Mensagem da Coordenadora Geral Acadêmica,
Ms. Claudia Grossi

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

Família Everest,
É com muito prazer que apresento para vocês o Relatório Anual 2018 do Colégio
Internacional Everest.
Fatos de maior destaque ocorridos durante o ano, bem como os principais avanços e
conquistas obtidas pelo Colégio em várias áreas, estão compilados neste documento.
Ou seja, o objetivo é oferecer uma amostra significativa da nossa vivência em preparar
nossos alunos para que sejam protagonistas do mundo, com atitudes verdadeiramente
transformadoras.

Terminamos este Ano Jubilar do nosso querido colégio. 30 anos de vida parecem
muitos, mas são poucos! Foi um ano para agradecer a Deus o Seu empenho por
esta obra, iniciada para Ele, e que continua dando frutos. Agradecer a todos aqueles
que durante este tempo, com fé, generosidade e muita dedicação construíram seus
trilhos e a impulsionaram com entusiasmo rumo a uma meta muita clara, mesmo
em meio a muitos desafios a serem superados. Agradecer a todas as famílias que
acreditaram em nosso projeto educativo, e apesar das limitações reais sempre
nos apoiando e estimulando. Agradecer a todos que estão no momento presente,
firmemente comprometidos em fazer com que o trem tome velocidade e conquiste
novos horizontes.

Obrigada por fazer parte da nossa família!
Ms. Claudia Grossi
Coordenadora Geral Acadêmica

Foi providencial (quer dizer: sentimos a mão de Deus nos guiando), que há pouco
mais de dois anos tenhamos começado o processo de acreditação AdvancED e que
tenhamos concluído, exitosamente, a primeira etapa dentro deste Ano Jubilar. O
Colégio Internacional Everest começou pequenino, mas nasceu com vocação de
excelência, olhando para as alturas. O “Semper Altius” está no seu DNA, e é nessa
viagem, na qual estamos todos seria e carinhosamente comprometidos.
Formamos uma verdadeira Comunidade Educativa. Uma família, onde todos estamos envolvidos em oferecer uma educação
integral de excelência, na qual o aluno é o centro e o protagonista, e a colaboração e o compromisso de todos são essenciais e
decisivos.
Obrigado a todos e DUC IN ALTUM (“rema para águas mais profundas” Lc 5,4).
Pe. Manuel Flores, L.C.
Diretor

Mensagem da Subdiretora da Educação Infantil,
Ms. Adriana Jorge
Querida Comunidade Escolar,

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.

É com alegria que chegamos ao final de mais um ano letivo DE SUCESSO. O ano de
2018 foi marcado por um momento muito especial: colégio, alunos e pais, juntos
e envolvidos no processo de Acreditação Internacional – ADVANCED. Pesquisas,
reuniões, debates, capacitações, treinamentos e novos procedimentos e diretrizes
enriqueceram ainda mais nossa prática pedagógica. Todos saíram ganhando e
muito orgulhosos de fazer parte da grande família EVEREST, nosso maior tesouro!

nossa VISÃO
Ser reconhecida como líder no mercado educacional ao proporcionar e fomentar a educação integral com visível atenção
personalizada aos alunos e a suas famílias, no exercício pleno de valores éticos, morais e espirituais.

Ms. Adriana Jorge
Subdiretora da Educação Infantil

Garantir por meio da imersão e domínio pleno e fluente dos idiomas, o ingresso de 100% dos alunos em universidades nacionais,
internacionais e avaliações externas.
nosso lema - SEMPER ALTIUS
Significa “SEMPRE MAIS ALTO” e expressa nossa aspiração de alcançar, a cada dia, o máximo desenvolvimento integral
possível.
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EVENTOS

2018

SEGMENTO

Encontros extracurriculares para quem desejar
receber o Sacramento da Crisma.

Mensalmente

Ensino Médio

Missas para Kinder 5 com a presença dos alunos e
pais. Temas de acordo com o calendário litúrgico.

Mensalmente

Kinder 5

Visitação de Nossa Senhora nas casas das famílias
(capelinha)

Maio

Todas as turmas

Coroação de Nossa Senhora

4 e 8 de Maio

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio

Convivência Mães e Filhos

5 de Maio

Ensino Fundamental I

Dia das Mães

12 de Maio

Educação Infantil

Semana Cultural

21 a 25 de Maio;
4 a 8 de Junho

Todos

Reunião de Transição

30 de Maio; 20 de Agosto;

9º Ano EF II, 5º Ano EF I e Kinder 5

Nos concentramos em formar os corações dos alunos. Ensinamos a cada um a arte e a felicidade de viver plenamente com sólidos
valores universais e morais para que aspirem a ser pessoas íntegras a serviço dos outros.

