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Querida família EVEREST,

Com certeza ninguém vai esquecer deste ano desafiador que foi 2020! 

Todos fomos envolvidos em um furacão de medos e incertezas, informações e desinformações, 
dores e perdas..., mas onde também experimentamos ver sair a luz de tantas coisas boas, tantos 
serviços ocultos, verdadeiramente heroicos e desinteressados, tanto valor dado aos nossos doentes 
e idosos, tanto cuidado, tanta escuta e compreensão.

O nosso lema “Semper Altius” nos foi guiando por caminhos inesperados. A Providência Divina nos 
foi preparando durante os meses prévios para que em 24 horas pudéssemos iniciar as aulas virtuais, 
não sem dificuldades, erros e acertos, ajustes, mas com uma vontade firme e decidida procurando 
dar nosso melhor para continuar oferecendo uma formação de excelência, acolhendo as situações 
especiais.

Meu reconhecimento de profunda gratidão a todos os coordenadores, professores e formadores 
que têm se desdobrado para enfrentar e superar tantos desafios, trabalhando juntos, unidos. Minha 
sincera gratidão para toda a equipe administrativa e auxiliar: quanto zelo e responsabilidade para 
nos manter em um espaço higienizado, nos ajudando a implementar novas rotinas protocoladas, 
visando a segurança e cuidado de todos.

Minha gratidão a todas nossas famílias que, compreendendo o momento tão especial e difícil para 
todos, mantiveram sua confiança e parceria com o Colégio. De modo muito particular, meu pensa-
mento agradecido vai para as famílias que formaram o Comitê de Crise e o Comitê Médico, e a todas 
aquelas que, com confiança, se aproximaram para sugerir, oferecer sua ajuda e estímulo. Vossos 
conselhos, observações e análises nos ajudaram a enfrentar e superar com segurança “dragões” 
aparentemente invencíveis.

Obrigado também aos nossos queridos alunos e alunas! Estou certo: Deus está preparando cada um 
de vocês para serem vitoriosos! Vale a pena confiar e lutar, colaborar e ajudar, perseverar nas metas 
apesar dos obstáculos; viver com sentido, manter os olhos levantados e os corações serenos e 
firmes, sem conformismos nem mediocridades, sem permitir vidas cinzas, sendo luz e ajuda para 
muitos dos nossos irmãos que têm urgência de serem iluminados e acompanhados, no caminho da 
Verdade e do Bem. Temos pela frente muito o que fazer e construir. 

Para ninguém foi um ano fácil! Mas foi um ano imensamente gratificante. Gratificante porque foram 
poucas as famílias que deixaram o Colégio (desejaríamos que nenhuma tivesse necessidade de dar 
este passo, desejamos o melhor para elas e confiamos que Deus as permita o seu breve regresso). 
Gratificante porque seguindo as matemáticas de Deus, conseguimos manter de modo íntegro nossa 
equipe de funcionários e colaboradores. Gratificante porque diante da prova e das dificuldades nós 
crescemos, nos erguemos, estufamos o peito e decididos fomos em frente. Gratificante porque 
experimentamos a todo momento a presença cuidadosa de Deus, nos conduzindo, guiando e 
confortando.

Querida família Everest, temos muito o que agradecer e muito o que comemorar. Chegará o 
momento em poderemos fazê-lo devidamente.

Que o sã orgulho de fazer parte desta maravilhosa família nos estimule a querer subir SEMPER 
ALTIUS!

Que Deus nos continue abençoando, e nós servindo-O com generosidade. 

                                                                                                                         Cordialmente,

Pe. Manuel J. Flores, L.C.
Diretor

Querida Família Everest, 

Apresento-lhes um Relatório Anual bem especial, o de 2020!  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.

2020 foi um ano desafiador para todos, onde tivemos a oportunidade de nos apoiar como família, a "Família 
Everest". Pedagogicamente colhemos os frutos de termos saído na frente em relação a capacitação de todos os 
colaboradores no uso da plataforma "Google for Education", o que nos permitiu ter uma rápida resposta e 
proporcionar aos nossos alunos e famílias a continuidade dos estudos sem interrupções.

Gostaríamos de oferecer neste documento uma amostra significativa da nossa experiência em 2020. Aproveito 
a oportunidade para agradecer a todos, de modo especial à Equipe Pedagógica, que se reinventou e foi incansá-
vel em proporcionar aos nossos alunos um ano de muito aprendizado e às famílias, que incansavelmente nos 
apoiaram e se superaram diariamente!

Obrigada por fazer parte da nossa família!

Coordenadora Geral Acadêmica

MS. CLÁUDIA
GROSSI



TREINAMENTO

ACREDITAÇÃO
INTERNACIONAL COGNIA

Em 2020, com a pandemia do COVID-19 e suspensão das atividades escola-
res presenciais no Brasil e no mundo, tivemos um momento de crescimento 
em relação às metodologias educacionais que envolveram a área da tecno-
logia. A utilização de ferramentas do Google e outras plataformas de ensino, 
a instalação de câmeras em salas de aulas se inseriram nas nossas práticas 
pedagógicas, enriquecendo e possibilitando o ensino remoto. Vemos que a 
nossa pronta resposta a toda esta nova dinâmica mundial teve como base 
um dos tópicos de melhoria contínua apontados pela equipe de acreditação 
do Cognia em 2018: a tecnologia educacional. Continuamos em nossa jorna-
da de melhoria contínua em relação a todas as áreas apontadas pelo Cognia. 
Vamos alcançando alvos sempre mais e mais altos. 

