
QUEM SOMOS?

Uma família evangélica voltada
para a educação!

"Grandes coisas fez o Senhor por nós,"Grandes coisas fez o Senhor por nós,

Por isso estamos alegres"Por isso estamos alegres"  
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Nossa história
Em 08 de agosto 1988, o sonho da tia Angela de ser professora foi mais além. Ela voou alto e com a sabedoria e a
permissão de Deus ela hoje, tem o Colégio Nascimento, da Educação Infantil ao Ensino Médio com Técnico em
Informática. 
Duas pessoas foram extremamente importantes no começo: a saudosa vó Elza, mãe da professora Angela, que orou e
agiu buscando alunos e tio Francisco, marido da tia Angela, dando total apoio, desde o começo dessa incrível jornada.
Hoje, com uma família estruturada, Tia Angela tem filhos, noras e neto se dedicando para que o Colégio Nascimento
cresça cada vez mais.
Toda estrutura inicial da casa da tia Angela foi transformada para abrigar as centenas de alunos que começaram a
chegar. O prédio principal, chamado de prédio da matriz, possui 3 andares, com grande pátio, quadra de esportes,
cantina, 8 salas, sendo uma sala preparada para o Técnico em Informática, secretaria, biblioteca, sala de professores,
coordenação e direção.
Mas foi necessária a construção de 2 novos prédios, para continuar atendendo a demanda de alunos, que buscam a
qualidade de ensino do CN. Um prédio tem como público alvo, a Educação Infantil, com 3 andares, 10 salas, incluindo
a da coordenação e direção, quadra de esportes, cantina, 2 pátios, sendo 1 usado como refeitório e 1 para o parquinho
infantil.  O outro prédio (ainda em término de obra e legalização) terá os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino fundamental
1, com 3 andares, 8 salas incluindo as da coordenação e direção, quadra de esportes, cantina e pátio arborizado com
horta, pátio no 3º andar e banheiros em todos os andares.
Com a colaboração de professores e funcionários, essa equipe tem crescido em qualidade e experiência.
Os pais e responsáveis sempre foram e serão fundamentais, pois confiam a essa instituição, a educação escolar de seus
filhos. 
Não há como negar que Deus tem feito grandes coisas por essa família permitindo chegar a 33 anos de história. Ele
tem dado vitória e alunos; renovado as forças mentais e físicas de cada um que faz parte da Equipe Nascimento. Após
dois anos de incertezas devido a pandemia do COVID-19 e no meio de grande crise econômica, nenhum dos membros
dessa equipe ficou sem receber seus salários e nenhum aluno deixou de receber o ensino e atenção adequados.
Concluímos que, todos podemos alçar voos altos se buscarmos a sabedoria de Deus e o conhecimento certo, para um
crescimento saudável e transformador.
O mundo e o Brasil precisam de bons cidadãos, ricos em conhecimento e talento, para construírem uma sociedade
melhor! 

Voando alto, com sabedoria
e conhecimento

UP!UP!



A Instituição

Apoio à Aprendizagem

O Jardim Escola Bons Amigos LTDA é uma instituição particular, situada na rua Nova Era,
esquina com a rua do Ábio s/n, Lote 12, quadra 3, Campo Grande, no município do Rio de Janeiro
e sua sede situada na rua Nova Era n° 75, Campo Grande, município do Rio de Janeiro.
Autorizado pela portaria n° 416/E-COIE.E de 30/04/98, publicada no DO de 28/08/98, Portaria
E/DGED/DRE n° 604, de 17/07/98, publicada no DO de 28/08/98 e Portaria E/DGED/DRE n°
2266, de 24/01/02, publicada no DO RJ n° 30 de 02/05/02, constitui uma Instituição baseada no
direito da livre associação e de livre iniciativa.

A equipe de apoio à aprendizagem é constituída por profissionais devidamente
habilitados de acordo com os critérios estabelecidos pela deliberação E/CME
Nº24, DE 03 de dezembro de 2012. Essa equipe que irá elaborar o plano
Educacional Individualizado, que constitui por Fonoaudióloga e 
 Psicopedagoga.



