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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

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

A tradição de ensino do Colégio Antares segue uma caminhada vitoriosa.
Até 1997, O Antares atuava como um curso preparatório ao Colégio Militar de Fortaleza, obtendo 

sempre os maiores índices de aprovação. A partir de 1998, ampliou seu raio de ação e inaugurou sua 
primeira sede, localizada na Praia de Iracema, consolidando seu nome ao oferecer a mesma qualidade do 
curso, não apenas aos alunos que desejavam ingressar no 6O ano do Colégio Militar, mas também àqueles 
que aspiravam por uma escola que fosse diferencial de qualidade na comunidade cearense. 

Em 2001, o Colégio deu um grande passo na construção da sua história, inaugurando uma nova 
sede, no Papicu, com amplos prédios destinados à Educação Infantil e aos Ensinos Fundamental e Médio. 

Em 2005, dando continuidade a essa empreitada de crescimento, o Antares iniciou as atividades 
da sede Seis Bocas, com turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, em uma área privilegiada de 30 mil 
m², com fazendinha, espaço ecológico, pista de atletismo, piscina semi-olímpica, quadra de tênis, aliando 
qualidade de ensino  à promoção de vida saudável. 

Em 2009, o Antares realizou mais um grande empreendimento, inaugurando a sede Fátima, com 
prédios adequados especialmente para atender alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Em 2010, iniciando um novo desafio, nasceu a sede Antares Fundamental Santos Dumont, idealizada 
para alunos de 2O ao 9O ano do Ensino Fundamental, apresentando um projeto arrojado e seguindo os 
modelos educacionais aplicados em países de primeiro mundo, com salas temáticas e utilizando o que há 
de mais moderno em tecnologia de ensino.

Também em 2010, o Colégio Antares recebeu o certificado de Escola Associada da UNESCO 
– a Organização das Nações Unidas para Educação, a Cultura e a Ciência – pelo seu histórico 
de desenvolvimento de atividades que valorizam a sustentabilidade, a conscientização ambiental, a 
responsabilidade social e a cultura da paz.

Em 2011, o Antares ampliou suas atividades, inaugurando a sede Jardins, um complexo de salas 
destinadas aos alunos do Ensino Médio, com o intuito de dar maior conforto, apoio e subsídios aos alunos 
que estão se preparando para ingressar na Universidade. 

Em 2014, o Antares concretizou mais um grande sonho, inaugurando a Sede Fundamental Barbosa 
de Freitas, ampliando, assim, a ação de sua proposta pedagógica arrojada, iniciada em 2010.

Agora em 2020, iniciarão as atividades do Antares Irmã Maria, um sede idealizada para oferecer o 
que há de mais avançado em tecnologia voltada para a aprendizagem.

Assim, o Antares continua desenvolvendo um excelente trabalho oferecido nesses últimos 
anos, investindo constantemente no aprofundamento dos conhecimentos dos alunos, utilizando uma 
tecnologia de ponta associada a um ensino de primeira linha, em espaços projetados para oferecer o 
conforto e o aconchego necessários para uma aprendizagem significativa dos alunos de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, além do Sistema Integral, Núcleo Avançado e do Projeto ATS 3, o Pré-
Universitário Antares, que representam a concretização de um sonho de sucesso e vitórias.

Com essa visão e a aprovação da comunidade a que presta serviços educacionais, o Colégio 
continuará crescendo para melhor atender às necessidades de seus alunos e espera assegurar a todos mais 
conforto e segurança dentro do padrão Antares de excelência em aprendizagem, atendimento, tecnologia 
e atenção individualizada.