Todos os nossos colaboradores foram treinados seguindo um Plano de Retorno Seguro às 
Aulas em parceria com a Reanime Rio, e, juntamente com todos os estudos e protocolos 
desenvolvidos através de nosso Comitê Técnico-Médico.

A Reanime Rio acompanhou as orientações da Organização Mundial de Saúde, as atualizações 
das documentações publicadas em órgãos sanitários e monitorado iniciativas de vários países 
europeus e americanos no planejamento da reabertura das escolas.

Os treinamentos ocorreram de forma on-line e presencial, neste caso respeitando todas as 
regras de distanciamento social e saúde.

Nossos colaboradores responsáveis pela limpeza receberam um treinamento presencial, sobre 
práticas de limpeza e higienização em tempos de Pandemia, além disso, receberam informa-
ções sobre a COVID-19, como os sintomas, as formas de transmissão, protocolos de higieniza-
ção (dentro do colégio e em casa), como evitar a contaminação. Ambos foram ministrados 
pela Reanime Rio.

No período de 10 a 13 de agosto também foram realizados treinamentos presenciais com as 
equipes de colaboradores e professores sobre os Protocolos Internos.

Ainda sobre os NOVOS PROTOCOLOS, preparamos uma cartilha para a equipe sobre a utiliza-
ção correta e higienização das máscaras, rotinas de limpeza e higiene, assistência aos alunos, 
novos procedimentos dentro do colégio, etc.

Nossos professores foram capacitados sobre a nova metodologia de Ensino Híbrido, preparan-
do-os para atender a excelência acadêmica que sempre buscamos.

A comunidade escolar foi orientada sobre todos os procedimentos a serem adotados em um 
caso suspeito de COVID-19 na escola (encaminhamento para a sala de acolhimento, verifica-
ção de temperatura, aplicação do checklist de sintomas, higienização das mãos, o uso de 
máscara, comunicação com a autoridade de saúde local e a necessidade de remoção imediata 
da escola).

Da mesma forma que capacitamos nossos colaboradores, preparamos comunicações regula-
res para nossa comunidade sobre nossos novos protocolos e informações necessárias para o 
retorno à Escola.

E sobre as medidas de prevenção da disseminação do COVID-19 na escola, foi dado treinamento para todos 
os colaboradores sobre:
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01
Medidas Individuais de 
prevenção a disseminação 
do COVID-19:
• Etiqueta respiratória;
• Lavagem de mãos;
• Uso de máscara;
• Importância do distanciamento.

02
Orientações do fluxo da 
porta de entrada

04
O que fazer em casos suspeitos 
e confirmados de COVID-19 
na escola

03
Medidas de prevenção da 
disseminação do coronavírus 
em sala de aula, refeitório, 
uso de bebedouro e alimentação

VALORES CRISTÃOS

2020!! Todos os anos fazemos planos, planejamos viagens, cursos, festas, investimentos... 
Mas, quem diria que teríamos que mudar nossos planos, pois seríamos surpreendidos por 
uma pandemia? Seria um momento para rever nossas escalas de valores?

Ano tão atípico! Ano que nos proporcionou ser criativos, empáticos, solidários. E, se ainda 
não fomos, dá tempo de sermos melhores. Com certeza será um marco para aqueles que 
sobreviverem. Deus nos escolheu e tem um plano de amor para cada um de nós! 

Nós, do Colégio Everest, estimulamos cada um a viver plenamente com sólidos valores 
cristãos para que aspirem a ser pessoas íntegras a serviço dos outros e líderes de ação 
positiva.

O Departamento de Formação Católica, buscou neste tempo, mesmo longe dos muros do 
colégio, levar até à casa de cada família um momento de espiritualidade através do 
whatsapp, instagram, meet,.. Oferecemos a oração do Rosário, catequese, missas, partilha 
do Evangelho... 

Tivemos que rever a logística do que estava planejado, mas sem deixar de evangelizar. 
Tivemos bons momentos!

O Dia do Papa chegou em nosso colégio e marcou o 
dia 13 de março, como último evento antes da pande-
mia. Com um discurso e bênçãos, o aluno Gabriel 
Wykrota representou muito bem o nosso querido 
Papa Francisco acompanhado de um bispo na pessoa 
do aluno Davi Amarante. Não pôde faltar a guarda 
vaticana, representados pelos alunos João Francisco 
Goecks e João Victor Meirelles.

Nossas casas se transformaram em igrejas, ali foram 
montados seus altares, seu ambiente litúrgico para o 
louvor a Deus.

As Missas dominicais e diárias presenciais foram reali-
zadas pelo meet, instagram, facebook.

Missas com alunos da catequese pelo meet onde os 
próprios alunos, de suas casas, participavam lendo as 
leituras.

Os encontros de catequese foram de grande riqueza 
para todos nós. Catequistas e catequizados viveram 
uma grande experiência. Jesus evangelizava de barco, 
a pé e tantos que o seguiam subiam até em árvores 
para ouvi-Lo... Mas, desta vez pode-se evangelizar por 

uma tela de computador. De um lado catequizados 
desejosos de se prepararem para recebê-lo em seu 
coração, do outro lado catequistas que buscaram se 
superar para evangelizar na era digital.

O Programa de virtudes era o momento de partilha, 
relaxamento e de grande aprendizado de como convi-
ver com o outro. Parece até que foram escolhidas. 
Quatro virtudes que contribuíram para fortalecer o 
emocional durante a pandemia, pois mesmo distante 
uns dos outros foi necessário: Disciplina, Compromis-
so, Dignidade, Benedicência.

