias famílias e foram promovidos quatro encontros ao longo do ano com os seguintes temas:

PRIMEIRA EUCARISTIA
O objetivo dos encontros mensais com os pais da Primeira Eucaristia é ajudá-los a fazer uma experiência pessoal de fé e do amor 
de Deus através dos Sacramentos e da Igreja. 

EVENTOS

Reuniões de pais

NHSMUN NY

Reuniões mensais de Primeira Eucaristia / Retiro

Missas

Edificar a Família

Práticas de Participação Social

Family Day

Missões de Evangelização

Reuniões individuais com as famílias

2017

6 a 17 de fevereiro

Março

Março a outubro

Março a dezembro

Março a dezembro

Março a dezembro

25 de março

Abril

2 a 12 de maio

segmentos

todos

Ensino Fundamental e Ensino Médio

Ensino Fundamental (4º - 6º ano)

todos

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

todos

Toda comunidade

Educação Infantil

EVENTOS

Semana Cultural

Science Fair

Concurso de Oratória Final

Festa Junina

Dia dos Avós 

Dia dos Pais

Reunião de Pais – transição de segmento

Reunião de Pais – transição de segmento

Semana Cultural

Science Fair

Sarau

Festa de Encerramento

Formatura da 3ª Série 

Festa das Letras – Conclusão Infantil V

Conclusão do Ensino Fundamental II 

2017

22 a 26 de maio

26 de maio

5 a 9 de junho

24 de junho

14 de julho

12 de agosto

15 de agosto

20 de setembro

16 a 20 de outubro

17 de outubro

8 de dezembro

9 de dezembro

14 de dezembro

16 de dezembro

20 de dezembro

segmentos

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

todos

Educação Infantil

Educação Infantil

5º ano, 9º ano

Infantil V

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Ensino Médio

Infantil V

Ensino Fundamental

tema

“Conhecendo Melhor seu filho de 2 a 6 anos”

“Família: Escola de fé”

“Problemas comuns dos 2 aos 6 anos”

“Simplesmente diferentes”

tema

Família: Igreja doméstica

O valor da fé

A vida de Cristo 

A ressurreição

Os sacramentos 

O Sacramento do Batismo

O Sacramento da Eucaristia e da Penitência

Adoração Eucarística 

Retiro de pais e filhos

palestrante

Psicóloga Vania Lucia loureiro Moreira

Pe. Juan Pablo Botero

Psicóloga Luciana Ortiga

Psicóloga Lucia Loyola Madeira Soares

palestrante

Cristina Diniz

Cristina Diniz

Pe. Anderson Pitz

Pe. Anderson Pitz

Juliano Bonfim

Juliano Bonfim

Erika Portella

Pe. Anderson Pitz

Cristina Diniz, Eliane Gomes e Lilian Gonçalves

data

28 de março 

16 de maio

29 de agosto 

31 de outubro 

data

8 de março

11 de abril

18 de maio

20 de junho

11 de julho

9 de agosto

12 de setembro

10 de outubro

21 de outubro
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participação social e educação para o amor

Participação social

O programa de Participação Social visa transformar em prática o Programa de Virtudes. Nossos alunos a partir do 6º ano são 
motivados a valorizar o ser humano como o único ser capaz de eleger o bem e amar aos demais e a reconhecer a generosidade e 
o serviço como uma forma de amar ao próximo. Durante 2017, tivemos práticas em diversas instituições.

turma

6º ano 

6º ano

6º ano

6º ano 

7º ano

7º ano 

7º ano 

7º ano 

8º ano 

8º ano 

8º ano 

8º ano 

9º ano

9º ano

9º ano 

1ª série

E.M

E.M

turma

4º ano 

4º ano 

4º ano 
 
 
 
5º ano 

 
5º ano 
 
 

6º ano 
 
 
 

6º ano 
 
 
 
 
 
 
 

6º ano 
 
 
 

6º ano 
 
 
 
 
 
7º ano

 
 
