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OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS

SÃO ALUNOS CHRISTUS
Francisco
Glauco
Ariany
Cláudio
Lima Mota

de Azevedo
Carvalho Filho

Maria Luiza
Varela Leal Barros

NOSSA HISTÓRIA
No Colégio Christus, a educação de qualidade e o ensino que
garatem aos jovens grandes resultados acontecem juntamente
com a formação religiosa e cidadã.
O colégio foi fundado em 1951 por Roberto de Carvalho Rocha e,
hoje, continua a ser dirigido por membros de sua família, com a união
de educadores e colaboradores à missão do fundador.
Os 68 anos de história do Colégio são embasados em pilares da qualidade de ensino, da fé cristã, da união entre família e escola, da solidariedade e da ética.

Memória | Década de 1960

Acima, o Professor Roberto de Carvalho Rocha
junto com seus alunos. Abaixo, os estudantes
do colégio em momento cívico.
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Atenção! As condições do contrato de prestação de
serviços educacionais prevalecerão sobre as deste
Manual de Matrículas em caso de divergência.

DIREITOS

REGIMENTO ESCOLAR
Alunos, pais e funcionários do Colégio Christus encontram, em seu
Regimento Escolar, uma importante ferramenta de apoio, o qual explicita as
normas que regulamentam o bom funcionamento da escola. Fazem parte
dele os direitos e os deveres do(a) aluno(a), as medidas disciplinares, os
critérios de avaliação e de promoção e as informações sobre testes.

DIREITOS DO ALUNO E DA ALUNA
1. ENCONTRAR NO COLÉGIO:
a) Ambiente de estudo, de disciplina e de amizade
Esse ambiente será zelado pelo Serviço de Coordenação, ao qual o aluno
poderá recorrer quando se sentir prejudicado em seus direitos.

b) Orientação para uma boa formação moral e religiosa

Para atingir esse objetivo, o Colégio possui, desde a Educação Infantil até
o Ensino Médio, um Serviço de Educação Relogiosa (SER), com as
seguintes atividades:

FUNDADOR | ROBERTO DE
CARVALHO ROCHA
Dr. Roberto de Carvalho Rocha, fundador do
Colégio Christus. Desde 1951, o Colégio
Christus busca oferecer um serviço de
educação baseada em princípios cristãos.
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• Aulas;
• Palestras;
• Conﬁssões (opcional);
• Missas (opcional);
• Celebrações Bíblicas e Marianas;
• Comemoração Pascal;
• 1ª Eucaristia (opcional) a partir do 4º ano do
Ensino Fundamental;
• Crisma (opcional) - Ensino Médio
• Comemoração Natalina;
• Outras atividades de acordo com cada série.

2. RECEBER:

3. UTILIZAR:

a) Aulas ministradas por professores idôneos,
competentes e assíduos

a) Livros da Biblioteca, desde que atenda aos
horários marcados para leitura no local ou
às normas para retirada de livros.

Para isso, o Colégio possui Setor Pedagógico que
auxilia os professores por meio de:

• Estudos de atualização pedagógica;
• Fornecimento de material pedagógico e
recursos digitais para exposição de conteúdo
e ﬁxação de aprendizagem dos alunos;
• Acompanhamento do Plano de Curso;
• Encontros de Confraternização;

b) Tratamento de acordo com a dignidade da
pessoa humana
Todo aluno tem direito a receber tratamento cordial de

b) Campos e material de esporte, de acordo
com os horários e tabelas que visam à
oportunidade para todas as turmas de
alunos.
c) Salas disponíveis em horário extraclasse,
desde que seja solicitado seu uso à
coordenação.

4. PARTICIPAR:

seus colegas, professores e demais pessoas que

• De atividades oferecisas pelo Colégio:
robótica, xadrez e outras.

desentedimento, serão ouvidas as partes em atrito,

5. OPORTUNIDADE PARA FALAR

compõem

o

Colégio

Christus.

Em

caso

de

separadas ou conjuntamente, e tomadas as medidas

necessárias, a ﬁm de que a amizade e a paz possam
permanecer sempre no ambiente escolar.

c) Proteção contra qualquer discriminação social
e racial
Todos os alunos serão tratados de forma igualitária,
independentemente de sexo, cor, classe social, religião

e capacidade intelectual. Novatos, estrangeiros e

deﬁcientes físicos serão tratados com o mesmo respeito
e dignidade.

d) Ajuda em caso de acidentes

Casos graves são comunicados imediatamente à familia

para as devidas providências ou encaminhados ao

Todo aluno que se sentir lesado em seus direitos por

colegas ou por qualquer pessoa do Colégio deverá

apresentar queixa ao(à) Coordenador(a) de sua classe.
Em casos mais sérios, se achar necessário, poderá

recorrer à Direção, usando, em qualquer caso, termos
respeitosos.

6. PEDIR TRANSFERÊNCIA EM
QUALQUER ÉPOCA DO ANO LETIVO

Como o Colégio Christus só recebe matrículas
mediante

solicitação

assinada

pelos

pais,

a

transferência de um aluno só poderá ser dada após
entendimento entre pais e direção.

hospital indicado na ﬁcha de matrícula.

