
Tel.: 3305.8000
www.cwdmaximus.com.br



Tel.: 3305.8000
www.cwdmaximus.com.br

Desde 1962 Educando
e Formando Gerações

AS RAÍZES DE 
UMA EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE 

O Colégio CWD Maximus mantém em suas raízes uma 
longa e importante trajetória que, ao passar dos anos, 
marcou e continua registrando sua história.

O Colégio CWD Maximus foi fundado no ano de 1962 
por idealismo da professora BENEDITA EDITE TEIXEIRA 
VALLE, recebendo o seu primeiro nome de Escola 
Particular São Gerardo. De 1962 até 1993 o Colégio 
CWD Maximus teve outras denominações, oferecendo 
nesse período os cursos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (séries iniciais).

De 1994 a 2003 o Colégio CWD Maximus passou a 
ofertar, também, as séries finais do Ensino Fundamental 
com a denominação de Colégio Walter Disney.

Em 2004, o Colégio CWD Maximus expande-se em 
termos pedagógicos e administrativos implantando 
o Ensino Médio com base em uma forte cultura 
de valores e resultados, objetivando, sobretudo, 
encaminhar seus alunos para as melhores 
universidades do país.  Comprometido com a causa 
da Educação de qualidade e buscando a satisfação 
das necessidades da família, o Colégio CWD Maximus 
implantou em 2010 o Sistema de Tempo Integral (STI) 
e mantém parceria com o Mentes Globais (inglês e 
espanhol para crianças, jovens e adultos).  

“ ”
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MISSÃO

VISÃO

Inspirar e formar pessoas apaixonadas por 
aprender, capazes de sonhar grande e serem os 
protagonistas de suas vidas.

Ser um colégio com um modelo de negócio 
educacional inovador, reconhecido por ter clientes 
apaixonados. Estar entre as melhores empresas 
para trabalhar e entre os melhores resultados do 
Enem do Ceará.

VALORES

• Disciplina
• Assiduidade
• Pontualidade

• Responsabilidade
• Honestidade 
• Respeito
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PROPOSTA 
PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

A proposta básica do projeto pedagógico do Colégio 
CWD Maximus está alicerçada nos seguintes desafios:

• Buscar, permanentemente, a formação e a 
participação integral do educando, como agente ativo 
do processo ensino-aprendizagem e das tecnologias a 
serviço deste binômio;

• Facilitar a aquisição do conhecimento libertador, 
aquele que prepara o ser para, na prática, atuar com 
consciência, criticidade e honestidade de princípios;

• Promover o ensino de qualidade, enfatizando a 
descoberta do conhecimento, aprimorando-o e 
facilitando a formação da identidade do ser, promovendo 
a satisfação plena e aquisição de valores capazes de 
tornar o educando agente construtor da história;

• Trabalhar as linguagens não apenas como formas de 
expressão e comunicação mas como constituidoras de 
significados, conhecimentos e valores;

• Adotar estratégias de ensino diversificadas que 
mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e 
outras competências cognitivas superiores; 

• Organizar os conteúdos de ensino em estudos 
ou áreas interdisciplinares e projetos que melhor 
abriguem a visão orgânica do conhecimento e o 
diálogo permanente entre as diferentes áreas do saber; 

• Tratar os conteúdos de ensino de um modo 
contextualizado, aproveitando sempre as relações 
entre conteúdos e contexto para dar significado ao 
aprendizado, estimular o protagonismo do aluno e 
estimulá-lo a ter autonomia intelectual;

1) Educar o jovem através do processo de construção 
do conhecimento, desenvolvendo uma consciência 
crítica e participativa;

2) Privilegiar atividades que promovam o 
desenvolvimento integral do aluno, respeitando-o 
em sua iniciativa, pensamentos e idéias, sobretudo, 
valorizando sua individualidade para uma integral 
autonomia de suas ações;