Ensino 
Médio

data da prática

29 de abril 

1 de julho

16 de setembro

25 de novembro 

18 de março

20 de maio 

26 de agosto 

11 de novembro 

8 de abril 

4 de junho 

2 de setembro 

30 de setembro 

12 de março

6 de maio

12 de agosto 

25/4 a 4 /5

24 de junho

abril

data

Maio 

Junho 

Agosto 
 
 
 
Maio 
 

Junho 
 
 

Maio 
 
 
 

Junho 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 
 
 
 

Outubro 
 
 
 
 
 
Maio

 
 
Maio

instituição

Projeto na Aldeia S.O.S: apresentação das crianças com brincadeiras e  
divulgação da história da Aldeia para as famílias.

Projeto na Aldeia S.O.S: Brincadeiras com as crianças e lanche coletivo.

Projeto na Aldeia S.O.S: Brincadeiras com as crianças e lanche coletivo.

Projeto na Aldeia S.O.S: Brincadeiras e festa de Natal com 88 crianças. Cada 
uma recebeu um Panetone.

Paróquia São Bartolomeu: Brincadeiras com as crianças e lanche coletivo.

Capela Nossa Senhora Aparecida e São Francisco: Brincadeiras com as crian-
ças e lanche coletivo. Elaboração da campanha da latinha e do óleo usado.

Capelas São Francisco / Nossa Senhora Aparecida / Nossas Senhora das Gra-
ças e São Sebastião: Brincadeiras com as crianças e lanche coletivo.

Com pré catequese da paróquia. Festa de todos os Santos com as crianças. Os 
alunos vestiram as crianças com vestes de diferentes santos.

Paróquia São Bartolomeu: Recreação, convivência e lanche coletivo com as 
crianças e as famílias.

Paroquia São Bartolomeu: Colaboração no retiro da catequese. Os alunos pro-
moveram a organização do evento e o lanche das crianças durante o retiro.

Paróquia São Bartolomeu: Recreação, convivência e lanche coletivo com as 
crianças e famílias.

Capelas São Francisco / Nossa Senhora Aparecida / Nossa Senhora das Graças 
e São Sebastião: Promoveram distribuição de jogos para as crianças.

Paróquia São Bartolomeu: Lanche coletivo e brincadeiras com as crianças.

Capela da Muzema.

Paróquia São Bartolomeu / Capela São Francisco / Nossa Senhora Aparecida-
Lanche coletivo e brincadeiras com as crianças.

Bazar Bimestral para arrecadar verba para prendas da Festa Junina Everest.

Arrumação da Festa Junina do Colégio.

Missões de evangelização.

tema

A vida é um presente maravilhoso. 

Nosso corpo, um tesouro. 

A expressão de nossas emoções.  
 
 
 
Nossas diferenças e a formação de 
uma família 

Namoro ou Amizade? 
 
 

Faculdades próprias do ser 
humano; a liberdade; o amor como 
vocação fundamental e inata do 
ser humano. 

A adolescência: mudanças físicas, 
psicológicas e psicossociais. 
 
 
 
 
 

 
Sexualidade humana: verdade e 
bondade; distorções do verdadeiro 
sentido da sexualidade humana; 
virtudes relacionadas à sexuali-
dade.

Faculdades próprias do ser 
humano; a liberdade; o amor como 
vocação fundamental e inata do 
ser humano. 
 
 
Quem sou? Dimensões da  
sexualidade 
 
 

Purificai vossos desejos

objetivo

Identificar o início da vida: ato sexual, concepção, 
gravidez e parto como dom precioso de Deus.

Prevenir contra abuso sexual (reconhecimento das 
partes íntimas e o respeito que merecem).

Reconhecer as maneiras adequadas e inadequadas 
de expressar suas emoções; aceitar a si mesmo e 
aos demais. 
 
Identificar as diferenças físicas e psicológicas 
entre os homens e as mulheres. 

Identificar as etapas da relação homem-mulher 
até formar uma família (amizade, namoro, noivado, 
matrimônio e os filhos).