Torneio da Amizade (em Brasília)

31 de Maio a 1 de Junho

Ensino Fundamental e Ensino Médio

Festa Junina

23 de Junho

Todos

Busca-se, através do Programa de Formação Católica e do Programa de Virtudes, a construção de um ser humano com uma
formação integral. Queremos ajudar os alunos a buscar uma experiência de Jesus Cristo e sua transformação Nele 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 mesmos.

Semana Everest (comemoração 30 Anos)

30 e Julho a 3 de Agosto

Todos

Festa do Dia dos Pais

11 de Agosto

Educação Infantil

Festa dos Pais

18 de Agosto

Ensino Fundamental II e Médio

Poetry Contest

28 a 31 de Agosto

Ensino Fundamental II

Missa das Rosas (Nossa Senhora de Guadalupe)

Todo dia 12 do mês

Uma turma escolhida por mês com
a presença das mães zeladoras das
capelinhas.

Missas bimestrais com todos os alunos
do EF II e EM

Bimestralmente

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Missas bimestrais por turma. Temas de acordo com
o calendário litúrgico

Bimestralmente

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Edificar a Família

Março a Dezembro

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Práticas de Participação Social

Março a Dezembro

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Convivência Pais e Filhos

22 de Setembro

Ensino Fundamental I

Aulas Demonstrativas

1 a 5 de Outubro

Educação Infantil

segmentos

Retiro de Pais e Filhos Primeira Eucaristia

20 de Outubro

Ensino Fundamental (4º - 8º ano)

19 a 26 de Outubro

Ensino Fundamental I

VALORES CRISTÃOS

Contamos com apoio de sacerdotes e de instrutores de formação e uma Equipe de Pastoral para guiar e contribuir na formação
espiritual e de valores dos alunos e de sua família. A fé é uma relação que cresce a cada dia. O Everest entende e acredita que
iniciar o amor pela vida e por Cristo na primeira infância é fundamental para a saudável relação que continuará durante toda vida.
Em 2018 foram desenvolvidas as seguintes virtudes, no Ensino Fundamental I: Gratidão, Obediência, Sinceridade e Constância.
As turmas promoveram campanhas de acordo com a temática de cada uma. Como culminância da virtude da gratidão, o 5º ano do
EF organizou, entre tantas atividades especiais, um lanche coletivo com os funcionários da limpeza em agradecimento por todo o
carinho deles para com o colégio, mantendo-o sempre limpo e organizado.
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 2018 o programa foi enriquecido com diversificadas atividades para as famílias:
EVENTOS

2018

VEX IQ Challenge e VEX ROBOTICS COMPETITION

23 Janeiro

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Aulas Públicas

Reuniões de pais

1 a 28 de Fevereiro
2 a 15 de Maio

Todos

Celebração Solene da Primeira Eucaristia

27 de Outubro

Alunos da Catequese

Celebração da Crisma dos alunos e adultos (pais)

7 de Novembro

Ensimo Médio

Reuniões mensais de Primeira Eucaristia

Março a Outubro

Ensino Fundamental (4º - 8º ano)

Festival de Capoeira

10 de Novembro

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Missas 1ª sexta-feira do mês com temas
de acordo com o calendário litúrgico.

Março a dezembro

Ensino Fundamental I

Noite de Autógrafos

26 a 31 de Novembro

Ensino Fundamental I

Family Day

18 de Março

Todos

Sarau de Natal

29 de Novembro

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Família Missionária

24 a 25 de Março;
30 de Setembro

Todos

Cerimônia de Premiação

5 de Dezembro

Ensino Fundamental e Ensino Médio

Festa de Encerramento

8 de Dezembro

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Programa de Virtudes.

Semanalmente

Ensino Fundamental I e II

Formatura

13 de Dezembro

3ª Série do Ensino Médio

Aulas extracurriculares em preparação para receber
o Sacramento da Eucaristia.