3) Desenvolver no educando as competências e 
habilidades em consonância com as diversas áreas 
do conhecimento, favorecendo a aquisição de valores 
éticos e morais.
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EQUIPE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA
DIRETOR GERAL          
- Prof. João Moreira Valle

DIRETOR ADMINISTRATIVO
- Simão Costa Valle Neto

DIRETORA PEDAGÓGICA        
- Profª. Benedita Edite Teixeira Valle

DIRETORA FINANCEIRA
- Simone Andréa Teixeira Valle

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA – SOP 
- Wania Sandra Brasileiro Gadelha 
- Giselle Lins Nunes Gadelha 

SECRETÁRIA
- Maria Lúcia Teixeira de Meneses

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO INFANTIL – Do Infantil II ao 1º ano 
- Michele Maria Vasconcelos Santiago Shibuya – manhã 
- Mara Rúbia da Silva Oliveira – tarde

ENSINO FUNDAMENTAL – Do 2º ao 5º ano
- Terezinha de Jesus Victor Lopes (manhã e tarde)

ENSINO FUNDAMENTAL – Do 6º ao 9º ano
- Ângela Célia dos Santos Carolino - manhã
- Wania Sandra Brasileiro Gadelha - tarde

ENSINO MÉDIO – 1º ao 3º ano
- Maria Tatiana Gurgel Mota – manhã

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
- Benedita Edite Teixeira Valle – Supervisora Geral
- Ada Mirian Melo Ramos- Educação Infantil e Fundamental 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS
- Simone Andréa Teixeira Valle
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CURSOS E ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS 
COMPLEMENTARES

CURSOS
EDUCAÇÃO INFANTIL – Infantil II, III, IV e V 
turnos: manhã e tarde

ENSINO FUNDAMENTAL – Do 1º ao 8º ano
turnos: manhã e tarde e 9º ano – turno: manhã

ENSINO MÉDIO – turno: manhã

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

• Sistema de Tempo Integral (CASA): 2 a 10 anos
• Concurso de Redação e Poesia
• Plantão de Agendas
• Projeto LER
• Projeto Fazendo Artes
• Projeto Alimentação Saudável
• Projeto Educando com a Família  
• Projeto Max Solidário
• Projeto Noite Feliz (1º ano Fundamental)
• Resultamax
• Bibliotecas informatizadas
• Videoteca com fi lmes educativos
• Brinquedoteca
• Musicalização

• Laboratório de Ciências 
• Laboratório de Redação
• Salas de Multimídia
• Vestibulares simulados
• ENEMAX
• Orientação Profi ssional
• MAX MED (Medicina, Engenharia e Direito)
• Feira de Empreendedorismo
• Palestras e Seminários
• Comemoração de datas festivas
• Primeira Eucaristia
• Solenidade de entrega de medalhas aos destaques do ano
• SACE (Semana artística, cultural e esportiva)
• Campanhas Educativas
• Escolinha de Xadrez
• Escolinha de Esportes: Futsal, Vôlei, Basquete e Judô
• Jogos interclasse
• Sabadão esportivo
• Aula em campo e excursões
• Teatro
• Beach max

O Colégio CWD Maximus mantém 
convênio com a Premium Academia.
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Rua Gal. Bernardo Figueiredo, 1880 
Parquelândia - FONE: 3879-2904

Contato:

ATIVIDADES OFERECIDAS
PELA PREMIUM ACADEMIA

• Futsal   
• Vôlei
• Ginástica
• Zumba
• Musculação
• Ergometria 
• Natação
• Hidroginástica
• Pilates
• Baby Class

• Ballet e Jazz
• Avaliação Física
• Alongamento
• Colônia de Férias 
• Premium Personalité
(Treinamento personalizado).
• Bike Fit
• Nutricionista 
• Treinamento Funcional
• Fisioterapia

Descontos 
especiais 
para pais e alunos do 
Colégio CWD MAXIMUS
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DESENROLADO.COM

Somos uma produtora de conteúdo digital 
voltados para a Educação Básica. Temos um 
time especializado na produção de objetos 
digitais de aprendizagem! 

