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Colégio 2 de Julho completa 91 anos valorizando o respeito à diversidade 

A prática da inclusão faz parte da tradição do  
Colégio 2 de Julho desde a sua origem ainda 
como  Escola Americana. A instituição foi pio-
neira em oferecer serviços educacionais para 
homens e mulheres, inclusive em classes mis-
tas.  
O professor Marcos Baruch Portela, diretor ge-
ral da Fundação 2 de Julho, entidade mantene-
dora do colégio, foi aluno da instituição de 
1974 a 1981. Ele destaca que a inovação sem-
pre foi uma marca do colégio, assim como o 
posicionamento contra qualquer tipo de discri-
minação. 
 “A partir dos nossos relatos históricos perce-
bemos que os fundadores tiveram a preocupa-
ção de estar abertos à diversidade, tanto que a 
nossa instituição foi a primeira, entre as esco-
las particulares, a aceitar negros e alunos de 
todos os credos, comprovando que é possível 

e fundamental a convivência e o respeito entre 
todos. Mantemos esta filosofia até hoje tanto 
no colégio quanto na Faculdade 2 de Julho. 
Aqui não é permitido discriminar ninguém”, rei-
tera o professor Marcos Baruch.  
 
Compromisso 
 
Uma das ações fundamentais no Colégio 2 de 
Julho é o seu programa de bolsas que busca  
atender, de maneira estratégica, também estu-
dantes de baixa renda. “Já nas décadas de 
1970 e 1980 o colégio disponibilizava bolsas 
para os estudantes de família de baixo poder 
aquisitivo e continuamos com esse legado so-
cial de maneira mais elaborada. Cada situação 
é avaliada cuidadosamente com base em crité-
rios apresentados em um edital”, acrescenta o 
professor Marcos Baruch.  



O respeito às diferenças e a educação inclusiva 
são valores que o Colégio 2 de Julho adota    
historicamente. “O diferencial do Colégio 2 de 
Julho é a sua diversidade, pois todos os estu-
dantes são abraçados e tem seus potenciais tra-
balhados. Temos um sólido projeto  pedagógico, 
acompanhamento do aluno junto à família, servi-
ços na área de assistência social, psicopedago-
gia e psicologia”, conta o professor Carlos  Ama-
ral, diretor pedagógico do Colégio 2 de Julho.     
Segundo Laís Gomes, assistente da direção pe-
dagógica do colégio, a instituição incentiva a 
participação das famílias dos estudantes no pro-
cesso educacional. “A equipe de Serviço de Ori-
entação Educacional, que é formada pelos    
psicólogos Gabriela Bicalho e Pedro Valeijo, dá 
apoio aos familiares, coordenadores,             
professores e funcionários, realizando um traba-
lho   acessível para atender as necessidades 
dos  estudantes, seja física, psicológica,      
emocional ou familiar”, destaca.  

 

 O programa de bolsas do 

Colégio 2 de Julho oferece 

40 vagas para Renovação e 

17 novas distribuídas pelos 

cursos nas modalidades de 

ensino fundamental I ao 9º 

ano do ensino fundamental. 

As inscrições podem ser feitas 

até o próximo dia 19. 

Confira os detalhes do edital 

no site do Colégio 2 de Julho. 

  
https://colegio2dejulho.com.br/ 

O Colégio 2 de Julho, que comemora 91 anos neste 
18 de outubro, está sediado em uma estrutura que 
combina imóveis históricos e modernos. Uma das 
preciosidades da área é o Solar Conde dos Arcos, 
finalizado em fins do século XVIII e que foi a resi-
dência de Dom Marcos de Noronha, dono do título 
que dá nome ao imóvel e vice-rei da Bahia. Com a 
expansão das atividades da instituição outras estru-
turas foram incorporadas ao complexo. 