COLÉGIO CHRISTUS
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DEVERES

DEVERES DO ALUNO E DA ALUNA
01. Comparecer pontualmente às aulas, apresentando-se asseado(a), com

uniforme limpo, completo e em bom estado (bonés, colares, lenços,
adornos exagerados, bem como tatuagens, tinturas em cabelo, penteados e

maquiagens extravagantes são considerados incompatíveis com o uso do
uniforme). O uso de casaco é opcional, porém o modelo é padronizado.

02. Permanecer em classe durante o período de aula, só podendo retirar-se

com permissão do professor. Quando excluído de aula, deverá
apresentar-se imediatamente à coordenação.

03. Só se ausentar do Colégio, em hora de aula, se for dada a devida
autorização da coordenação.

04. A falta a um teste ou a uma atividade marcada resultará em nota 0 (zero)

para o(a) aluno(a). Se, no entanto, no prazo de 72 horas, o responsável
pelo(a) aluno(a) preencher um requerimento para outro teste ou para outra

atividade e ﬁzer o pagamento da taxa cobrada, o(a) aluno(a) poderá ter a
oportunidade de fazer 2ª chamada.

05. Evitar, durante a aula, conversas, brincadeiras ou qualquer atitude
incompatível com a aprendizagem.

06. Empenhar-se, diariamente, em sua aprendizagem.

CRISMA

Preparação para a crisma a partir da 1ª série
do Ensino Médio.

07. Jamais recorrer a meios fraudulentos para obtenção de notas
satisfatórias.

08. Respeitar professores, funcionários e colegas, jamais se dirigindo a
qualquer um deles com grosserias, palavrões ou gestos obscenos.

09. Tratar todos(as) colegas com grande respeito, de acordo com os
verdadeiros princípios morais (atitude de namoro não é permitida no
Colégio ou em suas proximidades).
6
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10. Não trazer para o Colégio objetos, CDs, gravações,
gravuras, livros, revistas ou qualquer tipo de material
contrário à moral ou ao sentimento religioso de qualquer

19. Não se apropriar de qualquer material utilizado no
Colégio, como giz, apagador, pincel, pendrive, etc.

pessoa.

11. Não trazer para o Colégio material de propaganda

ideológica ou política (neste item está incluída a proibição

do uso de casacos ou de blusas de clubes de futebol ou
com propagandas de qualquer espécie).

20. Não trazer para o Colégio tinta spray, nem usar
qualquer outro material para rabiscos ou desenhos em

carteiras, paredes, portas, pisos etc, pois essa é uma atitude
não permitida aos alunos.

21. Não usar aparelho de som no Colégio ou em suas
proximidades, salvo no caso de autorização dada pelo(a)

12. Evitar assobios, vaias e demais atitudes de balbúdia ou

coordenador(a).

uniformizado ou não.

22. Não usar telefone celular na sala de aula, salvo quando

13. Sentar-se corretamente. Não colocar pernas sobre as

coordenação.

Não se deitar no chão ou nas arquibancadas nem se sentar

23.

ofensivas à moral, no Colégio ou em suas proximidades,

mesas e pés sobre as carteiras ou os bancos.
nas calçadas, nos arredores do Colégio.

14. Não comprar alimentos ou objetos nas calçadas do

for para uso pedagógico e houver sido autorizado pela

Indenizar

prejuízos

materiais

que

causar

ao

estabelecimento, aos professores, aos funcionários e aos
colegas.

Colégio ou em suas proximidades, a ﬁm de que não haja a

24. Não vir ao Colégio no caso de ser portador de doenças

estabelecimento, o que prejudica a segurança da

do médico indicado pelo Colégio.

permanência de vendedores ambulantes em torno do

transmissíveis, aceitando, no caso de dúvida, o diagnóstico

comunidade escolar.

15. Não se alimentar, nem mascar chicletes em horário de
aula, de atividades cívicas ou religiosas.

16. Não fumar, nem usar qualquer tipo de droga no
Colégio ou em suas proximidades.

17. Não trazer para o Colégio qualquer tipo de bebida
alcoólica, droga, arma ou explosivo.

25. Aceitar as determinações apresentadas pela Diretoria e
pela Coordenação, relacionadas com o bom andamento
da vida escolar.
26.

Compreender

que,

sendo

o

uniforme

uma

representação da escola, a atitude de todo(a) aluno(a),
quando estiver fardado(a), deverá ser condizente com o

Regimento do Colégio Christus, em qualquer lugar onde
se encontre.

18. Colaborar na conservação do prédio, dos móveis

escolares e do material usado em sala de aula ou em
campos de recreio.

COLÉGIO CHRISTUS
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MEDIDAS
DISCIPLINARES

MEDIDAS DISCIPLINARES
01. O(a) aluno(a) que não observar os itens do Regimento, que regulam o
seu comportamento escolar, estará sujeito a receber advertência oral ou
escrita, suspensão ou expulsão.

02. O(a) aluno(a) que transgredir o item 03 dos Deveres do Aluno e da Aluna
ou praticar qualquer tipo de gazeamento de aula sofrerá séria punição
(suspensão de aulas ou desligamento do Colégio).

03. O(a) aluno(a) que transgredir os itens 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 ou 21 dos

Deveres do Aluno e da Aluna sofrerá séria punição, além de ter conﬁscados
os materiais proibidos de serem trazidos para o Colégio, quando se tratar
dos itens 10, 11, 17 ou 20.