Dia de Todos os Santos: Holyween!!! Celebrar aqueles 
que já estão juntos da Glória de Deus e termos mode-
los para chegarmos à Santidade. Nossos alunos do 6o 
e 7o ano estudaram, encenaram nos contando um 
pouco da vida de cada Santo. 

Reflexão Bíblica realizada pelos alunos do EF II: Esta-
mos acostumados a ouvir o sacerdote pregando a 
homilia na missa. Mas, desta vez quem preparou as 
reflexões bíblicas, foram nossos alunos. Motivo de 
muito orgulho perceber como eles usufruem de toda a 
formação oferecida pelo Everest. Esse é o diferencial. 

Coordenadora de 
Formação Católica

MS. CRISTINA
DINIZ



PARTICIPAÇÃO SOCIAL

E DURANTE A PANDEMIA, 
FOI POSSÍVEL REALIZAR 
AÇÃO SOCIAL 
REMOTAMENTE? 

Iniciamos o ano com o 9º ano realizando uma prática social com as crianças da Escola Municipal 
Lopes Trovão nas instalações do Colégio Everest. Foi no sábado, dia 15 de fevereiro.

No dia 20 de fevereiro, quinta-feira, todo o Ensino Médio fez prática social com as crianças da 
Aldeia SOS.

No dia 07 de março, sábado, o 8º ano fez prática social na Aldeia SOS

Sim, foi possível graças à motivação e comprometimento do professor e alunos de Participa-
ção Social. Foram várias as opções e projetos realizados mesmo não estando presencialmente 
nas instituições.

No 1º bimestre todas as turmas do EFII e EM se engaja-
ram no projeto CORRENTE VIRTUAL DO BEM "I SEE 
YOU" em união com as unidades de Brasília e Curitiba. 

OBJETIVO:
Os alunos escolheram um grupo específico de pessoas: idosos, 
doentes, profissionais da saúde, pessoas em isolamento, familiares 
etc...). Enviaram cartas, cartões, mensagens para amenizar a 
solidão e o distanciamento das pessoas mais queridas.

No 2º bimestre todas as turmas do EFII e EM realiza-
ram um projeto de Participação Social, música e 
tecnologia: construíram uma música junto com um 
clipe para levar esperança em tempos de pandemia: 
música ABRACE COM AMOR.

Na impossibilidade de visitar asilos, os idosos recebe-
ram cartas de nossos alunos com palavras de carinho 
e motivação para superarem esse momento da 
presença física.

Que criatividade!!!  Alunas do EM foram sensibilizadas 
pela tristeza dos coveiros. Estes que sujeitos a pega-
rem o vírus não deixaram de enterrar os mortos com 
dignidade. Até eles chegaram cartas de agradecimen-
to e estimulo para superarem esse momento histórico.

Não era possível dar aula de reforço presencial. 
Também, tivemos alunos que ousaram e organizaram 
vídeos aulas para oferecerem o reforço remotamente.

Campanha Sinal do Bem da 1ª série fez entrega de cestas 
pelos sinais da Av. das Américas. Foram mais de 500 
cestas básicas que atendeu aos nossos irmãos da Aldeia 
SOS, Paróquia de São João Batista (Rio das Pedras), Paró-
quia São Bartolomeu (Tijuquinha), Capela do Morro do 
Banco.

Um grupo de 12 meninas da turma do 9º ano organizaram 
atividades presenciais no dia 17 de novembro, com os 
filhos dos Venezuelanos refugiados que habitam na 
Aldeia SOS.

Alunos da 3ª série estiveram nos Shoppings Downtown, 
Barrashopping e Via Parque entregando mais de 700 
cópias de currículos de venezuelanos refugiados que 
precisavam de emprego urgentemente.

ALPHA:  O Programa contou com 4 encontros presenciais 
antes da pandemia, entre questionamentos da fé, reflexão 
e oração.

Catequese de adultos: Oferecida para todas as famílias, 
que desejaram receber algum sacramento. Nem a pande-
mia, nem a distância, fez parar os encontros.   Todas às 
quartas-feiras, das 17h às 18h, remotamente, algumas 
mães se mantiveram participando. Pôde-se celebrar o 
Batismo e Primeira Eucaristia de adultos, quatro matrimô-
nios religiosos e 4 famílias batizaram seus filhos no 
colégio. Os sacerdotes do colégio se disponibilizam a 
oferecer os sacramentos aos que desejarem. Louvado seja 
Deus!



ARRAIÁ 
EVEREST

ESPORTES

O COLÉGIO INTERNACIONAL EVEREST RIO DEJANEIRO estimula o Esporte através da discipli-
na de educação física escolar e atividades extracurriculares, porém o ano de 2020 foi desafiador, 
onde se implementou um modelo de ensino até então distante da nossa realidade, impondo a 
necessidade de adequação do ensino X aprendizagem à distância, desenvolvendo assim outras 
competências, conseguindo ter um papel importante na rotina diária do aluno, obtendo  um 
amadurecimento individual dentro de um distanciamento  social,..........e não paramos.

Como tudo precisou ser adaptado em 2020, 
nossa festa junina aconteceu de forma 
on-line também. Sem perdermos nossos 
elementos tradicionais de danças de 
quadrilhas, curiosidades sobre os santos 
juninos, prendas e participação social. 
Inovamos com concursos de casa mais 
enfeitada, família melhor customizada, 
comida mais criativa, bingo e participação 
especial do clube do jornal do EFII, Everest 
News!