A estrutura do colégio atualmente é muito grande. 
Temos o Solar Conde dos Arcos, os prédios Jaime 
Wrigth, Valneida Cássia, Irene Gusmão, Orlando 
Kalil, Pavilhão Baker, sem falar nos nossos equipa-
mentos de apoio como o centro de ginástica artísti-
ca,  a  piscina semi-olímpica, o ginásio poliesporti-
vo, dentre outros espaços que destacam ciclos dife-
rentes da instituição”, diz o professor Carlos Ama-
ral, diretor pedagógico do Colégio 2 de Julho.    
  Com a expansão do colégio e mais tarde a chega-
da da Faculdade 2 de Julho, serviços para a expan-
são dos espaços foram sendo realizados. “O colé-
gio atualmente funciona em uma das alas mais mo-

dernas do complexo educacional para atender aos 
níveis pedagógicos oferecidos como educação in-
fantil, ensino fundamental I e II e tempo integral. 
“Temos salas de aula amplas e climatizadas, biblio-
teca, brinquedoteca, parque,        ginásio poliespor-
tivo, refeitório, além de outros locais importantes 
para a formação dos nossos estudantes”, completa 
o professor Carlos Amaral.  
 
Crescimento 
O primeiro pavilhão de aulas do Colégio 2 de Julho, 
na sede atual no bairro do Garcia,  foi construído no 
período de 1937 a 1938 pelos fundadores da insti-
tuição, Peter Garret Baker e Irene Hight Baker. De-
nominado Erasmo Braga ganhou laboratórios, área 
de recreação e um espaço de internato. Nos dois 
anos seguintes foi construído o pavilhão Castro Al-
ves no terreno próximo ao solar.  Em 1949 foi inau-
gurado o Auditório Baker e mais um  pavilhão com 
12 salas de aula. Em seguida foram edificados o 
internato feminino e o prédio Irene Gusmão. De 
1963 a 1976 foram realizados serviços de melhorias 
no campo de futebol, além da construção de novas 
salas de aula, dentre outros serviços.   
“O Colégio 2 de Julho começou suas atividades a 
partir de um projeto de educação infantil em uma 
estrutura nas imediações do Dique do Tororó de 
forma gratuita e com metodologia inovadora”, conta 
o professor Carlos Amaral. Com as novas deman-
das, o casal de fundadores, Peter Garret Baker e 
Irene Hight Baker, adquiriu o Solar  Conde dos Ar-
cos no Garcia, local da sede atual.  

Instituição preserva patrimônio histórico e pedagogia inovadora 

https://colegio2dejulho.com.br/


Mostra pedagógica aponta modelo educacional criativo e eficiente 

Atividades realizadas pelos estudantes do Colé-
gio 2 de Julho foram apresentadas durante a  
Mostra Pedagógica, realizada no último dia 6. A 
partir do tema “A virtude como um caminho para 
um planeta sustentável”, alunos da educação 
infantil e do ensino fundamental I e II montaram 
cartazes, peças de decoração, maquetes e 
ações na área de gastronomia com base em 
questões como  sustentabilidade, reciclagem, 
ecologia e cidadania. 
 
O projeto, elaborado a cada ano, marca a inte-
ração entre a comunidade do colégio e também 
os familiares dos alunos,  que participaram dos 
momentos lúdicos. “A Mostra Pedagógica é 
muito importante para a formação das crianças 
e adolescentes por ser um momento de apren-
dizagem que faz parte da vida de cada um    
deles, pois a informação deve estar unida à   
criatividade, consolidando as bases de valores 
da nossa instituição”, afirma o diretor geral da  
Fundação 2 de Julho, Marcos Baruch Portela 

Criatividade 
  
O bom uso dos recursos naturais, moda      sus-
tentável e reciclagem foram exibidos pelos estu-
dantes. “O grande diferencial da Mostra Peda-
gógica é o trabalho sustentável, pois os alunos 
estão buscando outras perspectivas   para a 
construção de um planeta mais equilibrado, pro-
pondo a reutilização de alimentos  para a cria-
ção de novos sabores, como         brigadeiro de 
casca de banana e farofa de   abacaxi e reven-
do o comportamento social, através da mudan-
ça de hábitos”, aponta      Fernanda Cerqueira, 
professora de inglês no Colégio 2 de Julho. 
Os estudantes, através da partilha de conheci-
mento histórico, conscientização ambiental e 