04. No ﬁnal de cada semestre, haverá Reunião conjunta de Profesores,
Coordenadores e Diretores, a ﬁm de ser feita a avaliação de cada aluno no

que diz respeito ao seu progresso nos estudos e à sua conduta escolar, com

o objetivo de se determinar quais alunos poderão continuar a estudar ou
não no Colégio Christus.

05. Como só é possível haver educação em ambiente de conﬁança e de
respeito, será dada a transferência, em qualquer época do ano, aos alunos

que demonstrarem não acreditar na dignidade das pessoas que compõem
a Comunidade Escolar ou cujos pais tenham atitude ofensiva à dignidade de
qualquer pessoa do estabelicimento.

TURMAS MED

Aulas com nível mais elevado, direcionadas
aos vestibulares mais concorridos.
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06. O Conselho Regimental Escolar poderá ser convocado pela Direção do
Colégio Christus, sempre que essa Direção achar necessário.

IMPORTANTE!
Desejando evitar diﬁculdades que ocorrem por falta de
informações, queremos aqui ressaltar alguns itens dos

Deveres do Aluno e da Aluna e acrescentar outras
informações necessárias para o bom relacionamento
escola-família.

1. O uniforme padrão, que consta de camisa (modelo
pré-universitário), calça (tamanho tradicional) de brim

ou jeans azul-marinho e tênis, será de uso obrigatório.
Esse fardamento será também exigido nos dias de
provas.

podendo retirar-se com permissão do professor.

2.3. Só se ausentar do Colégio, durante a aula, se for
dada a devida autorização pela Coordenação.

2.4. Não trazer para o Colégio material de propaganda
política ou ideológica.

2.5. Não fumar no Colégio ou em suas proximidades.
2.6. Não usar telefone celular ou qualquer outro
aparelho eletrônico em sala de aula nem na biblioteca.

2. O(a) aluno(a) deve:
2.1. comparecer

2.2. Permanecer em sala durante o período de aula, só

pontualmente

às

aulas,

apresentando-se asseado(a), com uniforme limpo e em
bom estado.

3. A atitude de namoro não é permitida no Colégio ou
em suas proximidades.

NOSSAS SEDES
Acima, à esquerda, sede do
Pré-Universritário Nunes Valente.
Abaixo, à esquerda, sede do
Pré-Universritário Dionísio Torres.
Acima, à direita, sede do
Pré-Universritário Sul.
Abaixo, à direita, sede do
Pré-Universritário Jovita Feitosa.

COLÉGIO CHRISTUS
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LÍNGUA
ESTRANGEIRA

INGLÊS E ESPANHOL
01. Os alunos da 3ª Série do Ensino Médio que estão cursando ou que já
concluíram curso de Inglês ou Espanhol poderão, se desejarem, pedir

dispensa das aulas ministradas no Colégio. Para isso, deverão apresentar
uma cópia autenticada do seu Diploma de Conclusão ou uma Declaração
do curso que faz, conforme circular especíﬁca enviada no início do ano.

02. As aulas serão quinzenais, obedecendo ao calendário que será entregue
no início de fevereiro.

03. Todos os alunos, inclusive os que forem dispensados das aulas, deverão

fazer os testes agendados pela Coodenação e obter, no mínimo, média
7(sete).

ATENÇÃO: Os alunos que não alcançarem a média na 4ª etapa farão a prova de
recuperação.

04. Os alunos deverão estar atentos a todos os itens do regulamento
referentes aos seus deveres, bem como comparecer às aulas de Inglês e de
Espanhol usando fardamento completo.

TURMAS ITA

Turmas especíﬁcas ITA a partir da 1ª Série do
Ensino Médio.

10
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PLANTÃO TIRA-DÚVIDAS

AULÕES

Plantão Tira-dúvidas com o próprio professor

Aulas realizadas em ambientes diferenciados

do Pré-Universtário em todas as sedes.

e descontraídos a ﬁm de unir preparação,

BIBLIOTECA

LOUSA DIGITAL 3D

As bibliotecas de todas as Unidades Christus

Todas as salas de todas as Unidades Christus,

possuem cabines de estudo individuais e

do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª Série

acervo próprio, físico e digital. Seus ambientes

do Ensino Médio, dispõem de uma Lousa

são projetados para incentivar a leitura, o

Digital 3D. No total, são mais de 200 lousas.

descontração e motivação.

estudo e a pesquisa.

COLÉGIO CHRISTUS
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ENSINO MÉDIO

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
Condições para a matrícula de novos alunos
Para o(a) aluno(a) ser matriculado(a) no Ensino Médio do Colégio
Christus, é necessário o atendimento às seguintes condições:

INFORME

O aluno e um dos pais ou responsáveis deverão tomar
conhecimento sobre a Filosoﬁa e o funcionamento do Colégio
Christus.

INSCRIÇÃO

Para ser feita a reserva de vaga para 2020, é preciso:
• preenchimento da Ficha de Inscrição;
• nome, CPF, endereço e email do responsável ﬁnanceiro;
• pagamento da taxa de inscrição;
• cópia do Boletim Escolar de 2019;

TESTES

Os candidatos farão Testes de Admissão das disciplinas de
Português e de Matemática.
OBSERVAÇÕES:
• Quando necessário, os candidatos poderão ser convocados para entrevista.
• Para ingresso nas turmas MED+, há um Teste de Admissão especíﬁco e a análise de
Boletim Escolar.