1ª OLIMPÍADAS EVEREST 
ON-LINE EFI,EFII,EM

Os alunos participaram divididos em 
equipes, nas atividades: Challenges, P.E 
meeting classes e E-sports games. 

SEMPRE COM OS VALORES DO ESPORTE!
Premiamos os BEST PLAYERS, aos alunos 
que se destacaram e pontuaram para as 
suas equipes, com certificados digitais. Foi 
uma alegria virtual, mas real! 

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

NESTE ANO não aconteceram Torneios, 
Copas e o Festival Extracurricular, mas as 
atividades existiram ajudando no desenvol-
vimento individual   e contribuindo de uma 
forma eficaz no dia a dia da criança, com 
temas e formatos pertinentes para o 
momento que estamos vivendo

PALESTRA PARA 
OS PAIS

Benefícios da atividade física no aspecto 
emocional das crianças durante a pandemia 
do Covid19. 

Coordenadora de Esportes

MS. MONICA 
BRANDÃO NICOLAU



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Iniciamos o ano letivo com nossas tradicionais reuniões de pais e processo de adaptação, 
característico da faixa etária de crianças pequenas. Logo em seguida, veio a pandemia e 
o isolamento social e a necessidade de implantarmos o Ensino Remoto. 

Nosso maior objetivo para os alunos da Educação Infantil foi mantê-los conectados, 
mesmo que de maneira virtual, com seus educadores, uma vez que nessa faixa etária o 
vínculo é fundamental para que a aprendizagem aconteça de forma significativa e eficaz. 

Iniciamos o ensino remoto oferecendo atividades e videoaulas nas salas de aula virtuais 
do Google Classroom para todas as séries do segmento em questão.

A rotina de atividades propostas nas salas virtuais por nossos professores buscou desen-
volver habilidades motoras, musicais, linguísticas, de raciocínio lógico-matemático, 
sensibilidade artística, valores cristãos através das virtudes e Formação Católica e de 
exploração e conhecimento de mundo.

Durante a pandemia foram realizadas reuniões individuais on-line com os pais do Kinder 
5, bem como atendimentos por telefone e e-mail para as famílias da Educação Infantil 
que procuraram a coordenação. 

A partir de maio começamos a oferecer, também, aulas on-line.

No dia 7 de outubro, o colégio abriu para o retorno das aulas presenciais com a opção da 
família escolher entre totalmente remoto ou híbrido. Tivemos a presença de aproximada-
mente 70% de alunos que retornaram para o presencial.

Na retomada das aulas presenciais, o colégio optou por reduzir a carga horária dos 
alunos e ministrar aulas todos os dias. Não houve a necessidade de alternância de 
semana ou de turno.

Seguem abaixo algumas estratégias didáticas utilizadas no ensino remoto ao longo do 
ano:

Músicas: teve como objetivo fazer referência a 
todas as rotinas vivenciadas na escola, além de 
favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 
imaginação, memória, concentração e atenção. Links para vídeos: minuciosamente selecionados 

com o objetivo de ilustrar/aprofundar algum 
conceito/tema que estava sendo trabalhado no 
momento.Videoaulas: produzidas pelas educadoras com o 

objetivo de explicar de forma acessível e 
didaticamente adequada o conteúdo proposto 
mantendo o vínculo da educadora com seus 
alunos.

Jogos: tiveram como objetivos desenvolver o 
raciocínio lógico-matemático e a coordenação 
motora. Buscamos atividades criativas e lúdicas 
respeitando as especificidades da faixa etária.

Atividades impressas: visavam consolidar o 
conteúdo proposto e trabalhar a coordenação 
motora fina.

No presencial proporcionamos atividades acadêmicas e lúdicas, respeitando os protocolos de distanciamento social, 
uso de máscara, higienização do local e mobiliário, dentre outros, inclusive durante o horário de alimentação. Para os 
alunos de 2 a 4 anos que não optaram pelo presencial foram oferecidos 30 minutos diários de aula on-line e, para os 
de 5 anos, encontros de 45 minutos nas áreas de Português e Inglês, aulas de Música semanais com duração de 30 
minutos, além das atividades postadas, videoaulas, sugestão de atividades para os pais desenvolverem em casa.

Chegamos ao final com os objetivos acadêmicos alcançados. Competências socioemocionais e habilidades psico-
motoras terão mais ênfase no ensino presencial, em 2021, para alcançarmos os resultados necessários.

Terminamos o ano letivo com o evento da Festa das Letras, a formatura do Kinder 5, que reuniu alunos, pais e alguns 
familiares num dia muito especial e que ficará para sempre registrado em nossas lembranças. O evento foi realizado 
com todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara e higienização do local. Foi um sucesso!

Depois de um ano tão difícil, esperamos que 2021 nos traga saúde, paz e esperança.

Subdiretora e Coordenadora 
da Educação Infantil

MS. ADRIANA
JORGE



ENSINO
FUNDAMENTAL I

Estimados Responsáveis,

Durante o ano de 2020, vivenciamos uma longa jornada de desafios que superamos juntos - 
escola, alunos e famílias. Quando abrimos o ano letivo em fevereiro jamais poderíamos antever 
os acontecimentos que cairiam sobre todos nós. Deparamo-nos com uma situação sem prece-
dentes e buscamos de todas as maneiras seguir com o compromisso de formar nossos estudan-
tes. 

