


Mensagem da Coordenadora Geral Acadêmica,  
Ms. Claudia Grossi

Família Everest,

É com muito prazer que apresento o Relatório Anual 2019 do Colégio Internacional 
Everest.

Reunidos neste documento estão os fatos de maior destaque ocorridos durante o ano, 
bem como os principais avanços e conquistas obtidas pelo Colégio em várias áreas. Ou 
seja, o objetivo é oferecer uma amostra significativa da nossa vivência em educar líderes 
para o mundo, formando pessoas para a vida.

Obrigada por fazer parte da nossa família!

Ms. Claudia Grossi
Coordenadora Geral Acadêmica

Mensagem da Subdiretora da Educação Infantil,  
Ms. Adriana Jorge

Querida família Everest,

Muito obrigada pela parceria e confiança. Chegamos ao final de 2019 com o 
sentimento de dever cumprido. Um sentimento de termos conseguido passar 
os valores e virtudes de nosso colégio de forma plena. A caminhada só está 
começando, mas temos a certeza de que nossos alunos estão preparados para os 
novos desafios. Estaremos sempre aqui para lhes transmitir segurança e fortaleza. 
Que venham as novas descobertas de 2020! 

Com carinho,  

Ms. Adriana Jorge
Subdiretora da Educação Infantil

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

Querida família EVEREST,

Chegamos ao final de mais um ano. Ano intenso, denso, cheio de desafios e 
conquistas.

2019 fica marcado na nossa história como o ano da acreditação AdvancED. Um 
processo que nos tem ajudado, desde que o iniciamos já faz quase três anos, a nos 
enfrentarmos com sentido critico, construtivo, propositivo e desafiador. Queremos 
ser o que somos e estamos dispostos a trabalhar até alcançá-lo! A acreditação é o 
reconhecimento de que isto não é só um desejo ou um propósito; é uma realidade 
em construção. E todos nós, alunos, professores,  funcionários, pais de família, 
equipe diretiva, todos nós somos protagonistas.

Motivação, compromisso, quebra de paradigmas, inovação, autoavaliação.... e tudo 
isto crescendo no que somos, na nossa identidade. Somos e queremos ser uma 
escola católica, com uma profunda visão formadora do ser humano, procurando a 
excelência acadêmica e incorporando as inovações tecnológicas.

Deus cuida e protege a gente. Experimentamos Sua presença e ação. E nos sentimos 
responsáveis em colaborar com Ele para que nosso Colégio seja fonte de irradiação do Seu Amor no mundo.

Um grande OBRIGADO a todos os que dia a dia gastam sua vida nesta missão belíssima e exigente da formação de futuros líderes. 
Obrigado pelo clima de amizade, compromisso, dedicação e entrega.

Deus nos abençoe com o ano 2020 cheio de desafios e conquistas!

Pe. Manuel J. 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.

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. 

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

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

O AdvancED é um órgão americano não governamental que 
se dedica a promover excelência acadêmica em escolas de 
todo o mundo. Por meio 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. 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 e 
preencheram documentos. Foi uma experiência incrível estarmos rodeados dessas pessoas vivenciando alguns dias em nossa 
escola e observando nossa caminhada de melhoria contínua. 

Em 2019, tivemos uma grata notícia! Enfim recebemos a tão esperada resposta da acreditação, sim, somos uma escola acreditada 
pelo AdvancED! Com mais 36.000 instituições de ensino, 5 milhões de professores, 25 milhões de alunos e em mais de 80 países, 
no Brasil 18 escolas estão acreditadas sendo 3 no Rio de Janeiro. A certificação internacional do AdavancED tem muito a contribuir 
com nossa prática de melhoria diária, uma vez que temos como objetivo principal seguir sempre para o alto!

O Colégio Internacional Everest está orgulhoso por ter esse reconhecimento externo e internacional. Somos gratos por toda a 
participação da comunidade escolar neste processo, que nos compromete com uma melhoria contínua.
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valores cristãos

Concentramos-nos em formar os corações dos alunos. Estimulamos, em cada um, a arte e a felicidade de viver plenamente com 
sólidos valores cristãos para que aspirem a ser pessoas íntegras a serviço dos outros e líderes de ação positiva.

Busca-se, através do Departamento de Formação Católica, 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.

Contamos com uma Equipe de Pastoral composta por sacerdotes e formadores para guiar e contribuir na formação espiritual e 
de valores dos alunos e de suas famílias. A fé é uma relação que cresce a cada dia, por isso 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.

2019 foi um ano de muitas realizações! A acreditação AdvanCED refletiu e confirmou o que é mais forte no Everest: a formação 
humana e religiosa. 

Parabéns a todos que fazem parte desta formação!

Conforme o Plano de Pastoral proposto para 2019, destacamos várias ações e projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano.

PROPOSTAS PASTORAIS OFERECIDAS A TODA COMUNIDADE ESCOLAR: 

• MISSAS DIÁRIAS NA CAPELA DO COLÉGIO;

• CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DO BATISMO, CRISMA E MATRIMÔNIO; 

• ATENDIMENTO ESPIRITUAL E CONFISSÃO DISPONIBILIZADA PELOS PADRES;

• PEREGRINAÇÃO MARIANA OCORRIDA NO DIA 3 DE MAIO;

• MISSA DE CRISTO REI CELEBRADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO;

• CATEQUESE DE ADULTOS.
É oferecido para todas as famílias, que desejam receber algum sacramento, a Catequese de Adultos. Este ano foi 
de grande valia, motivado por mais de oito mães em cada encontro, pôde-se celebrar Batismo de adultos, Primeira 
Eucaristia de duas mães, quatro matrimônios religiosos e oito famílias batizaram seus filhos no colégio..