 
Reconhecer a liberdade como uma das caracte-
rísticas próprias do ser humano; com a liberdade 
temos a possibilidade de eleger o bem e o mal; 
diferença entre se fazer o quê quer e o que se 
deve; consequências do mau uso da liberdade.

Compreender que os hormônios sexuais causam 
mudanças psicológicas durante a adolescência; 
conhecer as diferentes mudanças entre meninos 
e meninas; a primeira menstruação; primeira 
ejaculação; mudanças emocionais; um ser incom-
preendido; inseguro; reconhecer que pode sentir 
emoções diferentes quando está com pessoas do 
sexo oposto; identificar o trato de respeito com o 
sexo oposto.

Mostrar o respeito e valorizar a sexualidade 
humana como parte constitutiva da pessoa; 
explicar os conceitos relacionados à sexualidade; 
identificar ações e atividades que se desvirtuam da 
sexualidade humana.

Reconhecer a liberdade como um das caracterís-
ticas próprias do ser humano; com a liberdade, 
temos a possibilidade de eleger o bem e o mal; 
diferença entre se fazer o que se quer e o que se 
deve; consequências do mau uso da liberdade. 
 
Reconhecer a importância de usar o dom da 
liberdade para o amor; identificar as mudanças 
físicas e psicológicas que acontecem durante a 
adolescência. 

Entender que a sexualidade abrange todos os 
aspectos do ser humano: corpo e alma.

Abordar a composição química das drogas, 
anabolizantes e como o nosso corpo reage a estes 
efeitos.
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educação para o amor

Nosso Colégio oferece aos nossos alunos o Programa “Educação para o Amor”. Este tem como objetivo ensinar aos jovens que 
é através da sexualidade que o amor invisível torna-se visível. São João Paulo II nos deixou estudos apresentando a sexualidade 
humana como um meio para expressar o amor e alcançar a plenitude da felicidade humana, sem tabu nem puritanismo. Deseja-se 
que eles percebam a grandeza da sexualidade como um presente de Deus, não como uma proibição ou pecado. Convidamos os 
jovens a pararem e refletirem, para poderem fazer melhores escolhas para sua vida afetiva e emocional.



desenvolvimento profissional

O Colégio Internacional Everest promove a formação continuada e acredita que esta, não somente amplia o campo de trabalho do 
profissional, como também permite que haja uma evolução em suas habilidades e competências.

capacitação profissional

Avaliações externas: CAMBRIDGE, DELE, GEEKIE E OBMEP

O Everest proporciona o acesso a certificações externas, como Cambridge, Dele, Geekie e OBMEP, com o objetivo de garantir 
nosso programa educacional de excelência acadêmica. Através destes instrumentos, nossos alunos podem medir sua 
performance,  competências e habilidades desenvolvidas.

cambridge

Cambridge English, também conhecido como ESOL, é um Departamento da Universidade de Cambridge, cujos exames de 
proficiência linguística (FLYERS, KET, PET, FCE, CAE e TOEFL) são reconhecidos em todo o mundo, seja por universidades, 
ministérios governamentais e pelo mercado de trabalho, como prova da habilidade de utilização da língua Inglesa.

período

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Março

Março

Março 

Abril

Abril

Maio

Maio

Junho

Junho 

Julho

Julho

Julho

Julho

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Outubro

Outubro

Novembro

assuntos

Planejamento Estratégico

Metodologia para a Formação Integral

Planejamento Sunrise

Oficina de Finanças

Reading Street - Pearson

Lidando com o comportamento dos alunos

Os desafios do nosso tempo para a família e escola

Gestão Humanizada

The National High School Model United Nations Conference

Metodologias Ativas

Educação Ambiental e Sustentabilidade

Formação Pedagógica e seus recursos - Buriti

O pensamento crítico e as metodologias ativas.

Sequência Didática

Congresso Novo Ensino Médio no Brasil e seus  
reflexos nos demais níveis de modalidade.

