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O temor do Senhor  

é o princípio da sabedoria 

                      (Provérbios 1:7) 

O Deus de paz cuide de vosso espírito, da vossa alma e do vosso corpo e sejam integralmente conservados. 

                                                                                                                              (1ª Tessalonicenses 5:23) 

 

 

REGIMENTO ESCOLAR DO COLÉGIO BATISTA TAYLOR-EGÍDIO 

CAPÍTULO II - DO CALENDÁRIO 
Art. 67 - O ano letivo terá seu início determinado no Calendário Escolar, construído a 

cada ano letivo pela diretoria conjuntamente com a coordenação pedagógica, corpo 

docente e comunidade escolar, assegurada a carga horária mínima exigida pela Lei, 

distribuída pelos dias de efetivo trabalho pedagógico. Pontua-se que os dias de efetivo 

trabalho pedagógico não incluem o tempo reservado às recuperações paralelas e/ou finais. 

§ 1º  - Considerar-se-á efetivo  trabalho   pedagógico,   a  atividade   regular   de  aula 

e programação didático-pedagógica em que haja presença comprovada de estudantes e 

professores. 

§ 2º - Os dias e as horas letivas previstas pelas legislações são cumpridas pelo Colégio 

Batista Taylor-Egídio, quer em atividades presenciais, híbridas e/ou online, em momentos 

síncronos e assíncronos.  

Art. 68 - As aulas previstas no Calendário Escolar só poderão ser suspensas em 

decorrência de situações que justifiquem tal medida, ficando sujeita à compensação da 

carga horária correspondente. 

Art. 69 - O ano letivo do Colégio Batista Taylor-Egídio será distribuído em duas unidades 

didáticas, correspondentes a dois semestres. 

Art. 70 - O Calendário Escolar, construído a cada ano, deverá prever: 

        I - O início e o término do ano letivo; 

II - O início e o término dos períodos letivos; 

III - O número de dias letivos; 

IV - Os períodos de recesso escolar; 

V - As quantidades de semanas letivas; 

VI - O número de aulas diárias; 

VII - A duração do módulo/aula; 

VIII - O período da recuperação do primeiro semestre e da recuperação final; 

IX – As datas cívicas e religiosas, os feriados e as comemorações sociais e esportivas. 

Art. 71 - O Calendário Escolar será refeito anualmente, discutido por ocasião da jornada 

pedagógica ou em período apropriado e, logo após, publicado oficialmente. 

Os artigos acima, que se encontram no Regimento Escolar do Colégio Batista Taylor-

Egídio, sempre acompanhando os movimentos da vida, da escola, da realidade concreta em 

que acontece.  

Este Calendário está organizado como uma possibilidade para o exercício do ano letivo 

2022. Contudo, muitas das atividades planejadas e apresentadas estão na dependência dos 

movimentos ocasionados pelo período pandêmico e/ou pós pandêmico.  

O Colégio Batista Taylor-Egídio submete todas as suas ações às Resoluções, Decretos e 

Legislações, em geral, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de 

Educação, do Conselho Municipal de Educação e das autoridades sanitárias e educacionais, 

tanto no âmbito estadual, quanto municipal. 

 

 
Por um ser integral, 

conectado e colaborativo 

 

COLÉGIO BATISTA TAYLOR-EGÍDIO 
Av. 2 de Julho, 116 – Jaguaquara – BA 

Reconhecido pela Portaria nº. 22, de 10-08-71 (D.O.U. de 09-11-71) 
Entidade Mantenedora: Convenção Batista Baiana 

2022 – 123 ANOS - O PRIMEIRO DO BRASIL 
Educação a partir dos princípios éticos e morais cristãos 
Fone: 73.3534.4249   -   https://www.tayloregidio.org.br  

 

https://www.tayloregidio.org.br/
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2022 – 100 ANOS DO COLÉGIO BATISTA TAYLOR-EGÍDIO EM JAGUAQUARA 
 

JANEIRO 

01 – Confraternização universal 

24 a 28 - Arrumação geral do Colégio. Todos funcionários presentes. 

31 - Primeira reunião geral com o corpo administrativo da Casa de Educação Taylor-Egídio. 

FEVEREIRO – 03 semanas - 16 dias letivos 
01 a 04 - Jornada Pedagógica (terça a sexta). 

Dia 1º - Administrativo-pedagógico geral (manhã e tarde). Tema: autoconhecimento (de acordo 

com o PPP). Leitura do Termo de Compromisso assinado em 2021. E revisão do PPP e do RE.      

