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APRESENTAÇÃO

 Há mais de 20 anos no mercado educacional de Fortaleza, 
o Colégio Darwin oferece formação de qualidade para alunos 
da Educação Infantil ao Ensino Médio. Referência no segmento, 
o Darwin atua no desenvolvimento da competitividade 
educacional, autonomia moral e intelectual dos estudantes.

 Ao longo dos anos, o Darwin vem acompanhando 
as demandas dos estudantes e famílias com uma proposta 
educacional diversificada, que inclui atividades extracurriculares, 
Sistema de Tempo Integral (STI), atividades esportivas e formação 
cidadã com o apoio de importantes parceiros pedagógicos. 

 Com a missão de formar e transformar o aluno, sempre 
em parceria com a família, a instituição conta com uma equipe 
multidisciplinar atenta às particularidades de cada aluno, valorizando 
uma relação individualizada que busca pleno sucesso de cada 
estudante.

 Aliados à equipe pedagógica do Darwin, os materiais 
didáticos do Sistema Positivo e o Bernoulli Sistema de Ensino 
(referências em educação no Brasil) fortalecem o foco no 
protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, na 
construção da autonomia e na busca por resultados de destaque.



NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA

O Colégio Darwin compreende que a atualidade 
exige uma educação democrática, voltada para a 
formação de sujeitos conscientes de seus exercícios 
como cidadãos. E, por isso, a escola precisa atuar de 
forma competente na construção do conhecimento, 
entendendo que este é um processo que se constrói 
e reconstrói constantemente, fruto da ação individual 
e interativa dos sujeitos com o outro.

A nossa proposta educacional busca construir 
o conhecimento socialmente útil, que respeita 
as questões culturais, os saberes e as experiências 
das comunidades. Assim, o processo de ensino 
e aprendizagem cria condições para a produção 
e o acesso aos novos saberes, contrapondo a ideia
de conhecimento pronto e acabado, transmitido 
e acumulado.

“A nossa proposta educacional 
busca construir o conhecimento 
socialmente útil, que respeita 
as questões culturais, os saberes 
e as experiências das comunidades. ”



VISÃO
Ser referência em Fortaleza 
como uma escola inovadora, 
com uma equipe comprometida 
e que proporciona 
o sucesso do aluno.

VALORES
•  Cultura de paz 

•  Sentimento de time

•  Valorização do colaborador 

•  Cidadania e ética 

•  Aprendizagem contínua

•  Responsabilidade com

    os custos

em busca
do melhor para

a educação.

MISSÃO
Educar, formar
e transformar 
o aluno com
a parceria
da família.



PARCEIROS PEDAGÓGICOS

INFRAESTRUTURA
Ao longo dos anos, temos aprimorado 
nossa estrutura física em um compromisso 
continuado com o conforto dos estudantes, 
familiares e colaboradores. A oferta 
de um espaço acolhedor e propício 
ao desenvolvimento das atividades 
pedagógicas faz parte de uma série de 
melhorias que planejamos para oferecer 
mais qualidade à todos.

Há mais de 40 anos atuando na área da educação 
e presente em mais de 2 mil escolas do país, 
o Sistema Positivo de Ensino atende as turmas 
da Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais 
e Finais (até 8º ano) do Colégio Darwin. 
Com foco no estudante como protagonista do 

processo de aprendizagem, o material oferecido estimula a construção 
da autonomia intelectual e social dos alunos, assim como o prazer das 
descobertas no percurso da educação. 

O material didático oferece ainda a tecnologia como suporte importante 
do aprendizado, com possibilidades como o uso da realidade aumentada 
e propostas de atividades e exercícios por meio da plataforma digital Positivo On.

Para dar continuidade à formação 
dos estudantes, a partir do 9º ano, 
as turmas contam com a expertise 

do Bernoulli Sistema de Ensino. Com atuação e reconhecimento como 
um dos melhores sistemas de ensino do país, o Bernoulli oferece soluções 
didáticas que, aliadas às ferramentas tecnológicas e ao processo de constante 
evolução, prepara os alunos com eficiência e profundidade para o ENEM 
e principais exames.