social, debatendo e buscando soluções para a 
pobreza e desertificação, elaboraram cenários 
interativos dentro das salas de aula, chamando 
a atenção das pessoas presentes. “A Mostra 
Pedagógica é um dos momentos mais           
importantes do colégio por ser a explanação 
dos   conhecimentos adquiridos, como a consci-
entização social, ambiental e  humana,       re-
forçando os princípios da nossa instituição”,  
sinaliza o diretor pedagógico do Colégio 2 de 
Julho,    Carlos Amaral. 

 
O ensino unido à brincadeira e o uso das  cores 
do arco-íris, apresentadas no desfile dos alunos 
da educação infantil, fazem parte de uma meto-
dologia criativa, estimulando o aprendizado de 
maneira leve e saudável. “O momento do desfi-
le revela o nosso lema que é “Brincando sou 
capaz de construir um mundo melhor” e tam-
bém a magia de ser criança, contemplando 
questões trabalhadas, de maneira lúdica, duran-
te todo o ano, como o respeito, amor e os valo-
res para o despertar da sustentabilidade, que é 
um tema já abordado pelo Colégio 2 de Julho”, 
relata a coordenadora da educação infantil e 1º 
ano do ensino fundamental I, Ana Pacheco. 

O diretor geral da Fundação 2 de Julho, Marcos Baruch Porte-
la, sinaliza a importância da criatividade, presente na Mostra 
Pedagógica, para a formação dos estudantes  

O diretor pedagógico do Colégio 2 de Julho, Carlos Amaral, 
ressalta a participação das famílias no processo de conscien-
tização ambiental dos estudantes  

A coordenadora da educação infantil e 1º ano do fundamen-
tal I, Ana Pacheco, salienta a preocupação do C2J na constru-
ção do conhecimento através da ludicidade  



Avaliação 
 
A mostra é também a oportunidade para identi-
ficar os avanços na área da aprendizagem. “Os 
trabalhos realizados com excelência pelos estu-
dantes do Colégio 2 de Julho reforçam o senti-
mento de gratidão, pois é possível perceber 
que os alunos abraçaram todo o conhecimento 
pedagógico trabalhado, como o respeito à indi-
vidualidade, solidariedade e interação”, sugere 
a coordenadora do 7º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental II do C2J, Jeane Bandeira.  

A importância da revisão de atitudes ambientais 
foi abordada pelos alunos do 2º ao 6º ano do 
ensino fundamental I, baseada nos 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 
ONU. “Os estudantes trabalharam alguns dos 
objetivos da ONU, que devem ser implementa-
dos por todos os países durante os próximos 15 
anos, até 2030, ressaltando que é necessária a 
reeducação ambiental, pois é preciso conscien-
tizar as pessoas que a vida humana depende 
do uso inteligente dos recursos naturais”, indica 
a coordenadora do 2º ao 6º ano do C2J, Laura 
Saldanha.                                                            

O estudo aprofundado na estrutura da cidade 

de Salvador, apontando o surgimento de locali-

dades como Cajazeiras,  Pirajá, dentre outras, 

a exposição de soluções para a pobreza e a 

garantia de educação de qualidade, tiveram co-

mo objetivo destacar  os benefícios da transfor-

mação por meio da educação.  “A Mostra Peda-

gógica revela a essência do Colégio 2 de Julho, 

que é participativa não apenas na vida dos alu-

nos, mas também na dos pais, onde, a partir do 

estudo aprofundado das questões do projeto, 

todos aprendem e aumentam a consciência de 

um mundo sustentável”, completa a estudante 

do 9º ano, Jenifer Carolina. 

Jeane Bandeira, coordenadora do 7º ao 9ºano do                
Fundamental II, parabeniza os estudantes pela dedicação e 
aprendizado  

Laura Saldanha, coordenadora do 2ºao 6º ano do Fundamen-
tal I, frisa como fundamental a reeducação socioambiental 
para um mundo mais sustentável  