Semanalmente

Ensino Fundamental (4º - 8º ano)

Cerimônia de Conclusão do EF II

14 de Dezembro

9º Ano do Ensino Fundamental II

Festa das Letras

15 de Dezembro

Kinder 5
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edificar a família
Apoiamos os pais no ensino e na promoção de valores para que os alunos vivam e apliquem esses princípios na escola e em
casa, através de uma oferta abrangente para a família por meio de programas de treinamento e meios concretos para melhorar
seu trabalho.
O programa Edificar a Família se desenvolve durante algumas sessões anuais. Além da exposição dos temas, são apresentadas
dinâmicas que favorecem a reflexão e a assimilação dos conteúdos. Por sua metodologia, o programa é uma oportunidade para
conhecer e fazer novas amizades com outras famílias que querem educar seus filhos com os mesmos princípios e valores cristãos.

participação social e educação para o amor
Participação social
Incentivamos os alunos a participar de projetos que desenvolvam senso de responsabilidade social. Esses projetos proporcionam
experiências sólidas e compreensão de questões humanitárias. Podem ser ações de longo prazo ou eventos rápidos.
O programa de Participação Social visa a transformar em prática o Programa de Virtudes, a partir do 6º Ano EF II. Durante 2018
tivemos diferentes projetos por turma e práticas em diversas instituições.

Foram promovidos quatro encontros ao longo do ano, com os seguintes temas:
tema

palestrante

data

turma

data da prática

instituição

“O despertar da religiosidade nas crianças”.

Pe Juan Pablo Botero, L.C.

24 de Abril

6º ano

7 de Abril

“Alimentação Saudável, qualidade de vida”

Nutricionista clínica Fernanda Neves Pinto

26 de Junho

Foram promovidas brincadeiras para as crianças de 2 a 6 anos da Creche
Edson Luiz bem como atividades didáticas próprias para esta idade com um
lanche especial.

“O adulto de amanhã se forma hoje”.

Psicóloga Andréa Araújo Valente

28 de Agosto

6º ano

25 de Agosto

”Como usar a tecnologia a seu favor”

Jornalista e pesquisadora Roberta Cunha Mellin

30 de Outubro

Os alunos organizaram brincadeiras, estimularam as crianças a realizarem
jogos, finalizando com um lanche coletivo no Colégio Municipal Benedita
Siqueira Lopes

6º ano

20 de Outubro

Os alunos organizaram brincadeiras, estimularam as crianças a realizarem
jogos, finalizando com um lanche coletivo no Colégio Municipal Benedita
Siqueira Lopes.

7º ano

10 de Março

Aldeia SOS do Rio de Janeiro - brincadeiras, trabalhos manuais, lanche coletivo
e início do Programa de sustentabilidade.

7º ano

12 de Maio

Aldeia SOS do Rio de Janeiro - Programa de sustentabilidade: água, lixo, Projeto
Horta na Aldeia.

7º ano

11 de Agosto

Aldeia SOS do Rio de Janeiro - Programa de sustentabilidade: água, lixo, Projeto
Horta na Aldeia.

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.
tema

palestrante

data

Família: Igreja doméstica

Cristina Diniz

7 de Março

O valor da fé

Cristina Diniz

12 de Abril

A vida de Cristo

Thiago Vilardo

11 de Maio

Os Sacramentos

Cristina Diniz

19 de Junho

7º ano

6 de Outubro

Dia da Plantação – dois canteiros prontos e entregues à Aldeia.

O Sacramento do Batismo

Juliano Bonfim

8 de Agosto

8º ano

2 de Março

O Sacramento da Eucaristia - Ceia Judaica
e Ceia Cristã

Cristina Diniz

12 de Setembro

Adoração Eucarística

Pe Alexandro Pavicevic, L.C. e Pe Jorge Ortiz, L.C.

10 de Outubro

Recreação, convivência e lanche coletivo com as crianças e famílias da Perseverança da Paróquia São Bartolomeu. O Objetivo, por ser o ano do Leigo, era
proporcionar às crianças que já fizeram a Primeira Eucaristia, a experiência de
que a Igreja é um lugar de alegria.

Retiro de pais e filhos

Cristina Diniz, Eliane Gomes e Lilian Gonçalves

20 de Outubro

8º ano

26 de Maio

Nossos alunos promoveram para as crianças das capelas da Paróquia São Bartolomeu uma apresentação sobre os títulos de Nossa Senhora, com coroação,
brincadeiras e músicas marianas.

8º ano

1º de Setembro

As crianças da pré-catequese da Paróquia São Bartolomeu tiveram uma manhã
de muita alegria e trabalhos lúdicos sobre histórias bíblicas promovidas por
nossos alunos. Houve recreação, convivência e lanche coletivo.

9º ano

14 de Abril

Nesta manhã, a grande tônica foi uma Via Sacra preparada e encenada por
nossos alunos para as crianças da catequese da Paróquia São Bartolomeu.
Encerramos com um lanche coletivo.

9º ano

9 de Junho

Foi promovida pelos nossos alunos barracas com venda de doces, salgados
com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar no retiro das catequistas da
Paróquia São Bartolomeu.