Dias 2 a 4 – Pedagógico, apenas um turno, com a coordenação do nível e decoração dos 

ambientes pedagógicos. Produção final do ementário e início do Projeto Zênite. Planejamento da aula 

inaugural. Definição das madrinhas e padrinhos das turmas e dos horários das aulas gerais. 

06 – INÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE – 1º  BIMESTRE – 46 DIAS LETIVOS 

06 – Aula inaugural (domingo, pela manhã, por nível, apenas para os estudantes) 

07 – Início das aulas formais 

07 - 1ª Escola de Pais e 1ª Reunião do Conselho de Pais - 2022 - 19h – Online. Apresentação da proposta 

geral do Colégio:  PPP, Regimento, avaliações, vestimentas etc. Ênfase na educação integral, interativa, 

colaborativa em tempos de pandemia e pós-pandemia. BNCC: Educação integral é a BASE! Todos os 

professores e funcionários presentes. 

07 a 11 – Semana de avaliação diagnóstica – Em todos os níveis. Fazendo cumprir a Resolução Nº 44/2021 

do CEE-BA, Artigo 4º, e seus incisos I, II, III e IV: “Destaca-se a avaliação diagnóstica como parâmetro técnico-

pedagógico, no retorno à presencialidade”.  

21 – Encontro pedagógico (AC), por nível. Análise da semana de avaliação diagnóstica e socialização 

dos temas para pesquisas no Ensino Médio (1º ao 3º ano) – TCC – (Professores orientadores). 

25 – Cine Escola (sexta-feira) - Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, 

no mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a 

coordenação, de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

28 – Início do Recesso do Período de Carnaval 

MARÇO –  04 semanas - 21 dias letivos 

01 e 02 - Recesso do Período de Carnaval 

03  – Retorno do recesso 

07 – Encontro pedagógico (AC) – AC por nível com as seguintes especificidades: Ensino Médio com os 

pais dos estudantes da 3ª série (concluintes) para eleição da comissão de pais e elaboração do 

calendário de reuniões. Anos Finais com os pais do 6º ano. 

08 – Dia internacional da mulher 

21 – Dia da eliminação da discriminação racial 

21 – Encontro pedagógico (AC) 

28 – Cine Escola (segunda-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, 

no mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a 

coordenação, de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

ABRIL – 04 semanas - 18 dias letivos 

04  – Encontro pedagógico (AC) 

11 -  Docentes entregarão as fichas dos pareceres do 1º bimestre para o Conselho de Classe. Além das 

fichas do CC preenchidas, os docentes entregarão os nomes dos estudantes com casos para estudos 

especiais. As fichas estão padronizadas do primeiro ao quarto bimestre. Os docentes as receberão com 

a devida antecedência e as coordenações farão as sínteses para o encontro do dia 18, de acordo com 

o Art. 18 do Regimento Escolar do CBTE. 

13 – Culto da Paixão e ressurreição de Cristo em cada nível 

14 a 16  – Recesso da Semana Santa 

17 – Páscoa de Cristo 

18 - INÍCIO DO 2º BIMESTRE  – 48 DIAS LETIVOS 

18 – Dia do livro infantil com celebração 

18 - AC - Conselho de Classe Parcial do 1º bimestre, por nível, conduzido pelas coordenações  para 

elaboração dos Pareceres Docentes  que serão entregues ao pais na 2ª Escola de Pais 

19 – Dia de reflexão sobre a consciência indígena no Brasil, dando enfoque à cultura e às línguas 

indígenas. 

Participação nas celebrações dos 21 anos da ERTE. 

1º simulado ENEM – CBTE/SPE 

De acordo com a 

Programação do SPE 
 

 



 

3 
 

19 – Cine Escola (terça-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, no 

mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a coordenação, 

de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

20 – Feira Literária – A definir os níveis que participarão  

21 – Feriado nacional. Dia de Tiradentes – uma parada para reflexão sobre a resistência (ou não) na 

história brasileira. 

22 – Aula normal: Dia de reflexão sobre a história do Brasil: Chegada de outros povos. 

23 – Dia mundial do livro 

25 – 2ª Escola de Pais e 2ª Reunião do Conselho de Pais - 2022  - Tema: “Onde meu filho está, é 

destampada minha educação doméstica.” Estudo sobre a importância da família no 

acompanhamento dos filhos X Avaliações docentes. Entrega dos pareceres parciais do conselho de 

classe do 1º bimestre. 

MAIO  – 04 semanas - 20 dias letivos – Mês da família 

01 – Dia do trabalhador – Feriado 

02 – Encontro pedagógico (AC) 

06 – Celebração do Dia das mães com enfoque às famílias. Homenagem especial às mães do Colégio. 

Valor estimado do investimento para lembrança R$ 50,00. 