Formação Integral e Metodologia

Posturas Únicas (Acadêmicas e Disciplinares)

Congresso Internacional de Educação Católica

Biostatup

V Seminário de Sexualidade e Afetividade - Teenstar 

Ambientes Formativos

Proteção de Menores – Academia Brasileira de Filosofia

Sistema de matrícula 2018 – IBEE

Reforma Trabalhista – IBEE

2º Fórum de Educação - Bienal

Vamos conversar sobre o Autismo

Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) 

Fórum Pastoral Pedagógico do RJ

ELEOT 2.0

Master Gestão Escolar  - Anahuac

Ideologia de Gênero

liderança professores colaboradores

Formação acadêmica dos nossos colaboradores

Superior Completo 51%
Pós Graduação 23%
Mestrado 2%
Doutorado 1%
Superior Incompleto 6%
Ensino Médio Completo 16%
Ensino Médio Incompleto 1%

Distinction or A - 40%
Merit or B - 35%
Pass or C - 25%
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DELE

Os exames do DELE são certificados de proficiência da Língua Espanhola, reconhecidos no mundo todo, tanto no meio acadêmico 
como no mercado de trabalho. O ensino de língua Espanhola no Everest começa a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II e 
nossos alunos são preparados para fazer os seguintes exames: A1, A2, B1, B2  e C1. 

GEEKIE

Através de diferentes modelos de avaliação, que são capazes de diagnosticar com precisão os pontos fortes e fracos de cada 
aluno, de cada turma e de cada disciplina, esta ferramenta possibilita uma reflexão interna e gerenciamento de novos planos de 
ação para  professores e alunos. Este ano, nossos alunos do 5º, 7º, 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio 
fizeram as provas do GEEKIE no mês de agosto.

5o ano

31 a 40 pontos - 18% 
41 a 50 pontos - 82%
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*Notas variam de 30 (mínimo) a 50 (máximo)

Língua Portuguesa
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aprovações 2008 - 2016

admissões

nacionalidade dos nossos alunos

dados demográficos

O Everest conta com o Departamento de Admissões, que acolhe os estudantes e as famílias que desejam compartilhar os valores 
da nossa escola. Os contatos com as famílias são feitos através de ligações, do site da escola e e-mail no qual é realizado o 
agendamento de visita ao campus para atendimento exclusivo in loco, nos quais informações são fornecidas. Acreditamos que este 
atendimento personalizado é a melhor maneira de aprender mais sobre a nossa proposta pedagógica, conhecer estudantes atuais 
e professores e para esclarecer eventuais dúvidas. As etapas do nosso processo de admissão estão disponíveis em nosso site. 

Somos uma escola brasileira, bilíngue e católica da Rede Semper Altius, cujo modelo curricular adotado está planejado para 
proporcionar aos alunos uma Educação Integral de qualidade a fim de suprir os níveis de exigência do mundo atual e futuro. A  
Formação Integral centra-se na formação de todas as dimensões do estudante: intelectual, humana, espiritual e social.

Fazemos parte de uma rede internacional de escolas, com mais de 60 anos de experiência em educação de excelência, presente 
em 19 países, com mais de 130 unidades espalhadas pelo mundo e mais de 150 mil alunos, dirigida pelo Movimento Católico 
Regnum Christi.

Argentinos 1,6%
Chilenos 1,1%
Americanos 1,3%
Italianos 0,2%
Portugueses 0,4%
Ingleses 0,4%
Colombianos 0,4%
Brasileiros 94,6%

universidade

American University

Bowling Green State University

Canisius College

European University

Indiana University

Northeastern University

Rollins College

Slippery Rock University

St. John´s University

Truman State University

Universidad Central de Venezuela

Universidad Mayor

Universidade de Coimbra

estado

Washigton

Ohio

New York

Barcelona

Indiana

Boston

Flórida

Pennsylvania

New York

Missouri

Caracas

Las Condes

Coimbra

país

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Espanha

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Venezuela

Chile

Portugal
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Processo de Acreditação Internacional - ADVANCED

O AdvancED é um órgão Americano não governamental, que se dedica a promover excelência acadêmica em todo o mundo. Através 
de diversas ferramentas, como por exemplo, pesquisas para toda a comunidade escolar, análises de diagnósticos, sistemas 
de melhoria contínua, tecnologias educacionais e desenvolvimento profissional, o AdvancED ajuda as escolas a promoverem o 
máximo dos seus talentos e recursos.  