9º ano

30 de Junho

Foram organizadas atividades lúdicas com as crianças da capela São Francisco
que é parte da Paróquia São Bartolomeu. Além de muitas brincadeiras, houve
um lanche promovido pelos alunos desta turma.
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turma

data da prática

instituição

desenvolvimento profissional

EF II

10 de Novembro

Como encerramento das práticas de 2018, foi promovida, com um grupo de
alunos do EF II, a festa de todos os santos.

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.

Nossos alunos elaboraram dinâmicas e atividades lúdicas sobre os santos para
as crianças da catequese da Paróquia São Bartolomeu além do tradicional
lanche coletivo.
EM

Os alunos do EM promoveram durante a Festa Junina do colégio três barracas
de brincadeiras para arrecadar dinheiro para auxiliar no projeto das casas da
Aldeia SOS do RJ.
Ao longo do ano, alguns alunos participaram das missões de evangelização
com sucesso e grande ganho para as crianças da Aldeia SOS tivemos as aulas
de reforço escolar tanto em português quanto em inglês oferecidas, não só
pelos nossos alunos como também com a participação dos ex-alunos Everest.
Eles, após o horário do colégio, foram para a Aldeia encontrar-se com essas
crianças. Já temos relatos do quanto as crianças melhoraram em suas notas e
motivação pelos estudos.
Também encabeçado por nossos ex-alunos e com a participação de nossos
atuais alunos, promovemos uma ação social de revisão odontológica parae
crianças carentes e estamos desenvolvendo a reforma de um centro social para
apoiar os projetos na comunidade.
capacitação profissional

educação para o amor
Oferecemos aos nossos alunos o Programa “Educação para o Amor”. Este tem como objetivo apresentar aos jovens a primícia
de que é através da sexualidade que o amor invisível torna-se visível. Nossos professores de Formação Católica, Eliane Gomes e
Juliano Bonfim, foram capacitados e se tornaram monitores aptos para desenvolver um programa de formação e acompanhamento
de jovens e adolescentes nos temas de afetividade e sexualidade humana. Apresentando e aprofundando um olhar baseado no
humanismo cristão para a educação afetiva e sexual dos jovens, uma vez que promove a integração da pessoa, nos seus aspectos
social, emocional, físico, intelectual e espiritual da própria sexualidade. Apenas lançamos este ano com o 2º Ano do EF para que,
em 2019, possamos formar todos os alunos com está didática.

período

assuntos

Fevereiro

Ambientes Formativos

Fevereiro

Código de Conduta

Abril

Alfabetização e processamento da Linguagem

Abril

Metodologias Ativas

Julho

Reading Street - Pearson

Agosto a
Novembro

Curso de extensão: Inclusão e mediação escolar
(coordenação acadêmica)

Agosto

Google for Education

Agosto

Treinamento de Evacuação e Confinamento

Setembro

Encontro de Comunicação – Everest Brasil

Outubro

Cursos de Primeiro Socorros

Novembro

1º Fórum Móbile Educação Infantil em Foco

Novembro

Cursos de Primeiro Socorros

Novembro

Escalar Edu – Crescendo com resultado

Dezembro

Google for Education

liderança professores colaboradores

Este ano, com a turma de 9º Ano e as turmas do Ensino Médio desenvolveu-se temas de formação para o amor, contextualizados
nas aulas de Formação Católica.
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FLYERS

KET

Distinction or A - 70%
Merit or B - 30%
Pass or C - 0%

Distinction or A - 63%
Merit or B - 32%
Pass or C - 5%

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.

PET

FCE

cambridge
Os exames de Cambridge são pensados e desenhados para analisar como o aprendiz utiliza a Língua Inglesa ao se comunicar
em situações do dia a dia. Os alunos do Everest se familiarizam com o estilo destes exames através do contato com materiais
diferenciados e diversos, durante todo o ano letivo. O Everest faz a opção de preparo para estas avaliações, uma vez que são os
mais difíceis e por serem um marco de excelência entre os demais exames de proficiência linguística. Somos também reconhecidos
como um Cambridge Preparation Centre, o que significa que somos um centro de preparação oficial desta renomada instituição.
Em 2017, tivemos 95 alunos prestando estes importantes exames (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE e CAE) nos níveis
de Ensino Fundamental e Médio. Além de medir o nível de proficiência do aluno, estes certificados permitem a entrada em
diversas faculdades, aumentam as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e abrem portas para diversos tipos de
intercâmbios. Além dos já mencionados, realizamos um trabalho personalizado com os alunos do Ensino Médio, que desejam
cursar universidades fora do Brasil e que necessitam de preparo para outras Avaliações, como por exemplo SAT e TOEFL.
Starters