PROPOSTAS PASTORAIS OFERECIDAS PARA OS ALUNOS: 

• PROGRAMA DE VIRTUDES
Ao longo do ano são trabalhadas três virtudes na Educação Infantil e quatro no Ensino Fundamental I. Ao concluir 
o EFI o nosso aluno amplia seu conhecimento e vivência de vinte virtudes.

Na Educação Infantil, trabalha-se a virtude da Alegria, Obediência e Organização. Em 2019, no Ensino Fundamental 
I promoveu-se maior conhecimento da:  Lealdade, Amizade, Bondade e Generosidade. 

Um das culminâncias que emocionou toda a Comunidade Educativa e que colocou em prática a virtude da 
generosidade foi a entrega de uma cadeira de Rodas.

• MISSA DE PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS 
As missas de primeira sexta-feira do mês têm acontecido com o Ensino Fundamental, contando com a presença, 
cada vez mais, das famílias.

• 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 por meio  da sexualidade que o amor invisível torna-se visível. Temos professores 
e membros da equipe sendo capacitados para desenvolver um Programa Internacional de Educação Integral 
de formação e acompanhamento de jovens e adolescentes nos temas de afetividade e sexualidade humana. 
Apresenta-se e aprofunda-se um olhar baseado no humanismo cristão para a educação afetiva e sexual dos 
nossos alunos do segundo ano do EFI ao Ensino Médio.

• PRIMEIRA EUCARISTIA
É um momento oportuno para as famílias do 4º ano em diante, não só darem a oportunidade dos filhos receberem 
Jesus em seu coração, como também descobrirem que a fé também precisa ser alimentada. Para os alunos é 
oferecido os encontros semanais, e para as famílias os encontros mensais.  Estes encontros com os pais têm 
como objetivo ajudá-los a fazer uma experiência pessoal de fé e do amor de Deus através dos Sacramentos e da 
Igreja. Este ano, tivemos a graça de celebrarmos a Primeira Eucaristia com quarenta e duas crianças e duas mães. 
Como preparação espiritual das crianças e famílias, terminamos a preparação anual com um retiro concluído com 
a Santa Missa e com a Renovação das Promessas do Batismo. 

• CRISMA
Todos os anos oferecemos, para os alunos, a oportunidade de receberem o Sacramento da Crisma. Tivemos a 
alegria de três alunas do Ensino Médio confirmarem a sua fé na missa do dia 6 de novembro tendo sido presidida 
pelo Vigário Episcopal para os Institutos de Vida Consagrada Dom Roberto Lopes, OSB.



• MÊS VOCACIONAL
Durante o mês de agosto, acentua- se o chamado de Jesus: “A messe é grande e os operários são poucos” 
(Lucas 10, 2). São promovidas algumas ações com os nossos alunos: oração pelas vocações, clipe vocacional 
e estudo da vida dos santos.

Para aflorar em nossos alunos o despertar do questionamento vocacional, o nosso jovem servo de Deus do Rio 
de Janeiro, Guido Schaffer, foi o modelo de santidade proposto para a reflexão e ao chamado de cada um de nós 
a viver a santidade no dia a dia.

• SEMANA SANTA E VIA SACRA
Para meditar e acompanhar o sofrimento de Jesus realizamos a reflexão dos últimos momentos de Jesus com 
cada turma.

• DIA DE CORPUS CHRISTI
Este ano, a Arquidiocese do Rio de Janeiro celebrou 93ª Semana Eucarística na Igreja de Sant’Anna, onde nosso 
colégio foi representado pelos alunos do 5º ano do EFI. Enquanto isto as turmas do EFII ao Ensino Médio adoraram 
Jesus em nossa capela.

• DIA DO PAPA
Mais um ano tivemos a graça de podermos festejar, no dia 13 de março, os seis anos de pontificado do nosso 
querido Papa Francisco que completou no dia 17 de dezembro, 83 anos de vida. 

• ALPHA
O Alpha é realizado através de encontros semanais, durante todo ano,  onde os alunos do Ensino Médio têm 
contato de formas diversas com os fundamentos da fé cristã.

VEX IQ Challenge e VEX ROBOTICS COMPETITION 23 a 29 de janeiro EFII e EM

Reuniões de pais 1 a 20 de fevereiro Todos

Reuniões de pais 6 a 17 de Maio; 16 a 29 de 
Outubro

EI

Reuniões mensais de Primeira Eucaristia fevereiro a outubro Alunos da Catequese

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

março a dezembro EF I

Missas na 2ª terça-feira do mês com temas de acordo com o calendário 
litúrgico. 

março a dezembro EI (Kinder 5)

Family Day 30 de março Todos

Família Missionária – Mini e Mega Missões 14 de abril; 19 a 21 de abril; 
29 de setembro

Todos

Programa de Virtudes semanalmente EI e EF I

Aulas extracurriculares em preparação para receber o Sacramento da 
Eucaristia.

