MODELO PEDAGÓGICO
Nosso modelo pedagógico entende que o aluno precisa interagir com a
realidade, mas é importante que o professor atue como mediador e gerenciador
do conhecimento, considerando a maturidade e o desenvolvimento cognitivo do
aluno para entendê-lo.
O modelo de cognição que temos adotado considera que para aprender
precisamos: perceber, compreender e refletir sobre os objetos do conhecimento
estudados.
Esse movimento está baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa.
Para nós, é importante que o conteúdo faça sentido para o aluno. Afinal quem
nunca perguntou: “Para que estou estudando isso?”. Também é importante, em
nossa visão, que, na interação com os objetos do conhecimento, o aluno perceba
que tudo faz parte de uma mesma realidade. Assim, é impossível não haver troca
de conhecimentos entre as diferentes disciplinas.
Nossa Proposta Educacional é propiciar ao aluno o desenvolvimento de sua
capacidade de aprender e buscar a verdade com valores e princípios, agir em
relação ao próximo e ao mundo, orientado pelo conhecimento acadêmico, tendo
por base uma visão Cristã de mundo.
SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO
O Colégio Batista do Rio de Janeiro é parceiro do Sistema Mackenzie de Ensino.
O Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma instituição com quase 150 anos de
história, e desde sua fundação, é agente de uma série de inovações
pedagógicas e acompanha e influencia o cenário da educação no país.
Ao longo dessa história, o Mackenzie consagrou-se como um referencial de
educação, excelência e vanguarda e tem mantido seu compromisso com o
desenvolvimento pedagógico e acadêmico constante.
O Sistema Mackenzie Ensino é a concretização, em forma de livros didáticos, da
visão educacional primordial do Instituto. Reconhecido pela tradição, pioneirismo
e inovação na educação, o que permitiu-lhes alcançar o posto de uma das mais
renomadas instituições de ensino, entre as que mais contribuem para o
desenvolvimento científico e acadêmico do país
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DUPLA DIPLOMAÇÃO*
DIPLOMA DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS*
O CBRJ oferecerá a opção do “Dual-Diploma Program” (Programa de DuplaDiplomação), que possibilita ao aluno cursar simultaneamente o “High School”
Americano e o Ensino Médio Brasileiro.
No programa de dupla-diplomação, serão oferecidas as disciplinas que estão no
currículo dos Estados Unidos e que não fazem parte do currículo nacional.
QUAIS OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE DUAL DIPLOMA?
O histórico escolar dos Estados Unidos tem reconhecimento mundial. Ter o
diploma americano e brasileiro ao mesmo tempo será um grande diferencial no
acesso a universidades internacionais, programas de intercâmbio, “summer
jobs” e estágios no mundo todo.
Alunos a partir do 8º ano já podem se candidatar ao “Dual Diploma Program”.

FUNDAMENTAL I
Excelentes professores, ensino de qualidade, excelência na formação pessoal e
acadêmica, educação socioambiental e forte ênfase no ambiente tecnológico
são alguns dos motivos pelos quais o Colégio Batista do Rio de Janeiro é
reconhecido como uma instituição referência no Ensino Fundamental.
Aulas de robótica também diferenciam o ensino do Colégio Batista do Rio de
Janeiro das demais instituições. A dinâmica das aulas varia de acordo com o ano
em que o aluno está matriculado.
Cada ano desenvolve projetos específicos, proporcionando aos alunos e
professores vivências pedagógicas contextualizadas, diversificadas e
direcionadas ao exercício da inovação com cidadania consciente e responsável.
FUNDAMENTAL II
O ENSINO FUNDAMENTAL II DO COLÉGIO BATISTA DO RIO DE
JANEIRO MANTÉM SUA QUALIDADE EM NÍVEIS DE EXCELÊNCIA,
CUIDANDO SEMPRE DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO
ALUNO.
Educamos com compromisso!
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Cada série desenvolve projetos específicos, proporcionando aos alunos
vivências pedagógicas contextualizadas e direcionadas para a descoberta e
experimentação de novas tecnologias e o exercício da cidadania consciente e
responsável.
Durante todo o Ensino Fundamental II os alunos são estimulados a desenvolver
os conceitos fundantes de cada área do conhecimento, proporcionando-lhes
experiências de aprendizagem que assegurem o aprofundamento conceitual
requerido no Ensino Médio.
Temos uma equipe com excelentes professores, pedagogos e psicólogos que
planejam e desenvolvem toda a ação educativa através de projetos de apoio
pedagógico, educação tecnológica e ambiental.
PROGRAMA DE TECNOLOGIA E ROBÓTICA
Nossos alunos terão Robótica com o selo de qualidade, TURMA DA MÔNICA
(Ensina Mais).
Mais eficiente. Mais rápido. Conectado às novas gerações.
O método de ensino de Robótica do Turma da Mônica, visa o desenvolvimento
intelectual da criança e adolescente na sua formação cultural e complementar,
de forma eficiente.
Seu filho aprende mais, em menos tempo.
Em um mundo globalizado, em que a informação é altamente valorizada, o
conhecimento em diversas áreas é essencial para garantir o desenvolvimento de
habilidades e promover importantes melhorias na vida pessoal e profissional.
ENSINO MÉDIO
Para nós sucesso é um conceito muito amplo que engloba a plena realização
em diversas áreas da vida: a pessoal, a familiar, a profissional, a espiritual, entre
outras.
Contribuir para o sucesso dos nossos estudantes, apoiando no desenvolvimento
da autonomia e na construção do caráter, formando, assim, cidadãos que irão
fazer a diferença e serão decisores estratégicos na construção de um mundo
melhor.
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A partir dessa perspectiva, no Colégio Batista do Rio de Janeiro, os
estudantes do Ensino Médio vivenciam a tecnologia como linguagem em prol
do aprendizado e são motivados a protagonizar iniciativas que visam não apenas