SALAS DE AULA climatizadas ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA
Todas as salas de aula contam com o conforto de climatização, iluminação 
e mobiliário adequado e renovado para que as atividades diárias aconteçam 
em um ambiente saudável e interessante. As salas têm acesso às ferramentas 
tecnológicas necessárias para as aulas interativas e conectadas com os recursos 
didáticos oferecidos pelos nossos parceiros pedagógicos.

O Colégio Darwin acredita que os espaços de convivência são essenciais 
para um desenvolvimento pleno, por isso, pátios arborizados com espaço para 
o encontro das turmas, assim como para a realização de atividades extras, estão 
sempre à disposição de nossos alunos.



BIBLIOTECA ESPAÇOS ESPORTIVOS
Uma biblioteca acolhedora feita para fortalecer o hábito da leitura 
e que disponibiliza muito mais do que livros. Criamos um espaço especial 
na nossa estrutura para receber os alunos que querem consultar livros, realizar 
empréstimos de obras ou aproveitar o ambiente com a tranquilidade que a 
leitura oferece. Com acervo sempre atualizado e atendendo a demanda dos 
alunos, a biblioteca do Colégio Darwin acolhe todas as turmas e é utilizada 
como apoio para projetos pedagógicos relacionados à literatura.

Entendendo a importância da atividade física para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes, o Colégio dispõe de quadra poliesportiva e piscina para 
as aulas das escolinhas esportivas e atividades pedagógicas do currículo escolar.



EDUCAÇÃO 
INFANTIL

FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS (1º ao 5º ano)

Infantil  i  ao Infantil V
Proporcionamos um ambiente acolhedor para o pleno desenvolvimento das 
crianças neste período de aprendizagem e crescimento. As turmas do Infantil II 
ao Infantil V contam ainda com educação bilíngue, inserida na rotina diária das 
aulas como forma de potencializar o aprendizado desde cedo da língua inglesa. 

Com uma equipe pedagógica que atua de forma multidisciplinar e material 
didático completo e interativo, as turmas realizam atividades com foco nos 
aspectos socioemocionais e cognitivos. 

Nossos alunos são convidados a construir o conhecimento de forma 
concreta, crítica, experimentando por meio de aulas e projetos pedagógicos 
as possibilidades de abordagem dos conteúdos que formam a base curricular 
do segmento. Os conteúdos, o foco nas habilidades e competências de leitura, 
a escrita e o cálculo são abordados para ampliar os horizontes de conhecimento 
e incentivar a curiosidade através de uma equipe qualificada, material rico 
em recursos pedagógicos e uma aprendizagem interdisciplinar.



FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS (6º ao 9º ano)

9º ano

A ampliação dos conhecimentos e das habilidades dos estudantes está 
no cerne do trabalho realizado com foco nas especificidades e demandas 
em constante evolução de cada faixa etária. Os estudantes têm acesso 
a conteúdos organizados de forma interessante e interativa, que possibilitam 
o desenvolvimento de uma visão global e análise crítica das disciplinas. 

Professores qualificados, materiais didáticos reconhecidos nacionalmente, 
recursos interativos, propostas de interdisciplinaridade e projetos pedagógicos 
fazem parte da rotina dos alunos.

No Colégio Darwin, as turmas do 9º ano já passam a integrar as abordagens 
construídas especialmente para o Ensino Médio, uma forma de intensificar 
a preparação dos alunos ainda mais cedo com conteúdos específicos e 
abordagens especiais.

ENSINO MÉDIO 
1ª à 3ª série
Oferecemos aos alunos e famílias o trabalho de acolhida, formação cidadã, 
acompanhamento personalizado e projetos pedagógicos de qualidade com 
o aprofundamento do trabalho de preparação com foco nos exames, vestibulares 
e desafios que os jovens enfrentam nesta fase da vida. Com profissionais capacitados 
para a demanda deste segmento, as turmas do Ensino Médio participam de forma 
continuada de simulados e laboratórios de redação, além das aulas de campo, que 
fornecem experiências práticas e teóricas que ampliam horizontes e conhecimento. 
Também contam com carga horária diferenciada e atividades no contraturno como 
forma de complementar os conteúdos previstos para o ano, além de aprofundar 
abordagens e exercícios.

