Carta Final 2021
Jataí, 30 de novembro de 2021.
Prezados e Prezadas,
Chegamos ao final do ano letivo de 2021 e estamos na animação e euforia dos
encerramentos, da consolidação das boas conquistas e também dos sonhos e planejamentos para
o novo ano.
Os desafios destes últimos tempos foram enormes assim como todos os aprendizados
para cada um de nós. E o fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre
a vida e lembrar das maravilhas que temos a agradecer. Agradecer às Irmãs Agostinianas
Missionárias pela confiança, apoio e presença permanente. Por levarem a nobre missão de educar
e evangelizar. Aos nossos queridos professores e funcionários por se preocuparem e ofertarem
o que têm de melhor ao longo de toda a caminhada. Aos pais que não mediram esforços para
apoiar as ações educativas do Colégio e, aos nossos queridos alunos que são o motivo do nosso
existir, nossa gratidão por tudo, mas especialmente por serem seres humanos incríveis
alicerçados no bem e para o bem.
Apesar dos desafios, com tudo o que aprendemos juntos, com a parceria ímpar,
conseguimos fazer os nossos dias de 2021, dias melhores, mais humanos, mais significativos,
coloridos, cheios de superação. E estamos aqui hoje para recordar estes momentos:
Projetos desenvolvidos:
•

•

•
•

Jornada Pedagógica – Semana Especial de Formação Docente – Temas desenvolvidos:
Plataforma socioemocional do Educador/ Tecnologias digitais, pandemia e sala de
aula/Web Quest: uma alternativa para o ensino remoto/ Oficina prática de aplicativos
para o ensino híbrido/Tecnologias educacionais no CBC/ BNCC – competências e
habilidades/Metodologias Ativas e Aprendizagem/ Protocolos pedagógico e de saúde para
a retomada das aulas.
Carnaval – Conhecimento da história do Carnaval, sua origem e o objetivo, conscientização
sobre o verdadeiro significado e de como podemos construir valores através de
brincadeiras saudáveis.
Abertura da Campanha da Fraternidade 2021 – Fraternidade e Diálogo – Construção
de valores em ações educativas pautadas na valorização do diálogo e do respeito.
Encontros com a Psicóloga Carol Garcia – Encontros com professores, alunos e pais para
tratar da saúde emocional e da superação de conflitos internos, principalmente os
causados pelo contexto da pandemia.
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Dia Internacional da Mulher – Ações contextualizadas na valorização da mulher e na
importância do seu papel na sociedade.
CBC 80 Anos – Série de atividades celebrando os 80 anos de serviços educacionais
prestados à sociedade jataiense. Demonstração de apreço a este grande Colégio que
forma e transforma gerações ao longo do tempo.
Quaresma/Páscoa – O verdadeiro significado da Páscoa nas interrelações humanas
individuais e sociais.
Jataí 126 Anos – Re-conhecimento da história do passado e do presente deste grande
e próspero município do sudoeste goiano.
Contos de Fadas - Educação Infantil – Promoção do enriquecimento na vida interior da
criança, auxiliando-a a entender melhor as suas emoções, trazendo as brincadeiras, as
fantasias e os contos de fadas como papel importante no desenvolvimento emocional do
aprendente.
Dia das Mães – Apresentações e atividades diversas celebrando a vida de todas as mães.
Coroação de Nossa Senhora – Vivência da coroação como forma de homenagear Nossa
Senhora e retribuir a Ela o amor que recebemos de Deus, pois, ao aceitar ser a Mãe de
Jesus permitiu chegar à humanidade a salvação de Deus.
OBA – Recorde de medalhas na Olimpíada Nacional de Astronomia com classificação para
a disputa na seleção da fase internacional.
OBEMEP – Classificação de 26 alunos para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de
Matemática.
Encontros de Convivência com discentes – Atuação da Pastoral em todas as turmas de
todos os ciclos promovendo o desenvolvimento da espiritualidade com valores cristãos.
Laboratório – Assessoria especial com projeto específico para atendimento no
laboratório de Química, Física e Biologia para todas as turmas do Colégio.
Festa Junina – Mesmo à distância foi realizado o Juninão CBC que contou com a animação
de professores, alunos e demais funcionários. A alegria não pode parar e não parou!
Folclore – Projeto folclore resgatando as tradições de nosso povo.
Aulas de Teatro – O Teatro na escola tem importância fundamental na educação, porque
colabora para que a criança e o adolescente tenham oportunidade de atuar efetivamente
no mundo, opinando, criticando, sugerindo e também permite ajudar o aluno a desenvolver
alguns aspectos: criatividade, coordenação, memorização e vocabulário; como também as
emoções, é claro!