Desde 2016, nossa escola tem participado do processo internacional de acreditação do AdvancED. Já passamos por três visitas de 
preparação que contaram com a presença do diretor da América Latina, Sr. Dennis Klumpp e do Sr. Eduardo Grandío, Gerente de 
Acreditação da Rede Semper Altius. Participar deste processo nos permitirá focar cada vez mais na busca por melhorias contínuas 
em todos os âmbitos da nossa instituição, garantindo assim com que todos os alunos, famílias e colaboradores percebam e 
alcancem todo o seu potencial.

Em 2018, receberemos a visita do comitê avaliador do AdvancED para que analisem e verifiquem todos os nossos procedimentos 
internos. Para isso, temos pessoas que representam toda a nossa comunidade escolar trabalhando em cinco diferentes equipes: 
Ensino e Aprendizagem, Liderança, Recursos, Ideário e equipe Coordenadora. Temos certeza de que todo esse trabalho tem trazido 
muitas mudanças positivas que já são notórias no dia a dia da nossa escola.



universidade

University of Central Arkansas Conway (Arkansas)

University of Houston Downtown 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

IBMEC

Pontifícia Universidade Católica (PUC Rio)

Senai Cetiqt

Universidade Estácio de Sá

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Unigranrio

Universidade Veiga de Almeida (UVA)

Bellevue College

Columbia College Chicago

Embry-Riddle Aeronautical University

Florida International University

Golden West College

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

JOHNS HOPKINS

Miami University

NOTREDAME 

North Carolina State University

OKLAHOMA UNIVERSITY

Ohio University

Orange Coast College

RICE

Rutgers University- Camdem

School of Visual Arts - NY

estado

Arkansas

Houston

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

país

Estados Unidos

Estados Unidos

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Orientação vocacional

Na busca de atenção personalizada para que cada aluno descubra o seu caminho, este ano recebemos 20 universidades 
estrangeiras, além das nacionais, para conversarem com o 9º ano e Ensino Médio sobre o processo de estudar fora do Brasil. Nós 
do Colégio Internacional Everest investimos cada vez mais em direcionar e capacitar nossos alunos para a escolha de sua carreira 
e universidade.

Relação de Universidades que promovemos o contato para nossos alunos.

UCHICAGO

University of California, Riverside

University of Oklahoma

Utah State University

ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESTÁCIO DE SÁ – Universidade Estácio de Sá

FGV – Fundação Getúlio Vargas

IBMEC

PUC RJ – Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro

SENAI Cetiqt

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro

UFF – Universidade Federal Fluminense

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNIGRANRIO

UVA – Universidade Veiga de Almeida

atividades esportivas e artísticas

O Colégio Internacional Everest estimula, através da prática esportiva, o desenvolvimento integral do aluno, capacitando-o para 
lidar com desejos e expectativas, bem como  desenvolver  competências técnicas, sociais e comunicativas essenciais para o seu 
processo de desenvolvimento individual e social.

Neste ano de 2017, aconteceram diversos Torneios e competições em que nossa Escola esteve presente:  

FUTEBOL (PARCERIA SPORT LEADER)
• 2ª edição Barra Cup, campeonato de futebol de 7 – Rio Sport Center;
• Copa Team de futsal (sub-6, sub-8, sub-10, sub-12)- Colégio Santo Antônio;
• Copa CER de futsal (sub-7, sub-9, sub-11)- Colégio Notre Dame Ipanema;
• Torneio da Amizade (alunos dos Colégios Everest Brasil).

JUDÔ 
• Encontro de Judô do Colégio Andrews;
• Meeting Amigos do Judô (nascidos em 2003, 2004, 2005, 2008, 2009)- Colégio da Imaculada Conceição;
• Torneio da Amizade (alunos dos Colégios Everest Brasil)- Marina Barra Clube 
• Exame de faixa – Colégio Everest.