PRÉ-vestibular

O Darwin oferece um acompanhamento ainda mais próximo das atividades, 
do desenvolvimento pedagógico, das potencialidades e das dificuldades de 
cada estudante nesta reta final da vida escolar. As turmas possuem carga horária 
desenvolvida especialmente para acolher aulas regulares, simulados e aulões especiais 
com foco no aprofundamento dos conteúdos e abordagens presentes nos vestibulares, 
exames e concursos. Também realizamos laboratórios semanais de redação com foco 
no Enem e demais vestibulares.

3ª série PRÉ-vestibular



 SISTEMA  DE  TEMPO  INTEGRAL
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O Sistema de Tempo Integral (STI) do Colégio Darwin oferece o suporte necessário 
para a rotina das famílias com proposta pedagógica com foco no desenvolvimento 
dos aspectos físico, intelectual, social e emocional dos estudantes.

Disponível para as turmas da Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais, 
o STI acontece no contraturno das aulas com uma programação diversificada para 
atender cada faixa etária. O Sistema conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar 
de fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

Com o apoio do Educate Bilingual Program, a educação bilíngue está presente 
na rotina das turmas do Infantil II ao V de forma lúdica e interativa. A abordagem 
das aulas conecta o inglês aos demais conteúdos e experiências dos alunos com 
recursos inovadores que ampliam as possibilidades de aprendizado.

Infantil ii ao Infantil V

No STI, os alunos possuem horários para banho, descanso, recreação e atividades 
pedagógicas em uma rotina lúdica de aprendizagem, cuidado e atenção da equipe 
de profissionais. São oferecidas vivências voltadas para o desenvolvimento 
de habilidades e competências através de uma estrutura curricular integrada, 
que conta com orientação de estudos, psicomotricidade, arte, esporte, culinária, 
jogos, musicalização, aulas de campo de acordo com a faixa etária dos alunos. 

Na rotina do STI, a alimentação é pensada de forma cuidadosa para que hábitos 
saudáveis sejam construídos, por isso, os cardápios das refeições oferecidas são 
elaborados especialmente pelo setor de nutrição do Colégio e podem ser 
acompanhados pelas famílias. Ao longo do dia, são oferecidos almoço, dois lanches e, 
para aqueles que ficam até às 18 horas, jantar.

O STI acolhe as famílias em um ambiente de aprendizado, cuidado e confiança.



PROJETOS PEDAGÓGICOS 
E EXPERIÊNCIAS ESCOLARES 
A abordagem pedagógica do Colégio Darwin busca trabalhar de forma interdisciplinar 

os diversos conteúdos e vivências possíveis no processo da vida escolar dos estudantes.

Através de projetos pedagógicos conectados com a sociedade, os valores da escola 
e as demandas da atualidade, as turmas de todos os segmentos participam 
de atividades que desenvolvem a autonomia, o senso crítico, o diálogo com 

as diferentes habilidades sociais, emocionais e intelectuais. 

Com propostas adaptadas para cada segmento e idade, as experiências partilhadas nos 
projetos pedagógicos envolvem também as famílias no processo de construção do 
conhecimento dos alunos. Conheça nossos projetos pedagógicos:

A conexão com as narrativas e a formação de leitores começa 
desde cedo, assim o projeto incentiva os alunos da Educação Infantil 
a ouvirem e contarem histórias, exercitando a criatividade a partir 
de dramatizações, brincadeiras, interpretações e contações 
de histórias, assim como visitas rotineiras à biblioteca.

Educação Infantil

Educação Infantil

Educação Infantil

Educação Infantil

Educação Infantil

Fundamental Anos Iniciais

Fundamental Anos Iniciais

Fundamental Anos Iniciais

Infantil e Fundamental Anos Iniciais

Para conhecer os elementos da natureza e a importância 
da preservação, as turmas do Infantil participam de atividades com 
foco na construção da consciência ambiental de forma coletiva. 

O projeto convida as turmas da Educação Infantil a trabalharem 
ao longo do ano poemas diversos que enriquecem a rotina 
de aprendizagem. Proposto pelo material didático do Sistema 
Positivo, o projeto amplia as experiências dos alunos com 
a riqueza das palavras e da língua portuguesa.

No período da Educação Infantil, os alunos estão descobrindo 
o mundo através das sensações e estímulos, assim o projeto objetiva 
que através de experiências sensoriais, o aluno conheça a si mesmo 
e consiga desenvolver os seus sentidos.