semanalmente Alunos da Catequese

Encontros extracurriculares para quem desejar receber o Sacramento  
da Crisma.

semanalmente EM

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 a participação da vida educacional dos seus filhos de forma 
consistente e contínua. Em 2019, o programa foi enriquecido com diversificadas atividades para as famílias:

Visitação de Nossa Senhora nas casas das famílias (capelinha). Maio Todas as turmas

Coroação de Nossa Senhora. 3 e 14 de maio EI e EFI

Convivência Mães e Filhos 18 de maio EF I

Dia das Mães 11 de maio EI

Semana Cultural 27 a 31 de maio; 24 a 28 
de junho

Todos

Reunião de Transição 24 de maio; 09 e16 de 
agosto; 13 de setembro

Kinder 5, 5º Ano EF I, 9º Ano EF II 

Festa Junina 29 de junho Todos

Semana Everest 19 a 23 de agosto Todos

Poetry Contest 19 a 23 de agosto; 01 a 03 / 
07 / 16 e 17 de outubro

EF I, EF II, EM

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 Bimestralmente EF II e EM

Missas bimestrais por turma. Temas de acordo com o calendário litúrgico. Bimestralmente EF II e EM

Edificar a Família. Março a Dezembro EI e EF I

Práticas de Participação Social. Março a Dezembro EF II e EM

Convivência Pais e Filhos 18 de maio; 14 de setembro EF I

Festa dos Pais e Mães 24 de setembro EFII e EM

Aulas Demonstrativas 30 de setembro; 01 a 04 de 
outubro

EI

Retiro de Pais e Filhos (Primeira Eucaristia). 19 de outubro Alunos da Catequese

Aulas Públicas 24, 25, 29, 30, 31 de outubro EF I

Celebração Solene da Primeira Eucaristia. 26 de outubro Alunos da Catequese

Celebração da Crisma dos alunos e adultos (pais). 06 de novembro  EM

Festival de Capoeira 02 de novembro EI e EF I

Festival Extracurricular 30 de novembro EF

Noite de Autógrafos 25 a 29 de novembro EF I

Sarau de Natal 28 de novembro EF II e EM

Cerimônia de Premiação 11 de dezembro EF e EM

Festa de Encerramento 08 de dezembro EI e EF I

Formatura 12 de dezembro 3ª Série EM

Cerimônia de Conclusão do EF II 13 de dezembro 9º Ano EF II

Festa das Letras 14 de dezembro Kinder 5

EVENTOS DATA SEGMENTO

EVENTOS DATA SEGMENTO
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edificar a família

O programa visa apoiar as famílias na vivência e na promoção de valores para que todos vivam e apliquem esses princípios, no 
colégio e no ambiente familiar, por meio de uma oferta abrangente de programas e recursos concretos.

O programa se desenvolve durante encontros periódicos. Além da exposição dos temas, são apresentadas dinâmicas que 
favorecem a reflexão e a assimilação dos conteúdos. Por sua metodologia inovadora, 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.

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

tema

“Ainda há tempo para resgatar a autoridade?”

“Disciplina positiva no ambiente familiar”

“Cultivar o amor entre os irmãos”

“E a família, como vai?”

palestrante

Psicóloga Andréa Araújo Valente

Psicólogas Renata Sant’anna e Silvia Aragão

Psicóloga Paula Castro

Padre João Navarro Reberte

data

30 de abril

18 de junho

27 de agosto

30 de outubro

participação social

Incentivamos os alunos a participarem de projetos que desenvolvam senso de responsabilidade social. Esses projetos proporcionam 
experiências sólidas e compreensão de questões humanitárias. Podem ser projetos de longo prazo ou ações pontuais.

O programa de Participação Social visa transformar em prática o Programa de Virtudes, a partir do 6º Ano do EF II. Durante 2019, 
tivemos diferentes projetos por turma e práticas em diversas instituições, como a promoção do bazar da solidariedade. Foi o Ano 
das Campanhas de Solidariedade. 
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turma

6º ano EFII 

7º ano EFII 
 

Atividade desenvolvida

Realizaram quatro atividades com crianças da faixa etária de 5 a 7 anos da Paróquia  
São Bartolomeu.

Realizaram quatro ações sociais durante o ano com crianças de 6 anos de idade da Creche Municipal 
Benedita Siqueira Lopes.

No dia do funcionário da limpeza, os alunos os homenagearam com um lanche especial, enquanto 
alguns alunos assumiram a limpeza das salas durante o recreio.

turma

8º ano EFII 

 

9º ano EFII

 
 

1ª série EM 
 
 
 
 
 
 

Atividade desenvolvida

Os alunos realizaram quatro atividades sociais com as crianças do EFI da Escola Municipal Lopes 
Trovão, localizada na Barra da Tijuca.

Elaboraram também, algumas campanhas de arrecadação (cinema solidário, rifa) para reverter o 
dinheiro na reforma da escola.

Fizeram três encontros na Aldeia SOS do RJ, localizada no Itanhangá.

Em outubro, promoveram o Dia da Criança Solidário, mobilizando todo o nosso colégio para apadrinhar 
120 crianças e ainda conseguiram presentear todos os filhos e netos de funcionários da limpeza e 
manutenção.