08 – Dia das mães 

16 – Encontro pedagógico (AC) – Ajustes finais para a caminhada ou carreata 

17 – Caminhada ou carreata alusiva ao aniversário de Jaguaquara, contra o Abuso e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes e início das celebrações pelos 124 anos do Colégio e pelos 100 anos do 

CBTE em Jaguaquara. Com carro de som e fanfarra. 

18 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

18 – Feriado municipal - Aniversário de Jaguaquara (quarta-feira) 

23 – Aula normal 

24 – Feriado municipal religioso 

25 – Cine Escola (quarta-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, 

no mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a 

coordenação, de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

30 – Encontro pedagógico (AC) 

JUNHO – 03 semanas - 13 dias letivos 

05 – Dia do Meio Ambiente – reflexões alusivas ao planeta e sua preservação 

08 a 15 – Período de Simulados – Dispositivo 2  

13 - Encontro pedagógico (AC) 

16 - Feriado nacional Corpus Christi 

17 e 18 - (sexta e sábado) Encerramento das atividades do 1º semestre da Educação Infantil ao Ensino 

Médio (Mostra de Artes, Jogos, Celebrações) 

20 – Início do recesso junino (duas semanas) 

JULHO – 04 semanas - 21 dias letivos  

02 – Dia da proclamação: Independência da Bahia 

04 – Segunda reunião geral - corpo administrativo da Casa de Educação 

Taylor-Egídio. 

04 – INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO 

04 - AC - Conselho de Classe Parcial do 2º bimestre 

11 - Último dia para os docentes entregarem as fichas dos pareceres discentes do 2º bimestre juntamente 

com as planilhas de notas do 1º semestre letivo para as coordenadoras.  

11 – INÍCIO DO 3º BIMESTRE – 53 DIAS LETIVOS 

14 - Projeto de Orientação Vocacional - 3º ano do Médio - Valor estimado do investimento: R$ 40,00 

15 - Painel das Profissões para o 3º ano do Ensino Médio. Palestrantes: ex-alunos, ou não, do CBTE, ou 

pesquisas pelos concluintes. Almoço ou jantar e entrega do material da Orientação Vocacional. Valor 

estimado do investimento: R$ 40,00.  

18 a 22 – Semana de comemoração da Amizade - Educação Infantil ao Ensino Médio. 

20 - Dia do Amigo 

21 – Cine Escola (quinta-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, 

no mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a 

coordenação, de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

25 a 29 – Semana de Recuperação Paralela Parcial conforme o ponto 4.6.1 Refazendo os caminhos: a 

processualidade dos estudos de recuperação, do PPP do CBTE. E Fazendo cumprir a Resolução Nº 44/2021 

do CEE-BA, Artigo 4º, incisos IV: “Organização de programas de recuperação de estudos”. 

Olimpíada Baiana de Química 

2º simulado ENEM – CBTE/SPE 

De acordo com a 

Programação do SPE 
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25 e 26 - 3ª Escola de Pais e 3ª Reunião do Conselho de Pais – 2022 – Presencial. Entrega dos pareceres 

parciais do conselho de classe do 2º bimestre e boletins do 1º semestre. Divulgação das notas do 

primeiro semestre no boletim impresso/online e ouvidoria: familiares e docentes.  

Dia 25: Educação Infantil e Anos Finais. Dia 26: Anos Iniciais e Ensino Médio. 

26 – Dia dos Avós – Celebração pelas existências dos avós. 

AGOSTO – 04 semanas – 22 dias letivos 

01 - Encontro pedagógico (AC) 

06 e 07 – Homenagem aos pais. Valor estimado do investimento: R$ 60,00 (Lembrança + evento  - apenas 

para Educ. Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais) 

08 – Café da manhã com pais e familiares. 

Observação: Caso não tenhamos permissão para encontros presenciais, a celebração 

do Dia dos Pais pelo CBTE Jr. será no dia 05.08.2022 

11 – Dia do estudante. Celebração: 1ª Competição de Jiu Jitsu 

12 – Feriado do Dia do Estudante  

14 - Dia dos pais 

15 - Encontro pedagógico (AC) 

22 – Dia do folclore – Enfoque às culturas populares 

26 – Cine Escola (sexta-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, no 

mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a coordenação, 

de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

SETEMBRO – 04 semanas - 21 dias letivos 

05 - Encontro pedagógico (AC) 

07 – Dia da Independência do Brasil  

19 – Encontro pedagógico (AC) 

22, 23 e 24 – Jogos da primavera – Ensino Fundamental – Anos Finais  e Ensino Médio.  Valor estimado do 

investimento: R$ 50,00 para os atletas – com bilheteria para os espectadores. Fanfarra toca. 