HANDEBOL FEMININO
• Handeliga Mirim – Festival Mirim Escolar de handebol – IFRJ;
• Torneio da Amizade (alunos dos Colégios Everest Brasil);
• Handeliga Escolar Infantil- etapas: Escola SESC, Colégio Newton Braga e Colégio Militar;
• V Jogos ANEC (Associação Nacional das Escolas Católicas);
• Torneio Colégio Garriga de Menezes.

BALLET, JAZZ, SAPATEADO (parceria Petite Danse);
• XV Encontro de alunos da Escola Petite Danse;
• Festival Mirim (jazz e sapateado infantil);
• Participação no Festival Extracurricular Everest nas peças: ¨Mistério de Natal¨ e ¨Saltimbancos¨.

CAPOEIRA
• Festival de Capoeira Infantil – troca de corda 

TEATRO
• Festival Extracurricular - ¨Mistério de Natal e¨Saltimbancos ¨ - Teatro Fashion Mall.
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A finalidade das atividades extracurriculares é promover diferentes vivências, importantes na formação do aluno, como: 

• ESPORTE: Trabalha a coordenação motora, resistência, agilidade e propicia o trabalho em equipe;
• LUTAS: Desenvolvem a força e a resistência,  ajudam na disciplina e aprimoram a autoconfiança; 
• DANÇAS: Proporcionam a consciência corporal, ajudando na postura, no equilíbrio, no ritmo e na criatividade;
• ARTES: Ajudam a expressar o que sentimos e a formar nossa personalidade, aguçando a observação e o repertório cultural;
• CIÊNCIAS: Entram em contato com os conceitos de sustentabilidade, e com o aprendizado sobre a fauna e a flora através 
de projetos práticos . 

FUTEBOL
(3°ano) EFI / EFII

(1° e 2°ano) EFI (1° e 2°ano) EFI (1° e 2°ano) EFI

(3°ano) EFI / EFII3°ano EFI ao 6°ano EFII 3°ano EFI ao 6°ano EFII

EFI

(4°ano) EFI / EFII

(5°ano) EFI / EFII (5°ano) EFI / EFII

EFI

(4°ano) EFI / EFII

INF V

EFI / EFIIINF V

(3°ano) EFI / EFII

(1° e 2°ano) EFI

(3°ano) EFI / EFII

INF V (2° ao 4°ano) EFI

(5°ano) EFI / EFII

EFI / EFIIINF V INF V

EFI(1° ao 3°ano) EFI INF V(1° ao 3°ano) EFI INF V

FUTEBOL

JUDÔ FUTEBOL FUTEBOL

CAPOEIRACAPOEIRA

JUDÔ

GIN. ARTIST.

HANDEBOL

SAPATEADO SAPATEADO

JAZZ

FUTEBOL FUTEBOL TEATRO I

TEATRO IIJUDÔ

JUDÔ

CAPOEIRACAPOEIRA ECOBÉ

ECOBÉ

GIN. ARTIST.

HANDEBOL

BALLET BALLETBALLET BALLET

JAZZ

Ter SexSeg QuiQua

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I 

As crianças passam por mudanças importantes em sua estrutura mental nesta etapa. Por isso, buscamos desenvolvê-las de 
maneira eficaz e integral.

A Educação Infantil do Colégio Everest Internacional oferece ensino bilíngue e católico a partir de 2 anos de idade. A unidade é 
composta por 9 salas de aula organizadas em cenários de aprendizagem e 1 sala de psicomotricidade onde acontecem as aulas 
de estimulação psicomotora na língua inglesa. O trabalho de artes é realizado pela própria professora regente da turma, dentro 
de projetos integrados aos outros eixos de conhecimento, sempre respeitando o programa curricular da instituição. As aulas de 
música, por sua vez, são ministradas por professora especialista e acontecem na língua materna.