Distinction or A - 100%
Merit or B - 0%
Pass or C - 0%

MOVERS

Distinction or A - 93%
Merit or B - 7%
Pass or C - 0%

Distinction or A - 29%
Merit or B - 12%
Pass or C - 59%

Distinction or A - 33%
Merit or B - 33%
Pass or C - 33%
CAE

Pass or C - 100%
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DELE
O diploma DELE certifica a capacidade prática de comunicar-se de maneira fluente, correta e coerentemente em Espanhol. As
quatro áreas de competência comunicativa que são testadas e que devem, portanto, ser desenvolvidas na sua preparação para
o exame DELE, são a compreensão de leitura e compreensão auditiva, bem como a proficiência em expressão e interação, tanto
oralmente quanto por escrita. Toda esta preparação se inicia no 6º ano do Ensino Fundamental II, quando o Everest se torna uma
escola trilíngue. O Everest é um centro oficial de aplicação deste importante exame.
Em 2018, tivemos 25 alunos prestando estes exames (A1 – C1) nos níveis de Ensino Fundamental II e Médio. Esta certificação,
além de comprovar a proficiência na Língua Espanhola e ser reconhecido internacionalmente, permite acesso à educação e ao
mercado de trabalho em países de Língua Hispânica.

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 está permitindo focar cada vez mais na busca por melhorias
contínuas em todos os âmbitos da nossa instituição, garantindo assim que todos os alunos, famílias e colaboradores percebam e
alcancem todo o seu potencial.
Em 2018, recebemos a visita do comitê avaliador do AdvancED que analisou e verificou todos os nossos procedimentos internos.
Eles assistiram a aulas, conversaram com pais, alunos, colaboradores, analisaram documentos e preencheram outros. Foi uma
experiência incrível estarmos rodeados dessas pessoas vivenciando alguns dias em nossa escola e observando nossa caminhada
de melhoria contínua. Agora é aguardar a análise do Time Avaliador, para enfim receber a tão esperada resposta da acreditação.
Isso deve acontecer dentro de dois meses, e enquanto isso, continuamos fazendo o que amamos e nos propomos: ajudar, junto
com as famílias, a formar os futuros líderes de ação positiva para esse mundo que tanto precisa deles.

30 a 40 pontos - 52%
41 a 50 pontos - 48%

*Notas variam de 30 (mínimo) a 50 (máximo)

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 do Ensino Fundamental fizeram as provas do GEEKIE no mês de
novembro.

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.

dados demográficos
Somos uma escola brasileira, bilíngue e católica da Rede Semper Altius, cujo modelo curricular adotado está planejado para
proporcionar aos seus 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.
nacionalidade dos nossos alunos

449 Brasileiros

5 Argentinos

3 Chilenos

2 Peruanos

2 Colombianos

2 Americanos

1 Inglês

1 Italiano

6

DIRECIONAMENTO DE CARREIRA
Desenvolvemos durante o ano o projeto de direcionamento de carreiras através da vinda ao colégio de universidades nacionais
e estrangeiras com palestrantes de acordo com as pesquisas sobre os interesses de nossos alunos do Ensino Médio para
que conheçam com profundidade o que gostariam de fazer durante a vida. Todos têm a oportunidade de conhecer o mercado
de trabalho com o objetivo de fazerem boas e assertivas escolhas para o futuro bem próximo. O tradicional University Days
aconteceu em maio. Além disso, os alunos tiveram uma palestra sobre empreendedorismo com a parceria da ESPM que os
possibilitou um curso de seis encontros e a elaboração de um projeto empreendedor que apresentaram na sede da faculdade no
centro da cidade, em uma noite com a presença de familiares.
Relação de Universidades que promovemos o contato para nossos alunos.

aprovações 2008 - 2016
universidade

estado

país

American University

Washigton

Estados Unidos

Bowling Green State University

Ohio

Estados Unidos

Canisius College

New York

Estados Unidos

European University

Barcelona

Espanha

Indiana University

Indiana

Estados Unidos

Northeastern University

Boston

Estados Unidos

Rollins College

Flórida

Estados Unidos

Slippery Rock University

Pennsylvania

Estados Unidos

St. John´s University

New York

Estados Unidos

Truman State University

Missouri

Estados Unidos

Universidad Central de Venezuela

Caracas

Venezuela

Universidad Mayor

Las Condes

Chile

Universidade de Coimbra

Coimbra

Portugal

University of Central Arkansas Conway (Arkansas)

