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Praia de Iracema
(85) 3308.3900

Papicu
(85) 3308.3700

Seis Bocas
(85) 3308.8282

Fátima
(85) 3308.1500

Fundamental
Santos Dumont

(85) 3535.7474

Jardins
(85) 3262.2084

Fundamental 
Barbosa de Freitas

(85) 3034.0700

Irmã Maria
(85) 3030.0000

PROPOSTA PEDAGÓGICA

O Colégio Antares compreende a educação como uma construção de saberes e de relações que 

permeiam a vida do educador e do aluno, levando-os a descobertas que possibilitam trocas, transformam 

posturas e desenvolvem sujeitos criativos, inteligentes e afetivos.

Todo dia é dia de explorar, conhecer, vivenciar, descobrir e aprender. As diferentes áreas do 

conhecimento são trabalhadas de modo integrado, através de atividades diversificadas, projetos 

pedagógicos ousados e com a utilização de materiais didáticos que respeitam o desenvolvimento do 

aprendiz, aliados a uma tecnologia de ponta e associados a um ensino de excelente qualidade.

Trabalha-se levando em consideração a diversidade, a história de cada um, o meio ambiente e as 

experiências vividas, fazendo de tudo isso o ponto de partida de práticas que favoreçam o aprendizado.

Para levar adiante essa proposta, com seriedade e responsabilidade, o Antares:

• assegura condições de o aluno se desenvolver em todos os aspectos: cognitivo, social, afetivo, 

espiritual, artístico e psicomotor;

•  oferece Educação Infantil (Infantil I ao V), Ensino Fundamental (1o ao 9o ano) e Ensino Médio (1o, 

2o e 3o anos) de alta qualidade, objetivando a aprendizagem sólida;

•  proporciona um ambiente favorável ao estudo, de tal forma que o aluno sinta-se motivado 

a prosseguir e ambicionar estudos complementares nas maiores e melhores instituições do 

Brasil;

•  desenvolve um currículo contextualizado e diversificado que prepara o aluno para ingressar 

na vida adulta com segurança e autonomia, através de um ensino que incentiva a investigação 

científica, o domínio da tecnologia e a comunicação, como ferramentas indispensáveis no 

mundo moderno. 

Para tanto, o Colégio Antares oferece:

• estrutura física planejada para o desenvolvimento de projetos e atividades pedagógicas;

•  equipe de professores e profissionais da educação competentes e experientes;

•  acompanhamento pedagógico;

•  pedagogia permeada pela afetividade;

• acompanhamentos psicológico, nutricional, fonoaudiológico, odontológico, fisioterapêutico e 

auxiliar de enfermagem;

•  vínculo estreito com a família, orientando-a através de encontros individuais e coletivos, 

e informando-a através da internet sobre o desempenho do aluno e os procedimentos 

pedagógicos diários;

•  núcleo de convivência família e escola, o Clubinho, voltado para a prática esportiva, lazer, 

integração e participação;

•  recursos tecnológicos para o registro de frequência e controle de entrada e saída de alunos;

•  esquema de segurança eficaz, que garante tranquilidade e segurança a toda comunidade 

escolar.