Nosso interesse é sempre entregar o melhor 
conteúdo, com um grande diferencial: somos 
apaixonados por despertar o interesse dos 
alunos em aprender.

O Colégio CWD Maximus 
tem parceria com o 
Desenrolado.com 

Plataforma de E.A.D
para o ENEM

www.desenrolado.com
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A Mentes Globais prima pela qualidade 
no ensino de inglês e espanhol. Por isso 
nossos professores são preparados e 
treinados para utilizarem diversos recursos 
tecnológicos, tornando assim, as aulas 
dinâmicas e interativas.

MENTES GLOBAIS

Com a experiência de ter formado centenas 
de alunos em nosso curso de idiomas, vimos 
crescer a necessidade de ampliar nossos 
serviços como empresa comprometida em 
formar cidadãos bilíngues.

Levar nossos alunos para aprofundar seus 
conhecimentos de inglês em Boston foi um 
desafi o gratifi cante.

Com o espanhol não foi diferente, o grupo 
guiado pela Mentes Globais no Chile fi cou 
extasiado com o pais, sua qualidade de vida, 
cultura e belezas naturais.

FONE: 9 9158-5947
mentesglobaisidiomas@gmail.com

O Colégio CWD Maximus tem 
parceria com o MG Idiomas o 
qual oferece cursos de Inglês/
Espanhol e Intercâmbio para 
os Estados Unidos e Chile.
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• Decisão Homologatória da Guarda 
Compartilhada (caso separado for).

• Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental.

• Histórico Escolar (Ensino Fundamental e 
Médio).

Obs.: A Declaração de estudos realizados 
(expedida pela escola de origem para a realização 
da matrícula) terá validade até 28 de fevereiro 
de 2021. Após esta data, a não apresentação 
do Histórico Escolar (transferência da escola de 
origem) impedirá, automaticamente, o acesso 
do(a) aluno(a) ao Colégio Maximus.

CURSOS                                                                                       VALOR NORMAL

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
Novos Alunos

VALORES DA 1ª PRESTAÇÃO / 2021
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO

DO INFANTIL II AO ENSINO MÉDIO

• Declaração de estudos realizados.

• Cópia da certidão de nascimento.

• 06 fotos 3 x 4.

• Cópia da caderneta de vacinação.

• Pasta escolar para documentos.

• Cópias dos documentos do Contratante 
(responsável financeiro) e Responsável Solidário 
(quando necessário): RG, CPF, comprovante de 
renda e residência.

EDUCAÇÃO INFANTIL II ao V

ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ao 5º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º ao 9º ANO

ENSINO MÉDIO 1º e 2º ANOS

ENSINO MÉDIO 3º ANO

R$ 816,00

R$ 816,00

R$ 908,00

R$ 1.192,00

R$ 1.312,00

OBS.:
• A 1ª prestação deverá ser paga no ato da matrícula, na Tesouraria do Colégio;
• Os valores das demais prestações serão conhecidos no ato da formalização do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais/2021
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ENTREGA DO 
MATERIAL ESCOLAR 
2021

IMPORTANTE:

INÍCIO DO ANO 
LETIVO 2021

OBS.: Entregar o material absolutamente 
completo, nos dias 06, 07 e 08/01/2021, no 
horário em que o aluno irá estudar:

• Manhã: de 7h30min às 10h30min. 
• Tarde: de 13h30min às 16h30min.

• AS LISTAS DE MATERIAL ESCOLAR, FARDAMENTO E BOLETO BANCÁRIO (VENCIMENTO 05/JANEIRO/2021) 
ESTARAM DISPONIVES NO SITE DA ESCOLA A PARTIR DO DIA 22/12/2020

DATAS:
ENTREVISTA: ____/____/_____    Horário: ________
TESTE DE SONDAGEM: ____/____/_____   Horário: _______

12/01/2021 (terça-feira) 
Do Infantil II ao Ensino Médio.

Maiores informações ver site:
www.cwdmaximus.com.br
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