Arkansas

Estados Unidos

University of Houston Downtown

Houston

Estados Unidos

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Rio de Janeiro

Brasil

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Rio de Janeiro

Brasil

IBMEC

Rio de Janeiro

Brasil

Pontifícia Universidade Católica (PUC Rio)

Rio de Janeiro

Brasil

SENAI CETIQT

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Estácio de Sá

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Unigranrio

Rio de Janeiro

Brasil

Universidade Veiga de Almeida (UVA)

Rio de Janeiro

Brasil

Campus France

Michigan State University

Universidade Estadual do Tennessee

Columbia College Chicago

PUCRJ

Universidade Estácio de Sá

Daqui pra Fora

SENAI CETIQT

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Education USA

School of Visual Arts

Universidade Internacional da Flórida

Escola Superior de Propaganda e Marketing

Sommet Education

Universidade Veiga de Almeida

Hult International University

Swiss Education

Universidade de Miami

IBMEC

Unigranrio

Universidade de Ohio

Laurette Education

Universidade Aeronáutica Embry-Riddle

Universidade de Oklahoma

ESPORTES
O Colégio Internacional Everest do Rio de Janeiro desenvolve o esporte através da disciplina de educação Física e atividades
extracurriculares, estimulando os alunos a trabalharem em equipe, a competirem de forma sadia e orgulhar-se por representar o
Colégio em torneios próprios ou externos, bem como desenvolver competências técnicas e sociais.
Eventos de 2018:
• 1º MEETING EVEREST DE JUDÔ (7 de Abril) – Com a participação de academias de judô e Colégio Mopi.
• MEETING AMIGOS DO JUDÔ COLÉGIO IMACULADA DA CONCEIÇÃO (NASCIDOS EM 2004,2005,2008,2010) (16 de Junho)
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• TORNEIO DA AMIZADE /BRASÍLIA (alunos dos Colégios Everest Brasil) (31 de Maio a 2 de Junho)
A delegação do Colégio Everest Rio de Janeiro participou com 22 alunos a partir do 5º EFI ao 8ºEFII, nas modalidades:
Futebol, futsal, natação, judô, xadrez, queimado, voleibol, pique-bandeira, basquete.
• VI JOGOS ANEC (20 a 21 de Outubro) – COLÉGIO La Salle Abel / Niterói, com a participação dos alunos de 8º EFII e EM , nas
modalidades: Handebol masculino sub-15, Futsal masculino sub-18, Futsal masculino sub-15.
• OLIMPÍADAS EVEREST Educação Infantil (Setembro)
• OLIMPÍADAS EVEREST Ensino Fundamental I (2 e 4 de Outubro)
Fomentando o jogo limpo e valores do esporte, premiamos como todos os grandes jogos internacionais de nossa rede de escolas,
trabalhando os valores de FAIRPLAY no esporte.

Seg

Ter

FUTEBOL

FUTEBOL

(3° ano ) EFI

/ EFII

Kinder 5

Qua

Qui

FUTEBOL

FUTEBOL

JUDÔ

FUTEBOL

(3° ano ) EFI

/ EFII

Sex

Kinder 5

TEATRO I

(2° ao 4° ano ) EFI

TEATRO II

JUDÔ

FUTEBOL

(1° e 2° ano ) EFI

(1° e 2° ano ) EFI

(1° e 2° ano ) EFI

CAPOEIRA

CAPOEIRA

CAPOEIRA

CAPOEIRA
EFI / EFII

Kinder 5

BALLET

BALLET

BALLET

BALLET

ECOMAKER

Kinder 5

(1° ao 3° ano ) EFI

STREET DNC.
(5° ano ) EFI / EFII

EFI / EFII

Kinder 5

Kinder 5

(1° ao 3° ano ) EFI

JUDÔ

STREET DNC.