Dia do Estudante – Celebração desta data querida para alunos do Ensino Fundamental II
e Ensino Médio com atividades e lanches especiais.
Encontro de Espiritualidade Agostiniano – Promoção do olhar para dentro para resgatar
o espírito filosófico de Santo Agostinho que norteia a missão do Educador Agostiniano.
Tema: A Alegria em Santo Agostinho. Contou com palestras e dinâmicas especiais para
todos os colaboradores do Colégio.
Feira de Ciências e Arte – 4º e 5º Anos – Momento Maker de muito crescimento para
os alunos. Aprender fazendo e colocando a mão na massa é bom demais!
FEAG – O Festival Agostiniano de Música trouxe de volta a alegria para a escola. Revelou
grandes talentos e, acima de tudo, nos surpreendeu com histórias de superação. Público
presencial limitado devido ao contexto da pandemia, mas público on-line de cerca de 2500
pessoas atingido na rede através do canal do Youtube. Sucesso total.
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Festa das Crianças – A simplicidade e a alegria do circo deram o tom na Festa das
Crianças 2021. O envolvimento e a caracterização de toda a equipe surpreenderam as
crianças. Lanches especiais, brincadeiras, muito riso, presentinhos e diversão foram a
mágica destes dias.
Projeto Era uma vez –Teve a finalidade de despertar em nossos alunos, o interesse
natural e prazeroso pela literatura, criando oportunidades para refletir sobre suas
atitudes e princípios.
Festa dos Professores – Ah, o afeto! Ah, o amor! Essa foi a riqueza desse dia!
Gincana Missionária – Em tempo de pandemia no qual se evidenciou ainda mais
necessidades sociais de classes menos favorecidas, nossos alunos e suas famílias não
deixaram de fazer a sua parte. Doações incríveis aconteceram. Os brinquedos foram
todos repassados ao Mosteiro Monte Sião que recupera e faz reparos necessários, realiza
bazar e reverte seriamente toda a renda às famílias carentes que são assistidas. Cestas
básicas organizadas pela Pastoral do Colégio e repassadas às famílias carentes e
entidades necessitadas.
Celebrações Eucarísticas – Abertura da campanha da Fraternidade, Aniversário do
Colégio, Coroação de Nossa Senhora, Celebração do Jubileu da Ir. Maria Gonçalves, Ação
de Graças.
Feira das Profissões UFJ – Orientações sobre Sisu, participação em mesas redondas e
palestras de acordo com a opção de curso universitário pretendido por nossos alunos do
EM.
Orientação Vocacional – Psicóloga Ana Clara Zaiden
A criança e o mundo do circo – Educação Infantil – Resgate da alegria e das cores do
circo com apresentações que despertam magia, alegria e humor.
QuiShow – O espetáculo da Química – Ensino Médio – Auxilia na aprendizagem da
Química por meio de experimentos no laboratório.
Encontros de Formação – Encontros de Diretores Fabra – Federação Agostiniana
Brasileira – 01 vez por mês.
Encontros de Diretores da Rede Agostinianas Missionárias de Assistência e Educação
– 01 vez por mês.
Encontros Nacionais da Pastoral – 01 vez por mês.
GT do Novo Ensino Médio – Grupo de estudos e debates sobre a matriz curricular do
Novo Ensino Médio com todos os Diretores e Coordenadores da Rede das Agostinianas
Missionárias de Assistência e Educação. – 01 vez por mês.
Dia D de Combate ao COVID – 19 -Parceria com a Câmara Municipal de Jataí.
Campanha de proteção aos animais e combate aos maus tratos - Parceria com a
Câmara Municipal de Jataí.
Intercâmbio com alunos de Ensino Fundamental I do colégio Santa Rita – BH – Bate
papo interativo sobre questões emocionais e cognitivas com alunos da mesma idade e série.
Olimpíada Jovens Gênios – Conteúdos trabalhados em forma de games com alunos de
todo o Brasil. O Colégio Bom Conselho foi destaque nacional.
Festa da Família em tempos de pandemia – Promoção da valorização da família e seus
espaços de convivência, aprendizagem, amor.
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Rodada Literária – Análise de obras literárias dos melhores processos seletivos das
Universidades mais concorridas no país. Desenvolvimento da capacidade crítica reflexiva
sobre o contexto das obras exploradas.