O planejamento precisou ser revisitado em termos de objetivos e metodologias. Este foi um 
trabalho contínuo, com empenho constante para aprimorar cada vez mais o processo educacio-
nal. 

Felizmente, a equipe já vinha sendo capacitada na plataforma Google For Education, o que nos 
garantiu uma rápida resposta e atuação tão logo precisamos fechar nossas portas às aulas 
presenciais em função da pandemia. 

Fez-se necessário reinventar a forma de educar crianças. A pesquisa constante e soluções criati-
vas foram, aos poucos, desenhando como esse trabalho se daria, levando-se em consideração as 
possibilidades de cada faixa etária. 

A equipe pedagógica, após minuciosa análise, promoveu o desenvolvimento das competências 
necessárias para conclusão da série vigente, preparando nossos alunos para vivenciar os desafios 
da série seguinte em 2021, através de diferentes estratégias, como aulas ao vivo, atividades 
postadas e aulas gravadas. 

Felizmente, em outubro foi possível retornar ao espaço escolar com nossos alunos. A partir de 
então, adicionamos ao ensino 100% remoto mais uma modalidade de educação aplicada conco-
mitantemente: o ensino híbrido. Desta forma, as famílias tiveram a liberdade da escolha da alter-
nativa que melhor lhe atendia. 

Todo o processo foi acompanhado de perto pela nossa equipe pedagógica e identificamos que, 
apesar dos desafios e privações, nossos alunos ampliaram autonomia em seus estudos e gerên-
cia de suas responsabilidades, desenvolveram adaptabilidade e destreza no uso da tecnologia 
como ferramenta educacional, valorizaram ainda mais o espaço escolar, seus colegas e professo-
res e experimentaram o sentimento de superação. 

A atenção personalizada, marca da nossa rede de escolas, fez-se essencial neste contexto para 
que pudéssemos acompanhar nossos alunos, apoiando-os sempre que necessário. O contato 
constante com as famílias assegurou o trabalho conjunto em busca de nosso maior objetivo – a 
formação de nossos alunos.  

Terminamos 2020 orgulhosos do quanto avançamos juntos, gratos por toda a confiança e parce-
ria das famílias e otimistas por um 2021 mais promissor.

Coordenadora do 
Ensino Fundamental I

MS. MARIANA
RIGO



ENSINO
FUNDAMENTAL II

Ao longo do 5º ano acontece gradativamente a transição do Ensino Fundamental I para 
o Ensino Fundamental II, objetivando a compreensão do aluno para que já vá adquirin-
do mais autonomia e confiança, tornando-se o gestor de sua própria aprendizagem, 
com o acompanhamento personalizado de cada professor por disciplina e da própria 
coordenação acadêmica. Em 2020, através de vários encontros on-line, pesquisas de 
opinião, visitas presenciais com todos os cuidados necessários de acordo com os proto-
colos de prevenção ao COVID-19, o colégio conduziu essa transição de forma muito 
próxima e natural, apesar do distanciamento exigido pela pandemia.

Também durante o ano, cada aluno do Ensino Fundamental II teve a oportunidade de 
vivenciar momentos onde foi possível demonstrar os valores cristãos adquiridos e a 
continuidade de seu desenvolvimento.

O uso da tecnologia como ferramenta ficou a serviço de cada disciplina, no desenvolvi-
mento de projetos e apresentações de trabalhos que mostraram o quanto são compe-
tentes na área e nas demais matérias.

A maior liberdade foi conquistada por cada educando a medida em que ficando mais 
seguro, mais autônomo conseguiu desenvolver as tarefas e situações apresentadas, 
mesmo com a nova realidade exigida por um ano tão atípico. É o exercício de viver.

Nossos alunos demonstraram autonomia, responsabilidade e comunicaram-se com 
fluência, coerência e atitudes que demonstraram toda a aprendizagem de formação e 
informação adquiridas em anos anteriores de escolaridade.

O trabalho de comunicação oral e escrita, também feito através do processo de ORA-
TÓRIA faz com que cada um possa interpretar melhor o mundo e se colocar diante dele 
de forma crítica.

É o segmento que dá a oportunidade de participar de concursos e exames internos e 
externos para um crescimento pessoal necessário à vida. Olimpíada de Matemática, 
MAP, Poetry, Oratória, Cambridge e DELE são desafios para a comparação de seu 
desenvolvimento com os colegas da própria escola, mas também, com alunos de sua 
faixa etária de outras instituições de ensino. Como cidadão do mundo, o aluno vai se 
desenvolvendo, podendo comparar seu crescimento com várias fases da vida.

Pessoas seguras, autônomas, com valores cristãos, agentes da própria história, líderes 
de ação positiva são preparadas e chegam ao Ensino Médio prontas para a vivência de 
três anos exercitando práticas sociais de valores profundos para a sociedade e se 
preparando para a vida nas universidades, mercado de trabalho, e para a inserção 
responsável na sociedade.

Coordenadora do Ensino 
Fundamental II e Médio

MS. MARGARETH 
PARAGUASSÚ



ENSINO
MÉDIO

O segmento do Ensino Médio possui como um de seus objetivos desenvolver habilidades e competências 
para a vida universitária, ingresso no mercado de trabalho e a inserção responsável na sociedade..

O amadurecimento se faz necessário e torna-se visível através do desenvolvimento da inteligência emo-
cional para lidar com os desafios frequentes e necessários à faixa etária e vida acadêmica.