Promoveram uma campanha de arrecadação com bazar solidário, e o dinheiro arrecadado foi para o Lar 
Maria de Lourdes, que há 19 anos oferece apoio integral e atende atualmente cerca de 35 crianças, ado-
lescentes e adultos neuropatas, ou seja, que possuem algum tipo de transtorno ou distúrbio neurológico.

O Projeto interdisciplinar “Fazendo Sabão” ensinou às crianças da Aldeia SOS a fazerem sabão com 
óleo usado.

Foram ministradas aulas de reforço de inglês na Aldeia SOS (Morro do Banco, no Itanhangá) 
 
Esta turma alcançou uma arrecadação de mais de seis mil reais revertido para o Lar Maria de Lourdes 
através da: Barraca social do Family Day, Festa Junina, Sarau, além de bazares de alimentos.

Concluíram o ano com a doação de cestas de Natal para todos os funcionários da limpeza, jardim, 
manutenção e vigilância das duas Unidades.

Também ofereceram aulas de reforço de inglês às sextas- feiras na Aldeia SOS, no Itanhangá.

Conduziram durante o ano as aulas de reforço de matemática na Aldeia SOS, no Itanhangá, às 4ª feiras. 

Durante um dia, organizaram e promoveram a arrecadação de alimentos e mantimentos em um super-
mercado. Foi quase uma tonelada distribuída entre o Lar Maria de Lourdes e a Aldeia SOS.

Para finalizar o ano, os alunos levaram as crianças da Aldeia, que foram beneficiadas com as aulas de 
reforço, para uma sessão de cinema e comer em um fastfood.

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.

2ª série EM 

3ª série EM 
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CAPACITAÇÕES 2019

Fevereiro Inclusão

Fevereiro Ambientes seguros

Fevereiro Educação bilíngue e avaliação da aprendizagem à luz da neurociência 
com Rita Ladeia

Fevereiro Dia ANEC

Março Gestão de Formação - México

Abril Falta de limite ou transtorno? (Danielle Damasceno - Fonoaudiologia 
infantil e Mestre em Fonoaudiologia)

Abril Produção textual: como orientar meus alunos na produção de textos 
ricos, interessantes e coerentes? (Miss Juliana Benevides, Professora de 
Português do EFII e EM)

Maio Congresso Bett Educar

Maio Neurociência, Desenvolvimento e Aprendizagem – Móbile (Empresa que 
ministra curso de Neurociência, Desenvolvimento e Aprendizagem)

Maio Imersão em Terapia Comportamental no Autismo 

Julho Sequência didática

Julho Avaliação

Julho Disciplina Positiva em sala de aula (Renata Sant’Anna e Silvia Aragão, 
psicólogas)

Julho Google for Education

Julho Treinamento de Evacuação com os bombeiros

Julho Cambridge Day

Agosto Workshop Internacional: Ensinando Habilidades Socioemocionais para 
crianças e adolescentes - Ann Vernon (EUA) e Maria Celeste Airaldi 
(Paraguai). Realizado no Barra Life (Barra da Tijuca - RJ)

Setembro Teen Star programa de formação afetivo sexual

Setembro Improving science education through inquiry and experimentation, 
ministrado pela Person, editora americana.

período ASSUNTOS
liderança professores COLAboradores

AVALIAÇÕES EXTERNAS INTERNACIONAIS: MAP, CAMBRIDGE e DELE

O Everest proporciona o acesso a certificações externas, como Cambridge, Dele 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.

MAP TESTING - NWEA

No ano de 2019, o Colégio Internacional Everest fez mais um grande investimento na vida acadêmica dos nossos alunos. 
Foram contratados os serviços da avaliação internacional externa do MAP (Measure of Academic Progress). Estes exames são 
computadorizados e adaptados à performance de cada aluno que está sendo testado. Os resultados dessa importante avaliação 
ajudam os coordenadores e professores a promoverem um maior crescimento acadêmico e individual dos alunos. Neste ano, 

as provas MAP aconteceram no início e no final do ano nas turmas do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental I, testando os 
conhecimentos das áreas de Reading, Language e Science. Já no Ensino Fundamental II -7º à 9º anos - e no Ensino Médio – 1ª e 
2ª séries - as áreas de conhecimento avaliadas foram Reading, Language, Science e Mathematics. Os resultados dos alunos foram 
divulgados internamente e comparados com a performance de alunos do mundo inteiro.

A aplicação do MAP, este ano, aconteceu de forma interna e experimental. Ficamos orgulhosos dos resultados individuais e do 
clima saudável educacional gerado por essa ferramenta de avaliação mundial. Em 2020, exploraremos ainda mais esta rica 
avaliação internacional, que além de familiarizar nossos alunos com exames de entrada de universidades internacionais, como o 
SAT, enriquece nosso programa pedagógico. 

CAMBRIDGE / SAT / TOEFL

Os exames de Cambridge têm por objetivo analisar a proficiência linguística na Língua Inglesa. Os alunos do Everest familiarizam-
se com o estilo destes exames por meio do contato com materiais diferenciados durante todo o ano letivo. O Everest prepara para 
as avaliações de Cambridge, pois são mais difíceis e de maior 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 2019, tivemos 93 alunos prestando estes importantes exames (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 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.