Congresso SOMOS – Novo Ensino Médio São Paulo – Participação presencial da Direção,
Coordenação do Ensino Médio e Coordenação do Ensino Fundamental II. Antenados com
as tendências nacionais.
Encontro Nacional de Projeto de Ensino Bilingue em Inhotim – MG – Participação da
direção;
Aulões de Redação para o ensino Fundamental II – Aulas de produção textual com os
gêneros mais concorridos nos processos seletivos adequados às faixas etárias de cada
série. Interação de releitura, refacção e reescrita.
Aulões do ENEM – Aulas extras específicas de preparação para o ENEM abertas para a
participação da comunidade atr4avés do canal do Youtube do Colégio.
Cantata de Natal – Entender o real contexto do Natal e trazer para as famílias a coração
das conquistas dos alunos na conclusão do ano letivo.
Novena de Natal
Investimentos na Estrutura Física
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Conclusão do novo prédio do Ensino Médio com modernas instalações.
Novo Projeto arquitetônico para novas salas e ambientes.
Investimento na rede de internet instalando fibra ótica, adquirindo diversos
equipamentos de ponta para que o aluno CBC seja bem atendido em todas as suas
necessidades de aprendizagem.
Equipamento das salas com Datashow, computador, câmeras, microfones, tripés, cabos de
transmissões e outros.
Manutenção permanente dos equipamentos de transmissão das aulas on-line.
Pintura e reparos em todos os prédios do complexo educacional CBC.
Revitalização do pátio da Educação Infantil.
Adaptações no telhado.
Instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas áreas, salas e adjacências do
prédio II.
Aquisição de climatizador e ar condicionado.
Dedetização e sanitização permanente nas áreas internas e externas.
Dedetização permanente de árvores e jardins.
Aquisição de máquinas de jardinagem.
Aquisição de freezer e geladeiras para utilização nas atividades diárias de alunos e
professores.
Término da sala de Educação Física.
Aquisição de equipamentos de transmissão dos Aulões do Enem – Transmissões abertas
para acesso de alunos da comunidade que tenha interesse em investir na formação
acadêmica e se preparar melhor para o ingresso na Universidade.
Aquisição permanente dos melhores produtos de higiene para o protocolo de
biossegurança.
Reestruturação de medidas de segurança em cumprimento às orientações do CBMGO.

Tudo isso e muito mais tornando o CBC o melhor lugar para estudar e ser feliz.
Convidamos a todos para estarem conosco nos eventos de encerramento do ano letivo.
Sempre dentro do que rege o protocolo de biossegurança: uso permanente de máscaras em todas
as atividades, uso de álcool em gel, limitação de pessoas.
• 26/11/21 – 2ª feira - Missa em Ação de Graças - Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – 18:45 h
• 30/11/21 – 3ª feira – Conclusão do Ensino Fundamental II 9º Ano – 19:30 – Quadra Aberta
• 01/12/21 – Encerramento do Maternal I e II– 18:30 – Quadra Aberta
• 02/12/21 – Encerramento da Educação Infantil - Jardim II – 18:30 – Quadra Aberta
• 03/12/21 – Encerramento do Jardim I– 18:30 – Quadra Aberta
• 06/12/21 – Encerramento 4º e 5º Ano – Matutino às 10:00 h na Quadra Aberta e vespertino às 16 horas
na Quadra Aberta
• 07/12/21 – Encerramento – 1ºs Anos – às 16 horas na Quadra Aberta
• 08/12/21 – Encerramento do 3ºs Anos – 10:00 – Matutino – Auditório – 16:00 h Vespertino - Auditório
• 09/12/21 – Encerramento dos 2ºs Anos – 10:00 – Matutino – Auditório – 16:00 h Vespertino - Auditório
• 10/12/21 – Conclusão do Ensino Médio 3º Ano – 19:30 – Auditório
Estamos aqui para apoiar vocês e seus filhos a fazerem de 2022 o ano do sucesso,
constituído de muita paz, amor, prosperidade, criatividade, pensamento lógico e protagonismo
dos estudantes na construção de seus conhecimentos.
É uma honra para toda a Família Bom Conselho ter vocês aqui para vivermos o incrível ano
que se anuncia! Que este Novo Ano chegue, primeiramente, com muita saúde e coragem, pois
assim teremos o suficiente para conseguirmos todo o resto.
Que Jesus Cristo, renascido, renove a esperança em todos os dias do Novo Ano e que
todos os senhores e seus familiares sejam abençoados.
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
Ana Clara Pereira Assis Alves Almeida
Diretora