Uma forma lúdica de incentivar a leitura das turmas do Fundamental 
Anos Iniciais por meio de um aprofundamento na literatura 
com paradidáticos especialmente escolhidos para este período 
do desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos. 

O evento é a oportunidade de reunir conteúdos de diferentes 
disciplinas em uma troca empolgante de conhecimento com 
as turmas do Fundamental Anos Iniciais.

Uma noite de diversão com os colegas no Colégio para celebrar 
a infância e desenvolver a autonomia. Acompanhados da equipe 
pedagógica, os alunos das turmas do Infantil e Fundamental Anos 
Iniciais participam de gincanas, jogos, atividades artísticas durante 
toda a noite, contando ainda com jantar, lanches e café da manhã.

Os números e noções matemáticas são abordadas com as turmas 
da Educação Infantil de forma lúdica e concreta desenvolvendo suas 
práticas e habilidades no processo de construção do conhecimento.

As turmas do Fundamental Anos Iniciais mergulham nas noções 
matemáticas através de jogos, experimentos, apresentações 
e conteúdos criados pelos próprios alunos.Ciranda Literária

Amigos da Natureza

Entre Poemas

Os Cinco Sentidos

Voe Alto

Feira Interdisciplinar

NINARBrincando com a Matemática

Matematicando



As turmas do Fundamental Anos Finais e Ensino Médio participam 
mensalmente de um momento de compartilhar talentos através 
de apresentações artísticas durante os intervalos das aulas. A proposta 
busca incentivar as habilidades artísticas dos alunos e a formação 
de plateia para música, dança, teatro, literatura.

Uma viagem por pontos relevantes do Ceará para aprofundar 
o conhecimento pautado na interdisciplinaridade. A experiência, 
compartilhada com colegas, professores e equipe pedagógica, 
consolida o aprendizado em disciplinas como história, geografia, 
biologia, língua portuguesa, trabalhando ainda a autonomia dos 
alunos do Fundamental Anos Finais.

Palestras e encontros com autores de livros que fazem parte da rotina 
escolar dos estudantes, oficinas, apresentações artísticas e aulas com 
foco na importância da literatura compõem a programação da FLID, 
que conta com a participação direta dos alunos do Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio, mas envolve toda a comunidade escolar. 
O evento destaca a literatura, conexão com as demais disciplinas 
e a importância das narrativas para a cultura e a sociedade de forma 
interessante e lúdica para a comunidade escolar.

Presente em todos os segmentos do Colégio, o projeto permite 
que as turmas se envolvam em reflexões e ações, de acordo com
a faixa etária, sobre a formação cidadã, o senso de comunidade 
e a cultura de paz, um dos seis valores que norteiam nossa prática.

A prática esportiva faz parte do processo de desenvolvimento pleno 
das crianças e jovens e, por isso, as Olimpíadas reúnem as turmas 
dos segmentos Fundamental e Médio em torno dos esportes como 
forma de confraternização e de destaque para a importância das 
atividades para a saúde física, emocional e social.

As turmas da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio vivenciam 
um momento de encontro com as possibilidades do mercado 
de trabalho e da educação superior. Durante o evento, profissionais 
de áreas escolhidas de acordo com os interesses demonstrados pelos 
estudantes e representantes de universidades participam de rodas 
de conversa, tiram dúvidas e compartilham suas experiências para 
ampliar os horizontes dos estudantes.

Anualmente, a SID promove um encontro de ideias e troca 
de conhecimentos entre as turmas do Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio com temas atuais e relevantes para as experiências 
que os jovens vivenciam na sociedade. A partir de projetos 
acompanhados pelos professores e apresentados para a comunidade 
escolar, os alunos desenvolvem argumentos, ideias e intervenções 
para a realidade presente e futura. A SID valoriza o aspecto múltiplo 
do conhecimento e aborda a importância de aprofundar a conexão 
do que é aprendido nas diversas aulas. 