Todos os anos, a equipe de Inglês se reúne e analisa os resultados dos alunos, tendo como objetivo, sempre, a melhoria dos 
processos internos e a proficiência dos nossos alunos. Seguem os gráficos analisados este ano:

1 SHIELD
2 SHIELDS
3 SHIELDS
4 SHIELDS
5 SHIELDS

1 SHIELD
2 SHIELDS
3 SHIELDS
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Em 2019, nosso aluno Thiago Baldini, da 3ª série do EM, prestou os exames do 
TOEFL e SAT e atingiu excelentes resultados. Parabéns, Thiago!



DELE

O diploma DELE certifica a capacidade prática de comunicar-se de maneira fluente, correta e coerentemente em Espanhol (e 
não apenas possuir conhecimentos abstratos de 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.

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.

7

nacionalidade dos nossos alunos

dados demográficos

NHSMUN 2020

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.

Em agosto de 2019, começamos a divulgar mais uma vez a viagem acadêmica para NYC com o projeto da NHSMUN (National 
High School Model United Nations). Este projeto promove uma simulação dos procedimentos internos das Nações Unidas. 
Formamos então uma delegação de 19 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Se juntarão 
a nós mais 10 alunos do Everest Curitiba e representaremos, respectivamente, os países do Brasil e da Bélgica na maior simulação 
do mundo.

Foram criados clubes que são orientados por nossos professores com o objetivo de preparar nossos delgados para este tão 
importante momento acadêmico, o Model UN Club e o Debate Team. Além da preparação para as regras gerais e procedimentos 
internos da simulação e técnicas de oratória, os alunos tiveram que realizar pesquisas sobre os tópicos já pré-selecionados pelos 
organizadores do evento. Também tiveram que verificar a posição do país que representarão e criar soluções para as questões 
apresentadas no seu comitê. A viagem ocorrerá entre fevereiro e março de 2020 e temos certeza que será uma experiência única 
na vida dos nossos alunos e de toda nossa comunidade escolar. 

Brasileira: 97% Argentina:1% Chilena: 0,2% Peruana: 0,4%

Colombiana: 0,4% Americana: 0,8% Inglesa: 0,2%

Nível A1
Daniela de Barros Arona
Fabiano de Amorim Pires Júnior
Maria Fernanda Esteves
Maria Eduarda Fernandes Botelho da Motta Cruz
João Guilherme Ferreira de Castro e Souza
Eduardo Pacheco Kokis
Fernanda Rebelo Pinheiro
Henrique Reifonas Tavaresda Silva

Nível A2
Leonardo de Sousa Abreu
Mariana Debossam Judice Pargana
Dominique Jardim deAlbuquerque Souza Zuim
Yasmim Motta Lameira
Catalina Pestalardo
Maria Julia Silva Varandas

Nível B2
Nicolas Stephan Iglesias
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Medicina
Arquitetura
Jornalismo
Cenografia
Medicina
Marketing
Direito
Direito
Direito
Direito
Turismo
Medicina Veterinária
Biologia
Administração
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Administração
Economia
Direito
Ciências Políticas
Odontologia
Economia
Economia
Economia
Relações Internacionais
Engenharia Civil
Economia
Ciências Economicas
Ciencias Contabeis
Direito
Engenharia de Petróleo e Gás
Engenharia de Petróleo e Gás
Direito
Direito
Psicologia
Economia
Engenharia Civil
Design: Habilitação em Moda

Estácio
PUC Rio
PUC Rio
UFRJ
Universidad Central de Venezuela
ESPM
PUC Rio
PUC Rio
PUC Rio
UFRJ
UNIRIO
UFRRJ
UFRJ
European University
Bowling Green State University
Canisius College
Indiana University
St. John´s University
Truman State University
University of Central Arkansas
Slippery Rock University
IBMEC
UERJ
UNIRIO
Unigranrio
PUC Rio
FGV
IBMEC
FGV
IBMEC
Northeastern University
IBMEC
UFRJ
PUC Rio
Universidade Veiga de Almeida
Universidade Veiga de Almeida
IBMEC
University of Houston Downtown
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PUC Rio
PUC Rio
Senai- Cetiqt

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Caracas
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Barcelona
Ohio
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Arkansas
Pennsylvania
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Houston
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Brasil
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Estados Unidos
Estados Unidos
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Design: Habilitação em Moda
Administração em Tecnologia da Informação
Administração
Hospitality
Engenharia de Produção 
Engenharia Civil
Engenharia Química
Engenharia Química
Engenharia Civil
Engenharia 
Odontologia
Economia
Jornalismo
Relações Internacionais
Relações Internacionais
Relações Internacionais
Engenharia de Produção 
Publicidade e Propaganda
Design de Mídia Digital
Ciencias Aplicadas
Economia
Economia
Direito
Arquitetura
Administração
Administração
Odontologia
Medicina
Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda
Engenharia
Engenharia
Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda
Engenharia
Engenharia
Odontologia
Engenharia
Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda
Direito
Biologia
Direito
Relações Internacionais
Administração 
Publicidade e Propaganda
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
Geografia
Administração
Engenharia