12
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

• Fotocópia da Certidão de Nascimento do(a)
aluno(a) com assinatura do pai, da mãe ou do
responsável legal (de preferência assinada no alto da
página).

3ª SÉRIE

• Histórico Escolar (ou declaração provisória, válida
até 15 de janeiro de 2020).
• Cópia autenticado do Certiﬁcado de Conclusão do
Ensino Fundamental.
• Documento de quitação emitido pela tesouraria da
escola de origem (se desejar agilizar o
procedimento).
• Ficha de matrícula e Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, devidamente preenchidos e
assinados, com uma fotograﬁa 3x4 do(a) aluno(a),
atualizada, já colada (não usar grampeador).
• Termo de Compromisso do Colégio assinado
pelo(a) candidato(a) e por seus pais ou responsáveis.
ATENÇÃO!
A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização
da matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2020. Após essa
data, a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da
escola de origem) tornará o(a) aluno(a) oﬁcialmente desligado(a)
do COLÉGIO CHRISTUS.

COLÉGIO CHRISTUS

13

ROTEIRO
DE ESTUDOS

LINGUA PORTUGUESA
1. LEITURA: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO
DE TEXTOS
1.1. Textos literários e não literários
1.2. Gêneros textuais
1.3. Extrapolação, redução e contradição
1.4. linguagem verbal e não verbal
1.5. Coesão e coerência
1.6. Intertextualidade e interdiscursividade
1.7. Funções e usos da linguagem
1.8. Figuras de linguagem
1.9. Variedades Linguísticas

2. ASPECTOS GRAMATICAIS

AULÃO ENEM CHRISTUS

O Christus promove aulões fora da sala de
aula inclusive às aulas vésperas do Enem.

14
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2.1. Morfologia versus sintaxe
2.2. Emprego dos tempos e modos verbais
2.3. Termos essenciais
2.4. Termos integrantes
2.5. Termos acessórios
2.6. Coordenação e subordinação
2.7. Sintaxe de concordância (nominal e verbal)

3. PRODUÇÃO TEXTUAL
3.1. Texto dissertativo-argumentativo

MATEMÁTICA
1. GEOMETRIA ESPACIAL: prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera.
2. FATORIAL

TESTES

3. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM
4. ARRANJOS, PERMUTAÇÕES E COMBINAÇÕES
5. NÚMERO BINOMINAL: Triângulo de Pascal e Binômio de Newton.
6. MATRIZES E DETERMINANTES
7. PLANO CARTESIANO: ponto e bissetrizes.
8. RAZÃO DE SECÇÃO: ponto divisor e baricentro.
9. ÁREA DE TRIÂNGULO E CONDIÇÃO DE
ALINHAMENTO DE TRÊS PONTOS
10. ESTUDOS DA RETA: interseção; posição relativa; feixe de paralelas e
e de concorrentes; formas de equação da reta.

11. TEOREMA ANGULAR E A EQUAÇÃO Y-YO=M (X-XO):
paralelismo; perpendicularismo; ângulo entre retas.

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO
Elaborar uma redação bem escrita é de

12. DISTÂNCIA DE PONTO À RETA E ENTRE RETAS PARALELAS

fundamental importância para obter êxito no

13. FUNÇÃO DO TIPO E(X,Y)=AX+BY+C E O ESTUDO DO SINAL

nossos alunos a aprimorar suas habilidades

14. CIRCUNFERÊNCIA

Laboratório de Redação, que, a partir de uma

Enem e nos demais vestibulares. Para ajudar
nessa área, o Colégio Christus adota o
programação

preestabelecida,

disponibilização

de

temas,

com
correções

presenciais e acompanhamento do aluno,
promove a consolidação do saber, o que
torna cada um dos vestibulandos preparado
para obter a nota máxima na redação.

COLÉGIO CHRISTUS

15

ALDEOTA

CHRISTUS PRÉ-UNIVERSITÁRIO NUNES VALENTE
Rua Nunes Valente, 1886 | Fone: (85) 3266.1895

DIONÍSIO TORRES

ESPORTES

CHRISTUS PRÉ-UNIVERSITÁRIO DIONÍSIO TORRES

Nossos alunos podem contar com aulas de

Rua Livreto Edésio, 620 | Fone: (85) 3277.1636

Educação Física e Escolinha de Esportes:
Futsal, Vôlei (foto), Jazz e Judô (conforme
disponibilidade nas respectivas Unidades
Christus).