(3° ano ) EFI

/ EFII

GIN. ARTIST.
EFI

/ EFII

SAPATEADO
(4° ano ) EFI

Kinder 5

(5° ano ) EFI

/ EFII

ECOBÉ

EFI

JUDÔ

(3° ano ) EFI

/ EFII

GIN. ARTIST.
EFI

HANDEBOL
(4° ano ) EFI

(5° ano ) EFI / EFII

(1° e 2° ano ) EFI

/ EFII

HANDEBOL
(4° ano ) EFI

/ EFII

SAPATEADO
(4° ano ) EFI

/ EFII

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
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.
Neste ano de 2018, aconteceram diversos torneios, competições e apresentações em que nossa escola esteve presente:
• XVI ENCONTRO PETITE DANCE DE DANÇA (18 a 21 de Setembro) – Participação das alunas de ballet da unidade I e unidade
II, no teatro da UERJ;
• AULA ABERTA DE TEATRO (18 a 21 de Setembro) – apresentação das alunas de teatro I e teatro II;
• FESTIVAL MIRIM (18 a 21 de Setembro) – apresentação das alunas de sapateado extracurricular;
• AULA ABERTA DE STREET DANCE (18 a 21 de Setembro) – apresentação das alunas de street dance extracurricular;
• FESTIVAL EVEREST DE CAPOEIRA INFANTIL (10 de Novembro) – Acontecendo a troca de corda com o grupo Capoeira Brasil:
Full Time Kinder 2, 3 e 4; Extracurricular de capoeira Kinder V e Unidade II;
• FESTIVAL EVEREST DE JUDÔ (23 de Novembro) - troca de faixa com a parceria da academia de judô Losso.
• FESTIVAL EXTRACURRICULAR (2 de Dezembro) - O grupo de Teatro I e II apresentou a peça “Era uma Vez...¨, no Teatro
Fashion Mall com a participação especial das turmas de ballet ( unidadeI e II), sapateado e street dance.
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Ensino Fundamental I

VALORES CRISTÃOS
O ensino doutrinal 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 2018 demos continuidade ao programa de Educação Financeira como projeto interdisciplinar. Buscamos alcançar com este
programa o desenvolvimento de comportamentos financeiros sustentáveis.

TECNOLOGIA
As aulas de tecnologia possibilitam aos alunos do Ensino Fundamental I a vivência de 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.

METODOLOGIAS ATIVAS
Educação Infantil

Utilizamos Metodologias Ativas, centradas nos alunos, transferindo-se o foco do professor para a criança. Contrapondo-se ao papel
do professor detentor da informação, as metodologias ativas propõem um papel de mediador, oferecendo ao aluno ferramentas
para que construa o conhecimento com autonomia. As metodologias ativas entendem o aluno como principal agente responsável
por sua aprendizagem, dessa forma, comprometendo-se com seu aprendizado.

Este ano temos muito a compartilhar. Começamos 2018 com nosso planejamento pedagógico consolidado e em total consonância
com os programas novos. Aprendizagem baseada em problemas, instrução diferenciada, experimentos e trabalho com cenários
foram algumas das estratégias de aprendizagem utilizadas em nossas aulas. Nossas metodologias proporcionam uma
aprendizagem muita mais significativa, trazendo o aluno para o centro desse processo. Um dos objetivos do colégio Everest é
fazer com que os alunos aprendam a buscar a informação e se aproprie dela de modo pleno, fazendo uso adequado e consciente
em seu cotidiano.
Foi um ano de Copa do Mundo. Este tema esteve presente em muitos dos nossos eventos, como Semana Cultural e Dia dos avós.
Estudamos a cultura e costumes do país sede, a Rússia, assim como algumas regras importantes para nossos alunos entenderem
e acompanharem uma partida de futebol.
Não poderíamos deixar de fora a nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, que foi tema do projeto realizado pelas turmas do
Integral e culminou na Exposição de suas produções.
Nosso colégio completou 30 anos de fundação em julho. A Educação Infantil organizou uma grande festa para celebrar esse
momento tão especial. Nossos alunos confeccionaram convites e colocaram a mão na massa fazendo bolo e brigadeiros para o
evento.
Ao longo do ano, nossos profissionais puderam realizar treinamento de evacuação, capacitação de Primeiros Socorros e ainda
participar de palestras e seminários oferecidos pelo colégio com temas de grande relevância.
Como de costume, tivemos a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais em nosso colégio, oferecendo uma manhã de
convivência e muita diversão.
O circo serviu de inspiração para o Dia das Crianças. Palhaços malabaristas, carrocinha de pipoca e algodão doce, picolé,
brinquedo inflável e fantasias tornaram esse dia inesquecível!
Encerramos o ano com um belíssimo espetáculo exaltando o amor, embalados pelas canções dos Beatles.
Por fim, nos despedimos das turminhas de Kinder 5 no último evento do ano, a Festa das Letras!

Ensino Fundamental II e Médio
A vida escolar é longa, mas cada segmento tem suas características, propósitos e encantamentos a serem vividos, que fazem com
que o processo ensino/ aprendizagem e a formação do ser como cidadão do mundo sejam muito prazerosos.
O Ensino Fundamental II chega para cada aluno Everest com projetos novos como o da formação de um líder que sabe se
comunicar oralmente cada vez melhor com argumentos fortes, após muita pesquisa para formação de opinião e boas escolhas na
vida. É o processo de oratória que passa a fazer parte da caminhada escolar até a 3º série do Ensino Médio.
O aprendizado de mais um idioma também ocorre no 6o ano: o espanhol. É neste segmento que os alunos estão mais independentes.
Convivem com professores diferentes e as diversas disciplinas, um leque de opções vai surgindo para que cada um perceba o
que mais gosta de fazer, com que mais se identifica e com isso as habilidades e competências vão surgindo e se reafirmando.