o desenvolvimento acadêmico, como também o crescimento pessoal, familiar,
profissional e espiritual.
HABILIDADES PARA VIDA
Liderança, responsabilidade, oratória, pensamento crítico, inteligência
emocional são algumas das habilidades trabalhadas com as turmas do Ensino
Médio no Colégio Batista do Rio de Janeiro por meio de projetos que promovem
uma verdadeira imersão nos cenários atuais da sociedade.
Elevar as chances de o estudante iniciar a vida adulta com consciência e destino
direcionado é também um dos objetivos do Colégio Batista do Rio de Janeiro.
SALA DOS PROFESSORES
O que move essa paixão pela profissão de educador/educadora?
Em nossa visão, uma pequena palavra: vocação.
Decerto houve um professor ou uma professora que fez diferença dentro da sala
de aula para você, quando era aluno(a); que o/a inspirou para o ofício de ensinar
e que lhe fez pensar: “Quero ser igual a ele(a)”. Alguém que o chamou para esse
ofício, pelo desejo que lhe despertou de viver essa vida. Você foi chamado,
convocado e vocacionado.
Agora que você é professor ou professora, o desafio é realizar aquele sonho que
o(a) fez optar por essa profissão, na escola em que você está. Da mesma
maneira que as Escrituras nos ensinam que devemos dar a razão de nossa fé.
Em nossa visão cristã, um professor, uma professora, deve ter uma filosofia de
vida alinhada com a Visão e Missão da escola onde trabalha.
A educação sendo algo tão pessoal na própria essência da palavra, depende de
que a motivação do trabalho de um professor ou professora esteja alinhada com
a motivação da escola, organizada em sua Proposta Educacional.
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Nosso modelo pedagógico é o cognitivo-interacionista. Entendemos que o aluno
precisa interagir com a realidade, mas é importante que professor transmita o
conhecimento, considerando a maturidade e o desenvolvimento cognitivo do
aluno para entendê-la.
O modelo de cognição que temos adotado considera que para aprender
precisamos perceber, compreender e refletir sobre os objetos do conhecimento
estudados. Assim, quando o professor transmite o conhecimento, ele deve

induzir seus alunos por cada uma dessas etapas. O aluno, por sua vez, deduz
cada uma delas. Esse movimento está baseado na Teoria da Aprendizagem
Significativa.
Para nós é importante que o conteúdo faça sentido para o aluno. Afinal quem
nunca perguntou: “Para que estou estudando isso?”. Também é importante, em
nossa visão cristã, que, na interação com os objetos do conhecimento, o aluno
ou aluna perceba que tudo faz parte de uma mesma realidade. Assim, é
impossível não haver troca de conhecimentos entre as diferentes disciplinas.
Momento dos Pais
Não é uma tarefa fácil escolher o colégio para nossos filhos.
Muitos fatores fazem parte do leque que influenciam essa decisão: as condições
socioeconômicas da família, a filosofia da escola, as características da criança,
os valores da família, a confessional idade, entre outros.
É preciso dedicação para conhecer ao máximo a instituição: a Missão e a Visão,
a Proposta Educacional, o Modelo Pedagógico e o Processo de Alfabetização.
Quando um colégio adota um sistema de ensino, ele endossa uma proposta
educacional, um modelo de educação e metodologias já referenciadas e
desenvolvidas por educadores.
O Colégio Batista do Rio de Janeiro adota o Sistema Mackenzie de Ensino e
endossa o trabalho em educação realizado há mais de cem anos pelo Instituto
Presbiteriano Mackenzie.
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Os Sistemas de Ensino Mackenzie têm uma Proposta Educacional e Modelo
Pedagógico próprios, alinhados com uma visão cristã de mundo. Também temos
como opção de trabalhar com Método Fônico no processo de alfabetização.
Nosso programa pedagógico, alinhamos com as equipes a didática, ou seja, a
maneira de ensinar e aprender que, a nosso ver, é a mais apropriada. Para dar
suporte às práticas educacionais estabelecidas nas capacitações, oferecemos
também materiais didáticos aos professores e alunos que desenvolvem a nossa
visão educacional e cristã. Assim, o material didático que uma escola adota não
é por si só a didática da escola.
Entendemos que a educação das crianças é responsabilidade dos pais. O
colégio é parceiro deles, porque trabalha com o desenvolvimento da criança ao
longo dos anos escolares.
A visão do Colégio Batista do Rio de Janeiro é de que a criança tem de ser
desenvolvida integralmente nas potencialidades que recebeu do Criador. Ou
seja, não basta que ela esteja preparada para os testes oficiais que terá de fazer
em sua vida escolar, mas que saiba tomar decisões íntegras em situações de
conflito, direcionando suas ações, de acordo com princípios cristãos.
Com essa nossa visão de parceria cristã entre o colégio e a família, e
considerando essencial que tenham essa visão compartilhada do que é o melhor
para a criança.
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