PARQUELÂNDIA

CHRISTUS PRÉ-UNIVERSITÁRIO JOVITA FEITOSA
Av. Jovita Feitosa, 1079 | Fone: (85) 3283.3788

SUL

CHRISTUS PRÉ-UNIVERSITÁRIO SUL
Av. Eng. Leal Lima Verde, 2295 | Fone: (85) 3251.4100

INFORMAÇÕES GERAIS

SEXTA MASSA
Na Sexta Massa, os alunos do PréUniversitário

(85) 3277.1515

participam de um momento de interação com
os

amigos,

professores,

os

coordenadores

durante

uma

noite

e

os

muito

divertida e animada com muita música e
massas.
16
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@colegiochristus

COLÉGIO CHRISTUS

1

SEJAM BEM-VINDOS!
Ao longo da vida, os jovens se deparam com questões sobre certo e
errado, disciplina e respeito. Nessas horas, percebemos que o verdadeiro aprendizado segue muito além da sala de aula. Para o Colégio
Christus, valores sólidos fazem a diferença na construção de um mundo melhor para nossas crianças. E para todas as gerações.
Contem conosco, senhores pais, para ajudá-los com uma educação
com excelência!
O Colégio Christus utiliza vários tipos de atividades complementares
às realizadas em sala de aula e recursos pedagógicos, que levam os
alunos a sentirem a escola como um local de aprendizagem séria,
porém prazerosa.
Dentre os diferenciais Christus, destacamos:
• Projetos que exigem muita pesquisa por parte dos alunos;
• Aulas de campo que visam ao aprofundamento dos conteúdos
adquiridos e à interdisciplinaridade, tão importante para a visão
real do todo;
• Palestras que buscam a formação da cidadania e dos valores éticos e religiosos.
Como recursos pedagógicos, salientamos os digitais, sempre utilizados dentro da mais moderna tecnologia e didática.
Acreditamos que, para haver melhor aprendizagem e desenvolvimento da criança e do jovem, é preciso que a escola os cative com
um ambiente confortável e acolhedor, onde se sintam respeitados
em suas necessidades pessoais.
Esperamos que ao buscarem para seus filhos uma educação, que favoreça o desenvolvimento de suas aptidões e dos valores cristãos,
sintam que podem confiar na nossa escola.

NOSSA HISTÓRIA
No Colégio Christus, a educação de qualidade e o ensino que garantem aos jovens grandes resultados acontecem juntamente com a
formação religiosa e cidadã.
O Colégio foi fundado em 1951 por Roberto de Carvalho Rocha e,
hoje, continua a ser dirigido por membros de sua família, com a união
de educadores e colaboradores à missão do fundador.
Os 68 anos de história do Colégio são embasados em pilares da qualidade de ensino, da fé cristã, da união entre família e escola, da solidariedade e da ética.

Memória | Década de 1960

Acima, o Professor Roberto de Carvalho Rocha
junto com seus alunos. Abaixo, os estudantes
do colégio em momento cívico.
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Atenção! As condições do contrato de prestação de
serviços educacionais prevalecerão sobre as deste
Manual de Matrículas em caso de divergência.

EDUCAÇÃO INFANTIL
DO INFANTIL 1 AO INFANTIL 5

“Uma escola pequena dentro de um grande Colégio!”
– Juliana Sá, mãe de aluna Christus
A Educação Infantil do Christus é especialmente projetada para as
crianças de 1 a 5 anos, com ambientes lúdicos, como minicidade,
parquinhos, cozinha experimental e áreas ao ar livre, com jardins
para correr e brincar.
Aqui, cada um dos nossos alunos tem o carinho e a atenção individualizada da nossa equipe de educadores, com a participação ativa
da família.
Nosso projeto pedagógico visa ao desenvolvimento global de cada
criança, da autoestima, da relação com o outro e dos valores cristãos.
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Número reduzido de alunos por sala
Para um acompanhamento atencioso e dedicado às crianças.
Programa Bilíngue
Convivência com a Língua Inglesa desde cedo.
Equipe especializada em Educação Infantil
Uma equipe cheia de carinho e competência focada na educação das crianças.
Espaços lúdicos infantis
Para alcançar o desenvolvimento global da criança.
COLÉGIO CHRISTUS
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ENSINO FUNDAMENTAL I
DO 1° AO 4° ANO

No Ensino Fundamental I do Christus, a nossa metodologia é inspirada por teóricos como Piaget e Vygostsky e ligada a recursos modernos, como espaços Maker, Robótica* e aulas bilíngues para formar os
cidadãos do futuro.
Fazem parte do nosso projeto pedagógico atividades que focam no
desenvolvimento intelectual, na inteligência socioemocional, na leitura, na disciplina e no respeito, sem abrir mão dos momentos de
lazer. Cada criança tem o carinho e a atenção individualizada que
necessita.
As vivências no Christus despertam competências importantes nos
alunos, como flexibilidade, trabalho em equipe, empatia, autoconhecimento e intimidade com os valores cristãos.
*A Robótica Christus é um curso extracurricular oferecido a partir do
4° ano.
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Disciplinas do futuro
Inovação Educacional com aulas de metodologia Maker e Robótica.
Inteligência Socioemocional
Aqui, o desenvolvimento vai além do intelecto.
Programa Bilíngue
Convivência com a língua inglesa desde cedo.
Ambiente online para acompanhamento das atividades
Os responsáveis podem acompanhar as atividades realizadas
diariamente pelo seu filho em ambiente online.
COLÉGIO CHRISTUS
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ENSINO FUNDAMENTAL II
DO 5° AO 9° ANO