Ufa! Quanta conquista! Que venha 2019!
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Para maior vida em coletividade, proporcionamos as convivências e os passeios pedagógicos de vivências em locais perto do
Rio de Janeiro.
Além disso, a participação social, por meio de projetos de solidariedade, vão fazendo com que reflitam sobre a vida de pessoas
diferentes e possam exercitar a empatia, a generosidade e a responsabilidade social.
No Ensino Médio, além da formação integral, como Missão do colégio, temos trabalhado para que cada estudante siga a carreira
desejada no local escolhido. Sendo assim, nossos alunos sabem e apresentam nos exames notas bem próximas de 1000 em
redações e voltam para nos contar a diferença que fazem nas universidades e no mercado de trabalho através da formação
diferenciada que possuem. Sempre há alguém que pergunta onde estudaram. Não só aplicamos em exames dentro do país, mas
também naqueles onde o Espanhol e o Inglês são oficiais.

VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP
O Colégio Internacional Everest participou do VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP que aconteceu em Kentucky no mês de
abril de 2018. Em sua primeira participação, trouxe para casa o prêmio Sportsmanship Award, que é entregue para a equipe que
conquistou o respeito e a admiração dos voluntários e outras equipes do evento. A VEX Worlds usa os seguintes critérios para
este prêmio:
• A equipe é cortês, prestativa e respeitosa com todos no evento, dentro e fora do campo.
• A equipe trata os outros no campo de jogo com espírito de competição e cooperação amigáveis. 
• A equipe demonstra respeito e disposição para ajudar a equipe do evento, outras equipes e espectadores.
• Equipe demonstra empolgação e entusiasmo ao longo do evento. E, somado a este feito, nossa Maria Fernanda Caminha
Bello foi nomeada embaixadora #GirlPowered no Brasil pela VEX, uma iniciativa para aumentar a representação de meninas
em equipes de robótica. Parabéns aos nossos alunos, professores, famílias e coordenações envolvidas.

MAKE FAIRE
A MAIOR FEIRA DE INVENÇÕES e entretenimento do mundo, a Maker Faire, esteve no Rio de Janeiro entre os dias 3 e 4 de
novembro de 2018, e nós do Colégio Internacional Everest fomos selecionados para expor os trabalhos dos nossos alunos (as) de
robótica no evento. Neste evento fomos premiados com DUAS unidades das tradicionais fitas BLUE RIBBON (prêmio tradicional
de Feature Faire’s), que reconheceu a criatividade, originalidade e inovação do nosso projeto. Além destas duas distinções,
recebemos da ETC Brasil o prêmio de COLÉGIO INCENTIVADOR STEAM 2018 no Brasil.
Na feira, o público pôde aprender e se divertir com invenções de todo tipo e atividades em oficinas nas mais diversas áreas,
como arte, tecnologia, robótica, etc. De engenheiros a artistas, cientistas a artesãos, a Maker Faire foi um local de encontro e
entretenimento para todas as idades!
Todos sabem como a ciência e tecnologia são importantes para nossa escola, e por isso, fazem parte da nossa formação integral
de excelência. Somos grandes incentivadores do aprendizado da ciência, da tecnologia, engenharia, artes e da matemática, pilares
do STEAM, e queremos com isso inspirar nossos alunos a tornarem-se solucionadores dos problemas atuais e futuros.

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. Com muito orgulho, resumimos abaixo os resultados obtidos.

OBMEP
O ano de 2018 foi proveitoso para os alunos que se destacaram na OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Desde que o
concurso foi aberto para as escolas particulares, o Everest vem participando nos três níveis com estudantes do 6o ano EFII à 3
série do Ensino Médio. Honra ao Mérito para:
MARIA JULIA SILVA VARANDAS
DAVID RIBEIRO MARQUES
JOÃO PEDRO ESPÍNDOLA DE ANDRADE
A Olimpíada faz a comparação entre os rendimentos apresentados pelos estudantes na faixa etária e série em que se encontram.
O desafio anual possibilita melhorias no processo ensino/aprendizagem da disciplina, fazendo com que cheguemos a excelência
em Matemática.

10