Senai- Cetiqt
Universidade de Coimbra
PUC Rio
Les Roches
PUC Rio
PUC Rio
UFRJ
UFRJ
PUC Rio
UFRJ
Unigranrio
IBMEC
PUC Rio
PUC Rio
American University
Rollins College
IBMEC
ESPM
PUC Rio
Tampere University of Applied Sciences
IBMEC
UFF
IBMEC
PUC Rio
PUC Rio
IBMEC
Universidad Finis Terrae
Universidad Mayor
PUC Rio
UFF
PUC Rio
IBMEC
IBMEC
ESPM
ESPM
PUC Rio
UFRJ
UFF
PUC Rio
Northeastern University
PUC Rio
PUC Rio
PUC Rio
UFRJ
PUC Rio
IBMEC
PUC Rio
PUC Rio
IBMEC
PUCRJ

Rio de Janeiro
Coimbra
Rio de Janeiro
Crans-Montana 
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
Washigton
Flórida
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Chile
Chile
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
Boston
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

Brasil
Portugual
Brasil
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Estados Unidos
Estados Unidos
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
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ESPM 

IBMEC

FACHA

UFRJ

FGV

PUC RIO

UNIGRANRIO

DIRECIONAMENTO DE CARREIRA

Anualmente desenvolvemos o University Days com atividades para os alunos conhecerem cada vez mais as opções de carreiras 
que poderão seguir, tirando suas dúvidas com profissionais da área. Escolher uma profissão para a vida é uma responsabilidade 
que compartilhamos com os alunos e suas famílias. Tem sido uma parceria de sucesso!

Em 2019, além das palestras e da feira de profissões e universidades para os alunos, oferecemos uma palestra para as famílias 
sobre o seu papel na escolha profissional dos filhos. Acreditamos que quanto mais alinhados e unidos neste estudo e busca, 
conseguiremos fazer com que os alunos se sintam mais seguros em suas escolhas.

Relação de Universidades que promovemos o contato para nossos alunos.

UVA

IBMR

SVA

SEG

SOMMET EDUCATION

DAQUI PRA FORA

ESTACIO DE SÁ

Florida International Institute

Full Sall University

Hofstra University

Marymount California University

Millersville University of Pennsylvnia

University of Connecticut

University of Houston

ESPORTES

O Colégio Everest Internacional Rio de Janeiro desenvolve o esporte por meio da disciplina de educação Física e das 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. Também são  desenvolvidas competências técnicas, sociais para o seu crescimento 
individual e social, fomentando um clima de interesse pela atividade e formação esportiva, além de formar o caráter e virtudes 
humanas.

Eventos de 2019:

• VII JOGOS ANEC (14/15 e 21/22 de setembro) – COLÉGIO La Salle Abel / Niterói com a participação dos alunos de 8º EFII ao EM 
nas modalidades: Basquete sub-18 masculino, Voleibol sub-15 feminino e Futsal sub-15 masculino
• OLIMPÍADAS EVEREST EI - 16 a 20 de setembro
• OLIMPÍADAS EVEREST EFI – 30 de julho e 1º de setembro
• OLIMPÍADAS EVEREST EFII e EM- 19 e 21 de agosto

Fomentando o jogo limpo e os valores do esporte, premia-se como no modelo TORNEIO DEL AMISTAD no México o FRIENDSHIPCARD, 
que engloba os valores do esporte como: FAIRPLAY.

The University of Kansas

The University of Oklahoma

Paul Smith College

Eton College

Parkland Colege

University of Charleston

Hilbert College

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

A finalidade das atividades extracurriculares é promover diferentes vivências, importantes na formação do aluno, como esporte, 
lutas, danças, artes, ciência e tecnologia e empreendedorismo.

Neste ano de 2019, aconteceram diversos torneios, competições e apresentações em que nossa escola esteve presente:

EVENTOS EXTERNOS
JUDÔ:
• MEETING AMIGOS DO JUDÔ - 16 de março 

• COPA LOSSO DE JUDÔ- 1º de junho

• TORNEIO ANDREWS DE JUDÔ - 19 de outubro

FUTSAL (Sport Leaders):
• TORNEIO SL DE FUTSAL /CIDADE JARDIM - 8 de junho

• TORNEIO FARIA BRITO - 6 de julho

• FESTIVAL SL DE FUTSAL- 28 de outubro

GINÁSTICA ARTÍSTICA:
• COPA BODYTECH DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - 6 de julho

EVENTOS INTERNOS

1º SEMESTRE:
• AULA ABERTA DE TEATRO - apresentação das alunas de teatro 
I e teatro II - 5 de julho

• AULA ABERTA DE JAZZ- apresentação das alunas de JAZZ 
extracurricular - 3 de julho 

• AULA ABERTA DE BALLET KINDER 5 - apresentação das alunas 
de ballet extracurricular - 4 de julho

• AULA ABERTA DE BALLET EFI - apresentação das alunas de 
ballet extracurricular -10 de julho

 

2º SEMESTRE:
• FESTIVAL EVEREST DE CAPOEIRA INFANTIL - acontecendo a 
troca de corda com o grupo Capoeira Brasil: Full Time Kinder 2, 
3 e 4; Extracurricular de capoeira Kinder 5 e Unidade II - 9 de 
novembro

• TROCA DE FAIXA EVEREST DE JUDÔ - troca de faixa com a 
parceria da academia Losso - 8 de novembro

• FESTIVAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA EXTRACURRICULAR  - 
apresentação das alunas do EFI -19 de novembro

• FESTIVAL EXTRACURRICULAR - O grupo de Teatro I e II 
apresentou a peça “MUSEU ENCANTADO”, no Teatro Fashion 
Mall com a participação especial das turmas de ballet 
extracurricular (Unidades I e II) e jazz extracurricular - 30 de 
novembro