Intervalo cultural

Circuito Sertão, Serra e Mar

Feira Literária Darwin (FLID)

Cidadania pela Paz

Olimpíadas Darwin

Simpósio de ProfissõeS

Semana Interdisciplinar Darwin (SID)

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

2ª e 3ª séries do Ensino Médio

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

Fundamental Anos Finais

Todas as turmas

Todas as turmas



ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

Mensalmente, a escola traz convidados 
selecionados para um bate-papo diferenciado e 
exclusivo que acontece na escola. Aberto ao público 
e direcionado para pais e responsáveis, o intuito é 
trazer para a pauta assuntos atuais e que ajudem na 
troca de experiência para a educação dos filhos.

Com foco e dedicação para o ENEM e vestibulares, o Colégio oferece curso preparatório 
aberto à comunidade com resolução de questões, aprofundamento do conteúdo, solução 
de dúvidas em busca dos melhores resultados para os estudantes do Ensino Médio. 
A equipe de professores qualificada e o material didático personalizado são diferenciais 
do Evolução, que abrange as quatro áreas de conhecimento abordadas nos exames 
nacionais: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Um dos valores mais fortes e presentes na escola 
é a solidariedade. Todo mês é escolhida uma 
instituição que será contemplada com uma ação 
solidária executada pela escola com parceria dos 
estudantes e famílias. As ações aproximam 
a escola da comunidade e também o senso 
de colaboração dos alunos e colaboradores.

O Colégio Darwin oferece aos alunos a possibilidade de avançar de série enquanto 
cursam componentes curriculares de disciplinas da série anterior. Esse procedimento 
pedagógico é a progressão parcial, que visa oferecer formação continuada de qualidade 
para o aluno que tenha ficado reprovado em disciplinas na série anterior. Ofertada 
do 7º ano do Fundamental Anos Finais até a 3ª série do Ensino Médio, a progressão 
parcial abrange até quatro disciplinas. Com professores capacitados, aulas com rotina 
de estudos que permite a aprendizagem adequada ao longo do ano, a progressão 
parcial do Colégio Darwin é realizada por módulos, visando uma formação 
de qualidade para cada estudante.

O esporte é elemento importante para o 
desenvolvimento das habilidades físicas, sociais 
e emocionais das crianças e jovens e, por isso, 
o Colégio Darwin oferece escolinhas de futsal, 
natação, vôlei, karatê e dança. As aulas contam 
com profissionais qualificados e atentos às 
particularidades de cada aluno. Para as famílias, 
a comodidade da prática esportiva em horários 
conectados com as aulas das turmas e no espaço 
do Colégio, faz a diferença.

Ao longo do ano letivo, o Colégio Darwin oferece aos estudantes e famílias momentos 
especiais de conhecimento, confraternização, reflexão e experiências culturais e 
artísticas que marcam a vida escolar. Cada evento possibilita que a parceria entre a 
escola e as famílias seja fortalecida.

Darwin Convida Evolução - Curso de Férias Darwin

Integra Darwin Progressão Parcial

Escolinhas esportivas

Eventos educacionais



COMUNICAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA
 O Colégio Darwin acredita que todos os ciclos escolares 
devam ser acompanhados de perto pela família. Por isso, a equipe 
de coordenadores pedagógicos, de maneira ativa e constante, participa 
do desenvolvimento escolar de cada um dos alunos, com o intuito 
de potencializar as qualidades individuais.

 Nesse sentido, a comunicação transparente e prática entre 
escola e famílias é essencial para que a parceria seja construída 
e se fortaleça ao longo do ano. É por isso que, além de uma equipe 
pedagógica apta a receber as famílias, o Colégio oferece ferramentas 
digitais para o acompanhamento dos estudantes. 

 A Agenda Edu permite que alunos e famílias se conectem 
com a rotina escolar de forma fácil e eficiente. A agenda digital 
fornece informações sobre atividades diárias, projetos pedagógicos, 
comunicados sobre aulas e eventos da escola. Além disso, 
a ferramenta permite a troca de mensagens entre famílias e equipe 
pedagógica e facilita o acesso dos responsáveis às informações 
financeirase administrativas dos alunos, assim como o acesso 
ao boletim a cada etapa.
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ESPORTES
O Colégio Darwin acredita na importância da prática esportiva para o 
desenvolvimento das habilidades dos estudantes, por isso, oferece escolinhas   
futsal, vôlei, natação, karatê e dança, além de fomentar seleções de futsal, 
handebol e vôlei.
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