O Ensino Fundamental II é uma época marcada por muitas mudanças e grandes descobertas.
Além do ensino de resultados reconhecidos do Christus, trazemos
em nosso currículo matérias necessárias para o futuro, como Programação, Educação Financeira e desenvolvimento da inteligência socioemocional.
Com a Lousa Digital, presente em todas as salas, os estudantes
aprendem com grandes professores em aulas interativas. Os conteúdos são disponibilizados online para reforçar o estudo em casa.
Com atenção individualizada, incentivamos a criatividade e o raciocínio, preparando toda a geração para as mudanças do mundo e das
profissões.
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Disciplinas do futuro
Como Robótica, Programação e Educação Financeira.
Preparação para Olimpíadas
Para preparar os alunos que desejam participar das Olimpíadas de diversas disciplinas.
Programa Bilíngue
Continuamos no 5º, 6º e 7º anos do Ensino Fundamental o Programa Bilíngue que se inicia no Infantil 1.
Turmas MED+
Preparação para os vestibulares mais concorridos a partir do 8º ano. Mais um extenso leque de atividades
extracurriculares à disposição.
COLÉGIO CHRISTUS
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ENSINO MÉDIO
1ª A 3ª SÉRIE

No Ensino Médio, os alunos já apresentam maior amadurecimento e
podem dedicar-se a uma rotina de estudos mais extensa, com todo o
ensino de resultados do Christus, que prepara para os desafios que
escolherem.
Nestas séries, o Colégio Christus oferece, além das turmas clássicas,
Turmas Olímpicas, Turmas ITA/IME, e as Turmas MED+ do 8º ano do
Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio, com foco na preparação para Medicina e Vestibulares mais concorridos*.
O serviço de apoio aos alunos, palestras vocacionais e aulas práticas são essenciais para o desenvolvimento dos jovens, que contam
também com um material exclusivo elaborado pelos professores do
Christus.
*Consulte a disponibilidade e as condições de ingresso nas turmas e
cursos por série e unidade.
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Núcleo Avançado
Núcleo com disciplinas adicionais em nível mais avançado.
Turmas MED+
Aulas e materiais exclusivos e conteúdo com foco nos vestibulares mais concorridos.
Turmas ITA/IME
Conteúdo especialmente desenvolvido para preparar para os vestibulares mais concorridos do país.
Núcleo Olímpico
Para preparar os alunos que desejam participar das Olimpíadas de diversas disciplinas.
COLÉGIO CHRISTUS
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Para um dia ainda mais completo com uma grande equipe de profissionais! Your child full time learning and playing with us!
A Educação Integral Christus é oferecida para alunos do Infantil 1 ao
Ensino Fundamental, e possui vários diferenciais:
• 3 a 5 aulas de Inglês por semana a partir do Infantil 2;
• Estímulos de especialistas para o desenvolvimento de diversas habilidades;
• Estudo e resolução de tarefas do período regular, acompanhados
por professores;
• Muito carinho. Aqui, seu filho também tem todas as individualidades respeitadas;
• Espaço especial, cheio de conforto e espaços lúdicos;
• Momentos de lazer com colegas e professores;
• Vivências esportivas com educadores físicos;
• Aulas de psicomotricidade;
• Aulas de musicalização;
• Refeições, almoço e lanches em cardápio desenvolvido por nutricionistas.*
Conheça e encante-se com nossa Educação Integral!
*Serviço opcional.
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Desde 2015, o Colégio Christus desenvolve um Programa Bilíngue
que proporciona aos alunos uma imersão em ambientes de aprendizagem, sempre utilizando o Inglês como meio de instrução.
Atualmente, o programa se estende do Infantil 1 ao 7º ano do Ensino
Fundamental II. São até 5 aulas por semana, a depender da série.
No Programa Bilíngue, os alunos aprendem e vivenciam o Inglês por
meio de conteúdos integrados às outras disciplinas (Ciências, Matemática e História) e em outros momentos de sua rotina semanal
na escola (sala de artes, aulas de educação física, por exemplo), de
acordo com as suas respectivas séries. Além disso, também possuem
as aulas de Inglês curricular.
Assim, além de desenvolver a capacidade de se comunicar utilizando
o Inglês, os nossos alunos consolidam conteúdos que são importantes para o seu desenvolvimento escolar.

COLÉGIO CHRISTUS
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O Christus Idiomas oferece o que há de melhor no processo de ensino e de aprendizagem da Língua Inglesa, com sedes próximas a cada
uma das unidades Christus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inglês para crianças e adolescentes (a partir dos 7 anos de idade);
Cursos anuais;
Aulas diárias (de acordo com o curso);
Professores especializados e com formação pedagógica da Oxford Teacher's Academy;
Projeto Christus Idiomas MUN (Model United Nations);
Curso de preparação para os Testes MET, ECCE e ECPE da Universidade de Michigan, com reconhecimento do Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR);
Centro Autorizado Educational Testing Service (ETS) e TOEFL.
Certificação do British Council;
Graduation Ceremony.

Jazz
O jazz, além da promoção da saúde física e mental, desenvolve o
trabalho em equipe e a concentração. Entre aulas e festivais, nossos
alunos desenvolvem competências emocionais e habilidades para
apresentação em público.

A partir de 4 anos de idade, o aluno
Christus já pode participar da Escolinha
de Esportes. Nossa equipe de professores é especialista na área, formada por
ex-atletas e estudiosos do esporte.
Venha conhecer!