9
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futebol futebolcapoeira capoeira ecobé

ballet ballet

seg ter qua qui sex

EDUCAÇÃO INFANTIL ( KINDER 5)

seg ter qua qui sex

EFI

judô

4º /EFII

judô

4º /EFII

teatro I

2º AO 4º

judô
1º AO 4º

judô
1º AO 4º

FUTEBOL
1º AO 3º EFI

FUTEBOL
1º AO 3º EFI

ECOMAKER
1º AO 5º

FUTEBOL
4º AO 7ºEFII

FUTEBOL
4º AO 7ºEFII

ballet I
1º ANO

ballet i
1º ANO

capoeira
1º AO 5º

capoeira
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2º E 3º EFI

JAZZ
3º ao 6º EFII

JAZZ
3º ao 6º EFII

GINÁSTICA ART.

1º AO 5º

ballet II
2º E 3º EFI

GINÁSTICA ART.

1º AO 5º

GINÁSTICA ART.VÔLEI

HANDEBOLBASQUETE

FUTEBOLJAZZ

GINÁSTICA ART.VÔLEI

HANDEBOL

TEATRO II

BASQUETE

FUTEBOLJAZZ

seg ter qua qui sex

5º EFI /EFII

JUDÔ

EMPREENDEDORISMO
(ESPM) - TUrma I

EMPREENDEDORISMO
(ESPM) - TUrma IJUDÔ

seg ter qua qui sex

EM

Educação Infantil 

Este foi um ano muito especial! Recebemos, enfim, a nossa Acreditação ADVANCED. Foi uma grande conquista!  Resultado do 
trabalho e dedicação de toda a comunidade educacional. #proudtobeeverest.

Iniciamos 2019 incluindo no planejamento dos eventos da Educação Infantil algumas de nossas estratégias de aprendizagem. 
Mães, pais e avós puderam vivenciar nossas metodologias ativas participando de cenários de aprendizagem, trabalho colaborativo, 
jogos, sempre com muita diversão e alegria. Ou seja, no espírito da grande família Everest!

A Semana Cultural levou nossos alunos a refletirem sobre um de nossos maiores tesouros: A ÁGUA, bem como a necessidade de 
preservação desse recurso natural que ainda temos em abundância, mas que se não cuidarmos, em pouco tempo, sofreremos as 
consequências de sua escassez.

A exposição das turmas do Integral resgatou as obras de grandes artistas, tais como: Van Gogh, Portinari, Tarsila do Amaral, Ivan 
Cruz, Volpi e Romero Brito.

Nossa tradicional Festa Junina voltou a ser comemorada em nossa escola, de onde pretendemos não sair mais!

Ao longo do ano, nossos profissionais puderam realizar treinamento de evacuação e ainda participar de palestras e seminários 

oferecidos pelo colégio com temas de grande relevância.

O Dia das Crianças foi comemorado intensamente. Recebemos a visita de personagens ilustres vindos diretamente do Reino 
Mágico da Disney. Tivemos recreação, carrocinha de pipoca, churros, picolé e brinquedo inflável. Foi um dia para ficar na memória!

Chegamos ao final do ano guiados pela Estrela de Belém. Nosso espetáculo de encerramento contemplou o caminho de Maria, 
José e seus companheiros ao local onde o Menino Jesus nasceria. Foram momentos de grande emoção!

Por fim, nos despedimos das turminhas de Kinder 5 no último evento do ano, a Festa das Letras.

É isso aí pessoal...que venha 2020 com novos desafios e conquistas!

Ensino Fundamental I 

Ao longo do ano de 2019, tivemos a oportunidade de, mais uma vez, com amor e dedicação, dar continuidade à formação de 
novos líderes de ação positiva. Nossos alunos, acompanhados por uma equipe multidisciplinar focada na atenção personalizada, 
cresceram, se desenvolveram, superaram desafios e seguiram com confiança para um próximo ano de mais trabalho árduo e 
gratificante: a educação e a formação de virtudes na busca pela formação integral de qualidade. Agradecemos a todo o time 
Everest pela devoção à nossa missão, a nossas famílias por mais um ano de parceria, aos nossos alunos simplesmente por serem 
como são e a Deus por guiar nos passos e nos oferecer a oportunidade de estarmos todos juntos, construindo um futuro otimista. 
Estamos animados com a chegada de 2020 e orgulhosos da turma que enviamos para Ensino Fundamental II em 2019. 

VALORES CRISTÃOS
Conhecer e experimentar o tesouro da nossa fé católica é fundamental na formação dos nossos alunos. As crianças são estimuladas 
a conhecer e amar a Deus, apreciar e seguir com consciência plena 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 
aprimorar suas qualidades e virtudes e superar suas debilidades.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Em 2019, demos continuidade ao programa de Educação Financeira como projeto interdisciplinar. Buscamos alcançar com este 
programa o desenvolvimento de comportamentos financeiros sustentáveis e conscientes.  