As crianças têm contato com a leitura desde o Kinder 2, através de contações de histórias diárias, quando elas têm a oportunidade 
de organizar seu pensamento, ampliar vocabulário, vivenciar situações diversas capazes de fazê-las articular melhor ideias, 
sentimentos e emoções. A partir do Kinder 3, iniciamos o trabalho de consciência fonológica através de rimas, segmentação de 
palavras e frases e apresentação das letras do alfabeto com seus respectivos sons. No Kinder 4 e 5, damos ênfase à junção dos 
sons para a leitura e escrita de palavras e frases e incentivamos a produção espontânea dos alunos. Todo esse trabalho, desde o 
Kinder 2, é contextualizado com os projetos que dão sentido ao aprendizado dos alunos.

VALORES CRISTÃOS
O ensino teórico e experiencial da religião Católica é fundamental na formação dos nossos alunos. As crianças são estimuladas a 
conhecer e amar a Deus, apreciar e seguir com consciência reta as virtudes e valores morais. 

ATENÇÃO PERSONALIZADA
A atenção personalizada nos leva a um conhecimento profundo do aluno de todos os ângulos possíveis, com o fim de ajudá-lo a 
superar suas debilidades e aprimorar suas virtudes.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Em 2017 implementamos o programa de Educação Financeira como projeto interdisciplinar. Através destas aulas, os professores 
atuam como mediadores. Um dos objetivos que buscamos alcançar com este programa é preparar cidadãos capazes de tomar 
decisões com autonomia e responsabilidade nos diferentes momentos da vida e de cenários econômicos.
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Os resultados finais dos alunos, tanto para os que pretendem continuar estudando no Brasil como para os que optaram por estudar 
fora do país, têm sido cada vez mais significativos.

Em 2017 introduzimos Educação Financeira no currículo acadêmico das séries do Ensino Fundamental II com o objetivo de ajudar 
as famílias, através dos educandos, na busca por uma vida melhor com a conquista da sustentabilidade financeira. A tarefa da 
escola é ter clareza na educação para distinguir o que é essencial e o que é supérfluo.

Os jovens convivem no colégio em sociedade, local para aprender a produzir, planejar, tomar decisões, ter responsabilidade, 
respeito mútuo e honrar com os seus compromissos. Tudo isso gira em torno de alcançar a meta de ser cidadão crítico e ético. Por 
outro lado, isso demanda conhecimentos, o uso do potencial cognitivo e criativo, fazer coisas e desenvolver projetos.

Ensino Fundamental II e Médio

O Colégio Internacional Everest tem como Visão ser reconhecido como líder no mercado educacional ao proporcionar e fomentar 
a formação integral com visível atenção personalizada aos alunos e suas famílias, no exercício pleno de valores éticos, morais e 
espirituais. Visa também, garantir, através da imersão, domínio pleno e fluente dos idiomas e o ingresso de 100% dos alunos em 
universidades nacionais e internacionais.

Como exercício de sua missão e busca constante de sua visão, a instituição educacional vive valores cristãos com a comunidade 
escolar através de práticas nas relações sociais rotineiras.

A atenção personalizada a cada aluno e a cada família é oferecida e acontece em diversos setores, como o acadêmico, o disciplinar 
e  o espiritual, por solicitação da escola, da família, ou mesmo por um monitoramento, acompanhamento da vida cotidiana.
Acreditamos em uma matriz curricular abrangente e diferenciada, fazendo com que cada estudante se destaque na vida, se 
diferencie como um ser social, um líder de ação positiva com autonomia, responsabilidade e valores cristãos visíveis. Para tal, 
além de um currículo com base comum, todos vivenciam três idiomas, o Espanhol, o Inglês e o Português. Praticam Artes, Música 
e Educação Física. A Robótica e a Metodologia Científica estão presentes desde 2015. Como líderes de ações sociais cada vez 
mais atuantes, possuem Participação Social não só em sala de aula, como em visitas e assistência a instituições com maiores 
necessidades.

TECNOLOGIA
As aulas de tecnologia possibilitam aos alunos do Ensino Fundamental I a vivenciar uma variedade de aplicações através dos 
projetos desenvolvidos. Entre elas: processamento de textos, manipulação de gráficos, banco de dados, planilhas, e-mail, 
apresentação de vídeos e animações.