Quanto mais seguro o educando estiver, melhor preparado estará para conseguir apresentar desempenho 
e rendimento que o façam atingir suas metas e objetivos para conquistar a carreira desejada e fazer a 
escolha assertiva de onde quer cursar.

O autoconhecimento através de pesquisas e estudos para encontrar o que gosta de fazer, competências e 
habilidades adquiridas ao longo da vida escolar, fazem parte do desenvolvimento para que cada aluno 
escolha e construa seu projeto de vida. Que possa escolher para a sua vida um caminho profissional e reali-
zar seu sonho com a bagagem de toda a sua formação integral.

Durante os três anos do Ensino Médio, de forma personalizada, cada estudante vai sendo acompanhado 
pelos professores, tutores, instrutores de formação e coordenação acadêmica.

O trabalho individualizado com a montagem de planos de estudos e planos de ação junto aos profissionais 
de acordo com a área de conhecimento escolhida tem apresentado excelentes resultados em Humanas, 
Exatas e mesmo para aqueles que desejam cursar uma faculdade fora do país.

O Departamento de Psicopedagogia através do processo vocacional personalizado, com dinâmicas, testa-
gens e muitos atendimentos individuais e familiares faz com que cada um busque e consiga se conhecer 
para chegar a melhores escolhas.

É o segmento dos simulados mensais para o Exame Nacional do Ensino Médio, vestibulares para diversas 
faculdades e aplicações para universidades fora do país.

Também é o momento de ler e interpretar um mundo tão globalizado através dos aulões interdisciplinares 
que ocorrem a cada bimestre.

Ao concluir seus estudos no Everest, o aluno está apto a desenvolver seu papel como cidadão na socieda-
de com valores cristãos sólidos, com um olhar crítico e com capacidade de ser um agente ativo e transfor-
mador.

A leitura e a compreensão do mundo se torna mais abrangente também através dos três idiomas aprendi-
dos e exercitados no colégio, o Português, o Inglês e o Espanhol.

Coordenadora do Ensino 
Fundamental II e Médio

MS. MARGARETH 
PARAGUASSÚ



AVALIAÇÕES EXTERNAS INTERNACIONAIS: 
MAP, CAMBRIDGE, NSHNUM, MODEL UN/DEBATE CLUB, DELE

Apesar dos desafios enfrentados no ano de 2020, devido a pande-
mia, conseguimos implementar todas as dinâmicas previstas no 
programa da área de inglês, com as devidas adaptações.

Só foi possível aplicarmos os exames de MAP uma vez no ano e 
somente para os alunos do EFII e EM de forma híbrida. Todavia, como 
nos comprometemos no ano anterior, enviamos os relatórios para as 
famílias com os resultados de seus filhos, onde ficou possível enten-
der em que nível os alunos estão, suas fraquezas e fortalezas.

Os exames de Cambridge têm por objetivo analisar a proficiência linguística em Língua Inglesa dos aprendi-
zes ao se comunicarem em situações do cotidiano. Os alunos do Everest se familiarizam com o estilo destes 
exames por meio 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 desafiadores 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 2019, tivemos 93 alunos e em 2020, mesmo 
com a pandemia, tivemos 72 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 oportunizam a entrada em faculdades, aumentam as possibilidades de inserção no mercado de 
trabalho e abrem portas para diversos tipos de intercâmbios. Além dos exames 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, a 
melhoria contínua dos processos internos e da proficiência dos nossos alunos. Seguem os gráficos analisa-
dos este ano:

Não há aprovação ou reprovação e todas as crianças recebem um certificado que mostra quantos 
Shields receberam (de um máximo de cinco) para cada parte do teste.

O certificado é uma ótima maneira de celebrar as conquistas das crianças, construir sua confiança e 
recompensar suas próprias habilidades individuais.

O resultado de um Shield significa que uma criança pode melhorar muito nessa habilidade. Cinco 
Shields significam que uma criança se saiu muito bem nessa habilidade e respondeu a maioria das 
perguntas corretamente.

CAMBRIDGE
International Examinations

ENSINO FUNDAMENTAL I
MOVERS - READING AND WRITING - 2019 MOVERS - LINSTENING - 2019 MOVERS - READING AND WRITING - 2019
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Coordenadora de Inglês

MS. FERNANDA
MACENA



Com a chegada de 2020, chegou a época de viajarmos para a maior simu-
lação da ONU do mundo NHSMUN com um time de 28 delegados (18 
alunos do RJ e 10 alunos de Curitiba) e 3 faculty advisors. Essa sem dúvida 
é uma das experiências mais ricas da vida acadêmica dos nossos alunos e 
com certeza criam memórias divertidas, significativas e marcantes para 
toda vida!
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6%
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ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

MOVERS - SPEAKING - 2019

CAMBRIDGE ENGLISH: KEY 2019
(KET - CEFR A2)

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCEC
(CAE - CEFR C1)

CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY
(PET - CERF B1)

CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST
(FCE - CERF B2)

FLYERS - LISTENING - 2019 FLYERS - SPEAKING - 2019
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A: BASIC 

B: INDEPENDENT

C: PROFICIENT 



Nosso clube Debate/Model UN iniciou suas 
atividades em fevereiro de 2020 e, devido à 
pandemia, em março passamos para a modali-
dade on-line e vivenciamos dois desafios, além 
de claro todo o ganho acadêmico e linguístico.

Esta certificação, além de comprovar a profi-
ciência na Língua Espanhola e ser reconhecido 
internacionalmente, permite acesso à educação 
e ao mercado de trabalho em países de Língua 
Hispânica. Estes são os resultados dos exames 
feitos em 2019.