Futsal
Trabalho em equipe, coragem e estratégia são alguns dos benefícios
que o Christus traz por meio das aulas de futsal.
Basquete
O basquete desenvolve habilidades locomotivas e fortalecimento da
musculatura, além da coordenação motora e do raciocínio lógico.
Vôlei
O vôlei estimula o trabalho em grupo, a concentração e a resistência física. Nossa seleção de Vôlei Feminino conquistou em 2018 o 1º
lugar na competição AMB Volleyball Club, realizada na cidade de Espinhos, em Portugal. Esse é um dos maiores torneios de voleibol do
mundo e o maior da Europa.
Judô
O Judô Christus trabalha de forma pedagógica, contribuindo para o
desenvolvimento da disciplina, inteligência emocional e tolerância às
adversidades.
Outros Esportes
Consulte as turmas disponíveis em cada sede e suas respectivas faixas etárias e venha fazer parte da Escolinha de Esportes mais completa!

COLÉGIO CHRISTUS
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As Turmas MED+ têm como objetivos intensificar a preparação dos
alunos para o ingresso nos cursos mais concorridos do Ensino Superior (Direito, Odontologia, Engenharia Civil e Medicina da UFC, por
exemplo) e atender àqueles alunos que desejam que essa preparação se inicie antecipadamente, inclusive com testes adequados ao
nível de aprofundamento da turma.
As Turmas MED+ são oferecidas para os alunos dos 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Para
o ingresso nessas turmas, é avaliado o perfil acadêmico do aluno. A
solicitação deve ser feita diretamente à Coordenação de série.

18

MANUAL DE MATRÍCUL AS 2020

As Olimpíadas Científicas incentivam o estudo e o aprofundamento dos conteúdos próprios de cada uma das disciplinas e, ainda, enriquecem o currículo escolar do educando. Os alunos do Colégio
Christus têm participado e obtido medalhas nas diversas Olimpíadas
nacionais e nas principais Olimpíadas internacionais.
Com o objetivo de ajudá-los na preparação para essa modalidade de
provas, o Christus oferece, mediante processo seletivo, que somente
é realizado após a aprovação no Teste de Admissão regular:
Núcleo Olímpico
Aos alunos a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. O Núcleo é
composto de aulas opcionais e testes em horários complementares
ao turno regular. O processo seletivo será realizado no início de 2020
entre os alunos regularmente matriculados.
Turmas Olímpicas
Para alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. As Turmas Olímpicas possuem matérias, cargas horárias e avaliações diferenciadas.
Em 2019, as turmas Olímpicas foram oferecidas nas sedes Sul e Parquelândia.
O Núcleo Olímpico e as Turmas Olímpicas possuem vagas limitadas
e requerem uma quantidade mínima de alunos matriculados. O Colégio determina critérios específicos de ingresso e permanência. Material didático diverso do regular poderá ser requerido.

COLÉGIO CHRISTUS

19

DESTAQUES E RESULTADOS
ÚLTIMOS VESTIBULARES

MEDICINA UECE 2019.2 | 1ª FASE
5 dos 10 primeiros lugares são alunos Christus
MEDICINA UNICHRITUS 2019.2
Os 3 primeiros lugares são alunos Christus
VESTIBULAR ITA/IME
81% de aprovação na 2ª fase
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DESTAQUES E RESULTADOS

OLIMPÍADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
MEDALHA DE PRATA
EuPhO 2018 | Olimpíada Internacional de Física
MEDALHA DE BRONZE
IPhO 2018 | Olimpíada Internacional de Física
MEDALHAS DE PRATA E BRONZE
OBQ Jr 2018 | Olimpíada Brasileira de Química Júnior
MEDALHA DE OURO
OBMEP 2018 | Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas e Particulares
1º LUGAR
Olimpíada Brasileira de Informática 2018

COLÉGIO CHRISTUS
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INSCRIÇÃO
Para ser feita a reserva de vagas para 2020, é preciso:
• Preenchimento da Ficha de Inscrição;
• Nome, CPF, endereço e e-mail do responsável financeiro.
Para os alunos a partir do 1º ano do Ensino Fundamental I, é necessário o pagamento da taxa de inscrição.
Para os alunos a partir do Ensino Fundamental II, é necessário a cópia
do boletim.
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO INFANTIL 1 AO 5
• Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança com assinatura
do pai, da mãe ou do responsável legal (de preferência no alto da
página);
• Ficha de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchidos e assinados.
• Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem (se
desejar agilizar o procedimento);
• Termo de Compromisso do Colégio assinado pelos pais;
• Assinatura dos pais em declaração preparada pelo Colégio sobre
o prazo máximo aceito como adaptação da criança ao Colégio.
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO 1º AO 4º ANO EF I
• Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança com assinatura
do pai, da mãe ou do responsável legal (de preferência no alto da
página);
• Histórico Escolar (ou declaração provisória, válida até 15 de janeiro
de 2020);
• Ficha de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchidos e assinados.
• Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem (se
desejar agilizar o procedimento);
• Termo de Compromisso do Colégio assinado pelos pais;
A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização da
matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2020. Após essa data,
a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da escola de
origem) tornará o(a) aluno(a) oficialmente desligado(a) do Colégio
Christus.