26 - INÍCIO DO 4º BIMESTRE - 53 DIAS LETIVOS 

26 – Cine Escola (segunda-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, 

no mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a 

coordenação, de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

OUTUBRO – 04 semanas - 20 dias letivos  

03 – AC - Docentes entregarão as fichas dos pareceres do 3º bimestre para o Conselho de Classe. Além 

das fichas, os docentes entregarão os nomes dos estudantes com casos para estudos especiais. As 

fichas estão padronizadas do primeiro ao quarto bimestre. Os docentes as receberão com a devida 

antecedência e as coordenações farão as sínteses para o Encontro do dia 17. 

10 e 11 – ACAMP Júnior (para Educação Infantil e Fundamental - Anos Iniciais) e ACAMPTEEN (para 6º 

ao 9º ano) -  Valor estimado do investimento: R$ 80,00 – lembrança inclusa. 

12 – Feriado Nacional – Dia das crianças – Parada reflexiva sobre as condições das crianças (infâncias) 

no Brasil 

15 – Dia do professor 

17 - Entrega do TCC + Banner (1m20 x 80cm) + Card - 3º ano do Ensino Médio   

17 - AC - Conselho de Classe Parcial do 3º bimestre, por nível, conduzido pelas coordenações  para 

elaboração dos Pareceres Docentes  que serão entregues ao pais na 4ª Escola de Pais 

25 – Cine Escola (terça-feira). Os educadores, responsáveis pelo dia, darão a proposta do filme com, no 

mínimo, 15 dias antes para a montagem do trabalho interdisciplinar, juntamente com a coordenação, 

de acordo com as orientações do PPP do CBTE. 

29 – Dia nacional do livro  

31 - Encontro pedagógico (AC) 

NOVEMBRO – 04 semanas - 21 dias letivos  

02 – Feriado nacional – finados     

14 - 4ª Escola de Pais e 4ª Reunião do Conselho de Pais - 2022  – Apresentar os card do TCC.  Entrega dos 

pareceres parciais do conselho de classe do 3º bimestre.  

15 – Feriado Nacional – Proclamação da República 

18 e 19 - Celebrações pelos 124 anos do CBTE com a ERTE e EXALTE 

Valor estimado dos investimentos: R$ 50,00 

18: Feira do Conhecimento (sexta-feira, manhã e tarde). 

Grande Evento celebrativo. Do 6º ano Fundamental ao 2º ano do Médio – Trabalhar o 

tema do ano: Educação integral: conectividade, interatividade e colaboração. 

18: Às 19h - Papinho poético 

Vila da Ciência 

 

3º simulado ENEM – CBTE/SPE 

De acordo com a 

Programação do SPE 

 

4º simulado ENEM – CBTE/SPE 

De acordo com a 

Programação do SPE 
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19: Das 08h às 12h e das 14h às 18h – Defesa pública de TCC com ex-alunos presentes e 

sendo bancas. Almoço festivo para o 3º ano do Ensino Médio 

19: Às 19h – Reunião especial e jantar da EXALTE 

20: Até meio dia: EXALTE no CBTE com café, bate-papo e almoço 

19 – Dia da Bandeira Nacional – comemorativo escolar 

20 – Dia da Consciência negra - Mobilização comemorativa  

21 a 25 – Revisão geral para os simulados 

28, 29 e 30 – Período de Simulados – Dispositivo 2 

28 - Encontro pedagógico (AC) - Avaliação geral das atividades do mês.  

DEZEMBRO – 02 semanas – 07 dias letivos 

01 e 02  – Período de Simulados – Dispositivo 2 

05 - Uma experiência no Ensino Fundamental – Turma do G5 “Coragem” no 1º ano fundamental – Anos 

Iniciais  

08 – Uma experiência no nível subsequente: Dos anos Iniciais nos anos finais e dos anos finais no ensino 

médio 

09 – Aula da saudade para o G5 

09 - Aula da saudade para o 1º ano do ensino fundamental 

09 - Aula da saudade para o 5º ano do ensino fundamental 

09 – Aula da saudade para o 9º ano do ensino fundamental 

09 - Aula da saudade para o 3º ano do ensino médio 

09 – Último dia para os docentes entregarem as planilhas de notas preenchidas do 2º semestre letivo 

para as coordenadoras realizarem o mapeamento dos estudantes que precisarão de recuperação, 

comunicarem aos familiares e elaborarem as atividades interdisciplinares de recuperação. 