Participamos do concurso internacional 
Creativity Marathon da Full Sail University, 
onde dois times tiveram que criar vídeos que 
atendessem aos tópicos da agenda da 
UNESCO de 2030. O grupo 1 abordou os 
temas “educação de qualidade” e “igualdade 
de gênero”, o grupo 2 abordou os temas “boa 
saúde e bem estar” e “redução das desigual-
dades”. Foram momentos de trabalho em 
equipes, colaborativos e de grande enriqueci-
mento cultural e acadêmico.

MODEL UN
DEBATE CLUB

Por conta da pandemia, em 2021 a simulação da NHSMUN 
acontecerá de forma híbrida e nós participaremos com um 
time de 5 alunos na modalidade on-line. Nosso time de delega-
dos é composto pelos seguintes alunos:

Carolina Figueiredo da Silva Gomes

Catalina Pestalardo

Jose Pedro Carneiro Mansur

Juliana Pinho

Thadeu Cavalcanti Carrera Tavares

De forma democrática e diplomática, como tudo que acontece 
no clube, chegamos a seguinte lista de países desejados.

1- Switzerland

2 - Ireland 

3 - Norway 

4- Estonia 

5- Liechtenstein

6- Moldova 

Já estamos ansiosos por descobrir qual país seremos e vocês? 
Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais as notícias 
sobre este importante evento para nossa escola que aconte-
cerá de 5 a 8 de março de 2021.

DESAFIO 2

DESAFIO 1

Ana Flávia de Andrade e Silva

Caio Henrique Marchi

Giovanna Bogado Mendes

Juliana Chalupe de Pinho

Maria Isabel Soares Brandão Nicolau

Maria Luiza Loureiro dos Santos Silva

Mariana Cesar Teixeira Mendes

Matheus Lima Breder

Matheus Mocellin Lopes

Thadeu Cavalcanti Carrera Tavares

NÍVEL A1
Anna Langlands Rios Queiroz

Arthur Ribeiro Marques

David Ribeiro Marques

Fernanda Rebelo Pinheiro

Henrique Reifonas Tavares da Silva

João Guilherme Ferreira de Castro e Souza

Luiz Antônio Loureiro de Abreu Filho

Catalina Pestalardo

NÍVEL A2

NÍVEL B1

7- Greece 

8- Uruguay

9- Morocco 

10- Libya 

11- Israel 

12- Rwanda



HABILITAÇÃO UNIVERSIDADE CIDADE PAÍS

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

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

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
New York
Indiana
New York
Missouri
Arkansas
Pennsylvania
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

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Venezuela
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Espanha
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil

20
08

20
09

20
10

20
12

Design: Habilitação em Moda
Administração em Tecnologia da Informação

Senai- Cetiqt
Universidade de Coimbra

Rio de Janeiro
Coimbra

Brasil
Portugual

Engenharia de Petróleo e Gás
Direito
Direito
Psicologia
Economia
Engenharia Civil

Universidade Veiga de Almeida
IBMEC
University of Houston Downtown
IBMR
PUC Rio
PUC Rio

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Houston
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Brasil
Brasil
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil

20
13

RESULTADOS DE VESTIBULAR



HABILITAÇÃO UNIVERSIDADE CIDADE PAÍS

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
Administração
Administração
Comunicação Social (Jornalismo)
Arquitetura
Comunicação Social (Cinema)
Publicidade e Propaganda
Engenharia de materiais e nanotecnologia
Direito
Medicina
Medicina
Medicina

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
PUC
IBMEC
PUC
PUC
PUC
IBMEC
PUC
PUC
Faculdade São Leopoldo Mandic
UNIGRANRIO
Centro Universitário 
da Serra dos Órgãos

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
Tampere
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
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro  
(Teresópolis)

Brasil
Suica
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil
Finlandia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

RESULTADOS DE VESTIBULAR



INTERNATIONAL UNIVERSITIES 
AT EVEREST E UNIVERSITY DAYS

Colocar nossos alunos em contato com faculdades internacionais e trazer pales-
tras relevantes para os alunos que almejam estudar fora do país é um dos nossos 
enfoques anuais. Ainda no formato presencial, pudemos trazer admission 
officers de 12 universidades americanas para conversarem com nossos alunos 
do 9º à 3ª série do EM. 

Já após o lockdown das escolas, organizamos encontros on-line entre diferentes 
profissionais e nossos alunos entre os dias 18 e 22 de maio.

Palestras oferecidas: 

TIPS ON COLLEGE ESSAY WRITING

UNIVERSITY FOUNDATION YEAR ON DIFERENT COUNTRIES

HOW TO APPLY TO THE BEST UNIVERSITIES WORLDWIDE

GPA E UNIVERSITY LIST E MAJORS

O University Days, tradicional semana sobre direcio-
namento de carreiras foi totalmente on-line em 2020! 
Assim, foi possível manter o compromisso de ajudar 
nossos alunos e famílias nesta tomada de decisão tão 
importante. Veja abaixo como ficou nossa semana 
on-line, quem foram nossos convidados e temas 
abordados. 