As crianças adquirem cultura digital e compreendem o impacto da tecnologia na vida cotidiana, desenvolvem o pensamento 
crítico, a colaboração e o respeito.

Prêmios e certificações

Testar as competências e habilidades adquiridas na escola em ambientes acadêmicos externos é, sem dúvida, algo muito valioso 
para toda a nossa comunidade escolar. 2017 foi um ano de novas experiências em concursos nacionais e internacionais para o 
Everest. Com muito orgulho, apresentamos os alunos destacados.

NOVOS TALENTOS DA ESCOLA– 25 ANOS DA CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA
Com o objetivo de descobrir novos artistas e despertar o interesse pela arte nos jovens, participamos do concurso Novos Talentos 
que teve como curador o artista Mário Mendonça.

CATEGORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Sofia Rambaldi Oliveira – Infantil V

OBMEP
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas vem como mais uma forma de estimular o estudo de 
matemática entre os alunos de todo o país. Em 2017, 5 alunas passaram pela primeira e segunda fases. Além disso, receberam 
também um certificado de menção honrosa.

PAULA BORGES LEMES – 7º ANO
MARIANA DEBOSSAM JUDICE PARGANA- 7º ANO
MARIANA RAMBALDI OLIVEIRA- 8º ANO
MARIA JULIA VARANDAS- 8º ANO
AMANDA FERRUGGINI CHAMI – 3ª SÉRIE
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NHSMUN – NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS - NY - USA
Com a intenção de inserir nossos alunos cada vez mais na dinâmica internacional através de uma participação ativa e direta em 
debates, participamos do NHSMUN. Com uma equipe de 15 alunos, recebemos o primeiro prêmio brasileiro de OUTSTANDING 
ACHIEVEMENT BY A FOREIGN LANGUAGE DELEGATION, pela formação integral dos nossos alunos vista durante o evento. Além do 
prêmio, 2 alunos* foram escolhidos para proferir um discurso durante a cerimônia de encerramento para mais de 4.000 pessoas.

alunos

Maria Fernanda Caminha Belo e  
Bruna de Araújo Miranda

*João Victor de Araújo Miranda e  
Amanda Ferruggini Chami

Isabela Figueiredo Massadar  
e Beatriz Glaser

Maria Antônia Ribeiro Morais e Silva  
e Bruna Aroeira Rosa de Oliveira 

Julien Henri Lumack Daube  
e Thiago Baldini Moreira

Francesco Daniel Cappadona Naranjo  
e Johann Repsold Ramalho

Albano Oliveira Gomes Eufrázio

Henrique Marques Lozano  

Vitória Paz Ruiz-Tagle Silva

comitê

SOCHUM: combatendo a xenofobia na Europa e protegendo o 
direito das mulheres em zonas de conflito.

OAS: enfrentando desafios eleitorais na América Latina e pro-
movendo uma educação de qualidade aos jovens da América. 

CSW: violência sexual como arma de guerra e o papel da 
mulher na indústria de países em desenvolvimento.

SPECPOL: mantendo o diálogo de paz com grupos rebeldes na 
Colômbia e contenção marítima no sul da China.

ECOFIN: a economia do hidrocarboneto e commodities  
africanas. 

DISEC: desarmamento no Iêmen e o problema das  
armas na África. 

UNPBC: a situação na Líbia e no Haiti.

UNEP: o impacto de agrotóxicos e da mudança  
ambiental na saúde. 

UNODC: limitar o uso de internet para fins de terrorismo e 
reposta ao aumento de novas drogas.

CGU – CONCURSO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - 9º CONCURSO DE REDAÇÃO – 2017
Com o tema “Todo dia é dia de cidadania”, a CGU abriu um concurso de redação para os alunos do Ensino Médio e Fundamental. 
O objetivo era despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio 
do incentivo à reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes educacionais. Se destacou na Categoria redação – 3º Série 
do Ensino Médio:

ALUNA: AMANDA FERRUGGINI CHAMI – 3ª SÉRIE
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