Missão
Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades
para sua auto realização, respeitando sua individualidade e ampliando seu potencial interpessoal,
através de uma pedagogia inovadora, contribuindo para a formação de cidadãos éticos e
solidários, capazes de construir conhecimento e responder criativamente aos novos desafios do
mundo, preparando para o exercício consciente da cidadania e prosseguimento de estudos,
observando as determinações da Lei vigente e demais disposições legais atinentes.

Fins e objetivos do Projeto
Político Pedagógico

Visão
Ser uma escola com um diferencial em humanização, em aliança com as famílias, preparando uma
nova geração para cumprir seu propósito na vida, com ensino e cultura que integre toda a comunidade
escolar, oferecendo uma educação de qualidade e contribuindo na formação de lideranças capazes de
cooperar na formação de uma sociedade justa e fraterna adquirindo lucratividade.

Valores
Ética
Preservamos o respeito e a confiança em nossos relacionamentos e marcamos nossos atos pela transparência. 
Partimos do princípio de que só há desenvolvimento com ética.
• Agimos em todas as circunstâncias com responsabilidade, retidão, integridade, honestidade e senso de justiça.
• Respeitamos a individualidade, dignidade e privacidade de todos, valorizamos a diversidade e repudiamos qualquer
forma de discriminação.
• Temos compromisso vital com os direitos humanos de todos os participantes de nossa cadeia de relacionamentos.
• Construímos um ambiente de trabalho marcado por respeito, pluralidade de pensamentos, diálogo e capacidade de se
colocar no lugar do outro.
• Estabelecemos e mantemos nossos relacionamentos com respeito, confiança e transparência
 Zelamos pela discrição e pelo sigilo no tratamento das informações utilizadas nas atividades dentro do ambiente escolar.
Princípios
Baseamos nos princípios de caráter, mordomia, autogoverno, semear e colher, soberania, individualidade e união ou pacto,
princípios bíblicos que trarão um grande diferencial para o aprendizado do aluno.



EDUCAÇÃO INFANTIL - A Educação Infantil está de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e pela Resolução CNE/CEB n° 6/2010
Campo das experiências - Traço, sons, cores e formas
Maternal I - 2 anos até 2 anos e 11 meses
Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.
Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música
Maternal II - 3 anos até 3 anos e 11 meses
Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz 
de conta, encenações, criações musicais, festas
Pré I - 4 anos até 4 anos e 11 meses / Pré II - 5 anos até 5 anos e 11 meses
"Para o ingresso nas crianças pequenas (Pré I), a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos 
até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula". Res. CNE/CEB n° 6/2010.
Métodos adotados na Educação Infantil: Tradicional e Construtivista, predominando o tradicional.
Professoras: Além da professora da turma, temos para uma professora de Ed. Física e Inglês preparadas 
para trabalharem suas áreas em específico.

Ensino Fundamental
"A educação básica neste Estabelecimento de Ensino está organizada em séries anuais, com base na idade, 
na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo 
de aprendizagem assim o recomendar".
O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão.
O Ensino Fundamental está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela Resolução CNE/CEB n° 6/2010
"Para o ingresso 1° ano Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano
que ocorrer a matrícula". Res. CNE/CEB n° 6/2010.
Métodos adotados no Ensino Fundamental 1 e 2: Tradicional e Construtivista, predominando o tradicional.
Professores: No Ensino Fundamental 1, cada turma possui uma professora regente e há 1 professora de inglês e 1 professora 
de Educação Física.
No Ensino Fundamental 2, cada disciplina da grade curricular  é ministrada pelo professor qualificado.



Ensino Médio
C/ Técnico em Informática

O Técnico em Informática formado pelo Colégio Nascimento recebe uma formação
teórico  prática completa, com base nas necessidades do mercado e em consonância
com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação.

Profissional com sólida base de conhecimentos tecnológicos, capacidade gerencial e de
adaptação a novas situações, postura ética pessoal e profissional, constituem o perfil do
nosso aluno, o que lhe permite estar atento aos avanços tecnológicos, proporcionando a
permanência no mercado de trabalho e o acesso a novos desafios. Ao término do curso o
profissional estará apto a desenvolver as atividades de criação de um projeto de
automação comercial com ênfase em uma linguagem de programação orientada a
objetos. 
Nosso curso conta ainda com o diferencial do inglês técnico, disciplina
importante para acesso aos manuais e softwares em inglês. 



Prédio novo em processo 
de obra e legalização

Filial 2

Quadra e sala do 
prédio da Filial 1 