18 monday 19 tuesday 20 wednesday 21 thursday 22 friday

TIPS ON COLLEGE 
ESSAY WRITING

Vitoria Lopes
Head of Office and 
Student Adviser na 
EducationUSA 
PUC-Rio

https://meet.google.com/qio-ecbn-agb

GPA E UNIVERSITY 
LIST E MAJORS 

Letícia Cunha
Educational 
Counselor na 
Daqui pra Fora

NUTRIÇÃO 

Julia Granje 
Ex-aluna Everest

https://meet.google.com/tpx-akau-tow

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

https://meet.google.com/yqg-nppa-tyr https://meet.google.com/fih-ujwf-scu

José Emílio Pol 
Miguel
ESPM

ADMINISTRAÇÃO

Isabella Vasconcellos
ESPM

https://meet.google.com/iah-zmvm-odg

UNIVERSITY FOUNDATION 
YEAR ON DIFERENT 
COUNTRIES

https://meet.google.com/sag-dnks-tme

Alexis Menezes
Regional Director Of 
Sales And Marketing 
at EF Education First

HOW TO APPLY TO 
THE BEST UNIVERSITIES 
WORLDWIDE

https://meet.google.com/qvs-kwbp-jor

MEDICINA

Dr. Filipe 
Duarte

Alexis Menezes
Regional Director Of 
Sales And Marketing 
at EF Education First

DIREITO

Dr. José Roberto 
Mello Porto
Defensor Público 
do Estado do Rio 
de Janeiro.

https://meet.google.com/pkp-gvvo-eco

MEDICINA

Dra. Carolina 
Alves Mizuno

https://meet.google.com/iaq-dsoh-xzn

meet.google.com/vqq-jjud-hfb



AMERICAN
HIGH SCHOOL

Ainda em 2020, demos início ao novo projeto de 
American High School Dual Diploma. Após um longo 
período de estudo e análise das possibilidades 
disponíveis para a inserção da dupla certificação em 
nossa rede de escolas no Brasil, escolhemos nos 
juntar à escola americana WorldED International 
School. 

A WED é uma escola americana com sede em Miami-
-Dade, no Estado da Flórida - EUA, onde é registrada 
no Florida Department of Education (Secretaria de 
Educação do Estado da Flórida). A WorldEd tem 
presença administrativa local no Brasil, na cidade de 
São Paulo, e é uma escola chancelada pela Cognia, 
maior instituição de selo de qualidade acadêmica 
dos Estados Unidos, responsável por qualificar as 
escolas públicas e privadas dentro e fora dos Estados 
Unidos. Como escola regular, a WED atende alunos 
dentro e fora do território americano possibilitando 
que alunos fora dos Estados Unidos possam se 
graduar com dois diplomas, o do seu país de origem 
e o diploma americano.

A diplomação acontece após a conclusão integral do 
ensino médio brasileiro e americano. Para se graduar 
o aluno precisa cursar 24 matérias do 9º ano à 3ª 
série do ensino médio. Através da avaliação e conva-
lidação, a WED reconhece 18 matérias do currículo 
brasileiro e solicita ao aluno que curse 6 disciplinas 
do currículo americano.

Estamos felizes por possibilitar acesso a mais este 
enriquecedor programa curricular para nossos 
alunos e famílias! Temos 14 alunos matriculados neste 
programa e temos certeza que será um sucesso!

MATRICULADOS NO DUPLO DIPLOMA

Ana Langlands

Arthur Ribeiro Marques 

Bernardo da Silva Raposo Ferreira 

Carolina Figueiredo da Silva Gomes

Catalina Pestalardo 

David Ribeiro Marques 

Jose Pedro Carneiro Mansur 

Juliana Chalupe de Pinho 

Luana Lalor Sampaio de Lacerda 

Lucas Repsold 

Maria Fernanda Esteves 

Pedro Vítor Nunes Soares

Thadeu Cavalcanti Carrera Tavares

Victor Moraes Menezes Vallim da Silva 



SECRETARIA
ESCOLAR

Visando sempre a melhoria de nosso atendimento, o Colégio passou por uma mudança no seu 
sistema de gestão escolar, tanto na área acadêmica quanto administrativa. Com a implantação 
do sistema Mentor Web, nosso colégio passou a oferecer às famílias, a partir do 3º bimestre, 
acesso on-line aos boletins, através do Portal do Responsável (aplicativo). Da parte acadêmica, 
também já temos disponível acesso individual às notas, frequência, calendário escolar, crono-
grama de aulas, conteúdos ministrados, dentre outras informações.

BIBLIOTECA

2020 começou com a promessa de ser um ano incrível para a biblioteca: livros novos para o 
acervo, projetos começando a sair do papel e cada vez mais alunos frequentando nosso espaço. 
Mas sabemos muito bem o que aconteceu… apesar da escola estar preparada para lidar com o 
ensino remoto, o que a biblioteca poderia fazer para se reinventar e estar preparada para 
acolher as necessidades da comunidade escolar? 

Quem vê pandemia, não vê a correria. Na ausência dos alunos, 2020 foi um ano de reestrutura-
ção de acervo e compreensão das demandas.

Aos poucos a biblioteca passou a ajudar os professores com acesso à materiais para aulas e 
trabalhos remotos. Organizada, respeitando as regras de distanciamento e com catálogo 
selecionado on-line disponível no Google Classroom, tivemos nossa primeira experiência como 
biblioteca drive thru. Um sucesso!



UNIDADE I -  Educação Infantil
Rua Dom Rosalvo Costa Rego, 146
Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22641-040
Fone/Fax: (21) 3485-1050
E-mail: riodejaneiro@colegioeverest.com.br

UNIDADE II - Ensino Fundamental e Médio 
Estrada da Barra da Tijuca, 3020
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22641-005
Fone/Fax: (21) 3139-1650
E-mail: riodejaneiro@colegioeverest.com.br
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