COLÉGIO CHRISTUS
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO 5º AO 9º ANO EF II
• Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança com assinatura
do pai, da mãe ou do responsável legal (de preferência no alto da
página);
• Histórico Escolar (ou declaração provisória, válida até 15 de janeiro
de 2020);
• Ficha de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchidos e assinados.
• Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem (se
desejar agilizar o procedimento);
• Termo de Compromisso do Colégio assinado pelos pais;
A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização da
matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2020. Após essa data,
a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da escola de
origem) tornará o(a) aluno(a) oficialmente desligado(a) do Colégio
Christus.
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 1ª E 2ª SÉRIES EM
• Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança com assinatura
do pai, da mãe ou do responsável legal (de preferência no alto da
página);
• Histórico Escolar (ou declaração provisória, válida até 15 de janeiro
de 2020);
• Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;
• Ficha de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchidos e assinados.
• Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem (se
desejar agilizar o procedimento);
• Termo de Compromisso do Colégio assinado pelos pais;
A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização da
matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2020. Após essa data,
a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da escola de
origem) tornará o(a) aluno(a) oficialmente desligado(a) do Colégio
Christus.

COLÉGIO CHRISTUS
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TESTES
Data: 21 de setembro de 2019 (sábado)
Horário: Das 8h30min às 11h30min
Educação Infantil
Os alunos inscritos para Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3, Infantil 4 e
Infantil 5 não se submeterão a testes.
Ensino Fundamental I
Os alunos inscritos para o 1º ano farão uma avaliação escrita e serão
observados durante a execução.
Os alunos inscritos para 2º, 3º e 4º anos farão “Testes de Admissão”
de Português e Matemática.
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Os testes serão agendados com as respectivas coordenações.
Os candidatos inscritos farão “Testes de Admissão“ de Português e
Matemática.
Orientações
Após a data marcada para a divulgação dos resultados, pelo menos
um dos pais ou responsáveis deverá comparecer à Escola para receber as orientações, que deverão ser seguidas a fim de que o candidato possa tornar-se um aluno Christus. Os responsáveis são contactados pelo telefone ou e-mail fornecidos na inscrição.
Local: Todas as Unidades Christus.
Matrículas
Educação Infantil
Até 10 dias após a inscrição, conforme a disponibilidade de vagas.
Ensino Fundamental e Ensino Médio
Até 10 dias após a realização dos testes de admissão, conforme a
disponibilidade de vagas.
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Locais dos Testes
Os Testes serão aplicados
nas respectivas unidades
apresentadas abaixo.

Local

Série

Christus Silva Paulet

1º, 2º, 3º e 4º anos EF I

Christus Barão de Studart

5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos EF II

Christus Barão de Studart

1ª e 2ª séries EM

Christus Nunes Valente

3ª série EM

Local

Série

Christus Dionísio Torres

1º, 2º, 3º e 4º anos EF I

Christus Dionísio Torres

5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos EF II

Christus Dionísio Torres

1ª e 2ª séries EM

Christus Dionísio Torres

3ª série EM

Local

Série

Christus Sul II

1º, 2º, 3º e 4º anos EF I

Christus Sul II

5º, 6º e 7º anos EF II

Christus Sul III

8º ano EF II, 1ª e 2ª séries EM

Christus Sul

3ª série EM
Local

Série

Christus Benfica

1º, 2º, 3º e 4º anos EF I

Christus Benfica

5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos EF II

Christus Benfica

1ª e 2ª séries EM

Local

Série

Christus Parquelândia I

1º, 2º, 3º e 4º anos EF I

Christus Parquelândia II

5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos EF II

Christus Parquelândia III

1ª e 2ª séries EM

Christus Jovita Feitosa

3ª série EM
COLÉGIO CHRISTUS
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Christus Barão de Studart
Do 5º ano EF II à 2ª série EM
Rua João Carvalho, 630 | Fone: (85) 3266.1800
Christus Silva Paulet
Do Infantil 1 ao 4º ano EF I
Rua Silva Paulet, 1655 | Fone: (85) 3266.1800
Christus Pré-Universitário Nunes Valente
Rua Nunes Valente, 1886 | Fone: (85) 3261.6047

Christus Dionísio Torres
Do Infantil 1 à 2ª série EM
Rua Israel Bezerra, 630 | Fone: (85) 3277.1500
Christus Pré-Universitário Dionísio Torres
Rua Livreiro Edésio, 620 | Fone: (85) 3277.1636

Christus Benfica
Do Infantil 2 à 2ª série EM
Rua Princesa Isabel, 1920 | Fone: (85) 3214.8700

Christus Sul I
Do Infantil 1 ao Infantil 5
Rua Rafael Dantas, 1140 | Fone: (85) 3251.4100
Christus Sul II
Do 1º ano EF I ao 7º ano EF II
Rua Rafael Dantas, 1145 | Fone: (85) 3251.4100
Christus Sul III
Do 8º ano EF II à 2ª série EM
Av. Eng. Leal Lima Verde, 2500 | Fone: (85) 3251.4100
Christus Pré-Universitário Sul
Av. Eng. Leal Lima Verde, 2295 | Fone: (85) 3251.4100

Christus Parquelândia I
Do Infantil 1 ao 4º ano EF I
Av. Eng. Humberto Monte, 1355 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia II
Do 5º ao 8º ano EF II
Av. 21 de Abril, 248 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia III
Do 9º ano EF II à 2ª série EM
Av. 21 de Abril, 295 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Pré-Universitário Jovita Feitosa
Av. Jovita Feitosa, 1079 | Fone: (85) 3283.3788