TECNOLOGIA
As aulas de tecnologia possibilitam aos alunos do Ensino Fundamental I a vivência de uma variedade de aplicações por meio 
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. 
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Ensino Fundamental II e Médio

Em janeiro, os alunos do EFII e EM treinaram muito para participarem do Campeonato Regional de Robótica que aconteceu em 
Las Vegas. O treinamento foi valioso, pois em 31 de janeiro de 2019 trouxeram dois prêmios muito importantes para o colégio 
que podem ser apreciados na Recepção. Nossos alunos foram os únicos competidores brasileiros! Fizeram bastante sucesso 
porque se comunicavam e competiam de forma natural, pareciam nativos em Língua Inglesa. Foram convidados a participar do 
Campeonato Mundial em Kentucky que aconteceu em abril.

Aulas de metodologia ativa, alunos em comunicação em três idiomas, disciplina formativa, educandos que estabelecem objetivos 
e metas desafiadoras de aprendizagem, demonstrando cada vez mais competência ao gerenciarem a vida acadêmica foram 
critérios importantes para a acreditação AdvancED que chegou no início do 1º bimestre alegrando a toda a comunidade escolar 
e principalmente aos que participaram ativamente dos comitês de trabalho. Foi o reconhecimento de um trabalho de busca 
constante de excelência educacional.

Os alunos escolheram temas, pesquisaram de forma crítica e aprofundada, desenvolveram seus textos e por fim traçaram técnicas 
para a apresentação do Concurso de Oratória no primeiro semestre.

A Festa Junina sempre é mais uma oportunidade que os alunos têm de demonstrar o quanto sentem de prazer ao proporcionarem 
o bem ao próximo através das aulas e práticas sociais desenvolvidas com suas barracas de doces e brincadeiras as quais 
arrecadam fundos para ajudarem aos que mais necessitam. Também fazem questão de dar aulas na Aldeia S.O.S., dividindo 
aprendizagens conquistadas e apresentando suas competências na multiplicação de saberes.

O Concurso de Poetry, que ocorreu no segundo semestre, foi aplaudido por familiares que apreciaram os poemas criados com 
rimas bem elaboradas.

As bandas de música se apresentaram em setembro para os pais no Teatro Fashion Mall em uma noite de encantamento, na 
qual os convidados escutaram vozes afinadas e instrumentos musicais variados, tudo com muita alegria demonstrada pelos 
adolescentes.
A Science Fair apresentou temas escolhidos e desenvolvidos pelos alunos com orientações dos professores e aconteceu na 
Semana Everest, fazendo com que os visitantes percebessem o método científico e o bilinguismo presente nas explicações.

Prêmios e certificações

Na vida, somos avaliados diariamente em variadas situações. Por isso nossos alunos são formados para estarem cada vez mais 
seguros diante de qualquer situação que enfrentarão. As avaliações externas fazem parte do calendário acadêmico anual do 
colégio.

OBMEP
Os alunos de 6º à 3ª série concorreram novamente com escolas públicas e privadas nacionais.  No nível 1 foram para a segunda 
fase: Clara Almeida Ramos Feijó, Fernando Antunes Batista, João Pedro Espíndola de Andrade e Mariana Cesar Teixeira Mendes. No 
nível 2 foram Anna Langlands Rios Queiroz, Maria Luiza Loureiro Silva, Matheus Fernandes e Thadeu Cavalcanti Carrera Tavares. 
Já no nível 3 foram classificados Carolina Cesar Mendes, Dominique Jardim Zuim, Fernanda Sarria Martins, Luiza Borges Lemes, 
Leonardo de Sousa Abreu e Thiago Baldini Moreira.

Destacamos que o aluno João Pedro Espíndola recebeu Menção Honrosa. 

Parabéns a todos pela excelente participação e desempenho!

ROBÓTICA
Os times de robótica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio participaram do Campeonato Regional em Las Vegas no mês de 
janeiro e trouxeram dois prêmios pela excelente atuação e superação de desafios. Com isso, foram classificados e convidados a 
participarem do Campeonato Mundial em Kentucky/Louisville no mês de abril.
Promovemos também, neste ano, um Campeonado de Robótica entre as turmas do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II. Os 
alunos tiveram que montar, programar e dirigir seus robôs para participar da competição, que promoveu o desenvolvimento de 
diversas habilidades e competências, como comunicação, resolução e problemas, tomada de decisões e raciocínio lógico. 

No ano de 2019, expandimos nossos conhecimentos tecnológicos através do curso Google for Education, do qual participaram 
todos os nossos professores, buscando incluir a tecnologia como recurso de apoio ao aprendizado de outras áreas. Investimos 
ainda em Chrome Books para os alunos, o que tornou as aulas ainda mais dinâmicas e tecnológicas, em sintonia com a proposta 
das metodologias ativas.

METODOLOGIAS ATIVAS
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.

Os alunos do Ensino Médio participaram de aulões interdisciplinares com o objetivo de preparação para avaliações externas, 
ENEM, vestibulares e concursos.

Os simulados mensais fizeram com que os alunos do Ensino Médio ficassem cada vez mais seguros para conquistarem as 
carreiras desejadas nas universidades escolhidas. Eles brilharam na PUC, em arquitetura, engenharia e comunicação social. 
Tiraram conceito “A” na UERJ e a aluna que optou por medicina passou em 16º lugar na faculdade escolhida. Quantas conquistas! 
Quanto reconhecimento por todos os anos de dedicação, metas estabelecidas e desafios vencidos!

Que 2020 chegue carregado de excelentes oportunidades e momentos a serem vividos pela família Everest com muito amor e 
prazer em convivência!