12, 13 e 14 – Aulas de Recuperações finais 

15 e 16 – Avaliações das recuperações finais  

16 - Conselho de classe final - Todos os níveis 

17 – Celebração pelo ano letivo e solenidade de conclusão do 3º ano – 19h – O valor do investimento 

dependerá do nível das opções dos participantes, decidido pela Comissão dos Pais, eleita em 07.03.2022.  

19 – Entrega de resultados finais do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 

19 - Encontro de AC - Confraternização com professores e funcionários  

LECÇÕES: Semanalmente , todas as segundas-feiras, para todos os níveis. 

ENCONTROS DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE INDIVIDUALIZADO: Agendado, 

mensalmente, pelo docente e a coordenação. 

MOMENTOS CÍVICOS: Primeira segunda-feira de cada mês, matutino e 

vespertino. 

VESTIMENTA ESCOLAR: A vestimenta escolar do ano letivo 2022 será composta da seguinte maneira: 

calça jeans ou bermuda nos joelhos, nas cores: azul ou preta, nos modelos tradicionais; camisa 

personalizada adquirida no colégio; calçado confortável fechado, tipo tênis ou sapatilha, em cores 

neutras. 
CALENDÁRIO DE FERIADOS – 2022 

DATA DIA DA SEMANA MOTIVO DO FERIADO 

1º de janeiro Sábado Ano Novo -  Confraternização Universal 

28 de fevereiro Segunda-feira Carnaval 

01 de março Terça-feira Carnaval 

02 de março Quarta-feira Quarta-feira de Cinzas  

14 de abril  Quinta-feira Início do Feriado da Semana Santa (feriado local – CBTE) 

15 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo  

17 de abril Domingo Páscoa  

21 de abril Quinta Tiradentes  

1º de maio Domingo Dia do Trabalho 

18 de maio  Quarta-feira Aniversário de Jaguaquara (feriado municipal) 

24 de maio  Terça-feira Feriado Religioso (feriado municipal) 

16 de junho Quinta-feira Corpus Christi  

12 de agosto  Sexta-feira Feriado alusivo ao Dia do Estudante (feriado local - CBTE) 

7 de setembro Quarta-feira Independência do Brasil  

12 de outubro Quarta-feira Feriado Religioso Nacional 

2 de novembro Quarta-feira Finados 

15 de novembro Terça-feira Proclamação da República 

24 de dezembro Sábado Véspera de Natal 

25 de dezembro Domingo Natal  

31 de dezembro Sábado Véspera do Ano Novo 2023 

Revisão para o ENEM – Ensino 

Médio. A revisão para o ENEM 

terá formato de evento aberto 

ao público, em final de 

semana. 

 

 

Viagem para o 3º ano 

Médio. 
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Jaguaquara, 1º de outubro de 2021. 

 

                    
Sonilda Sampaio Santos Pereira                   

                Diretora 

 

 

 

Não seremos a Escola dos Eventos, mas a Escola séria com sua marca. Não nos perderemos no caminho. Firmeza de 

propósito. Após cada ato educativo, uma avaliação: AÇÃO-REFLEXÃO. 

Todos somos igualmente humanos cansáveis. Vamos pensar coletivamente, em todos os sentidos. 

Qualquer que seja o evento, mesmo dentro de apenas um componente curricular, fora deste planejamento, as 

coordenações e a direção deverão ser consultadas previamente, não apenas comunicadas. 

 

 

SOBRE 2ª CHAMADA 

Art. 122 do Regimento Escolar: a) Por doença, com atestado médico; b) Por luto, morte de parente de 1º grau; c) Casos 

excepcionais com justificativa de 48h. 

Sempre que o estudante precisar realizar uma 2ª chamada, deverá fazer (o próprio estudante ou seu responsável) contato 

diretamente com a coordenação pedagógica e com o setor financeiro. 

 

Cada estudante matricular-se-á em apenas uma modalidade de esporte na Educação Física. Qualquer 

exceção, só ocorrerá com permissão escrita dos pais e/ou responsáveis. 

 
A participação na FANFARRA é opcional e gratuita.  

 

Somos uma Escola comprometida com a marca de 123 anos. Temos endereço na história. 

200 DIAS LETIVOS PARA TODOS OS NÍVEIS, CONFORME OS ARTIGOS 24 E 31 DA LDB 9.394/96 

OFERECIMENTO DAS AULAS ONLINE – 2022 PARA ESTUDANTES IMPOSSIBILITADOS DA PRESENCIALIDADE  

O Colégio Batista Taylor-Egídio oferecerá os recursos viabilizadores de aulas online (no caso de aulas 100% presenciais) para 

os estudantes comprovadamente impedidos, em casos excepcionais, de comparecerem às aulas presenciais. 

 


