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O QUE SEU 
FILHO VAI 
SER QUANDO 
CRESCER?



Ele pode ser arquiteto ou engenheiro. Juiz 
ou médico. Pode empreender, inovar e 
desenvolver todo um mercado. Ele pode 
ter uma profissão que nem existe ainda. A 
verdade é que não temos uma resposta para 
essa pergunta, porém, temos uma certeza: 
com educação de qualidade, valores sólidos 
e a nossa parceria, seu filho será preparado 
para ser a melhor versão de si. Essa é a 
crença que compartilhamos com as milhares 
de famílias que dividem com o Colégio 7 de 
Setembro a formação de seus filhos. Isso é o 
que chamamos de Educação de Valor, a qual 
temos oferecido desde 1935. 

SEJA BEM-VINDO AO 
COLÉGIO 7 DE SETEMBRO.
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SOMOS
PARCEIROS
O Colégio 7 de Setembro é 
parceiro na formação de seu 
filho para os desafios da vida, 
preparando-o com os melhores 
conhecimentos e princípios 
morais, éticos e cristãos.

EDUCAR UM FILHO É A 
MAIOR REALIZAÇÃO DA 
FAMÍLIA
Você quer fazer o máximo para 
que seu filho esteja preparado 
para cada etapa da vida. Porém 
sabe que precisa de ajuda. 
Principalmente da escola. Afinal, 
equilibrar as responsabilidades 
de administrar família e sonhos 
pessoais e profissionais é tarefa 
árdua.

CAROLINE
CASEMIRO
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Somos parceiros. 
ASSUMIMOS O COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA.
Formar o intelectual é colocar os melhores conhecimentos ao 
alcance do estudante. Na profundidade certa e buscando o 
sucesso no ENEM e nos vestibulares mais concorridos do 
país. É capacitar para a leitura, a matemática e todo o saber 
necessário para o êxito no mundo das ideias e do trabalho.

Somos parceiros. 
ASSUMIMOS O COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO 
HUMANA.
Preocupamo-nos com a formação do caráter, reforçando 
valores e princípios éticos e cristãos. Somos uma escola 
com regras claras e justas, exemplo de comunidade na qual 
cada um cuida de si, do outro e do ambiente. Programas 
estruturados mostram o que uma escola cristã pode fazer 
para ajudar a família na formação de valores sem focar uma 
religião específica.

Somos parceiros. 
ASSUMIMOS O DESAFIO DE ACOLHER E ESTIMULAR  
O ALUNO.
Família e escola dependem também do esforço do aluno. 
Acompanhamos o desempenho individual. Professores 
competentes e criativos estimulam o estudo em um 
ambiente acolhedor. Cada conquista dos nossos alunos 
mostra que o esforço traz bons frutos. Atividades especiais 
e complementares promovem a descoberta de talentos e o 
exercício da cidadania..

Somos parceiros.
 ASSUMIMOS O PROPÓSITO DE APOIAR A FAMÍLIA.
Trabalho conjunto requer confiabilidade e compreensão. Direção, 
coordenação e professores estão sempre prontos a ouvir, 
considerar e agir. Nossa comunicação é aberta, cumprimos o que 
prometemos e ajudamos a traçar planos de superação.
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O  
CARÁTER
CONTA
A educação realizada no 
Colégio 7 de Setembro une o 
conhecimento acadêmico e a 
formação humana. Além de 
aplicarmos a didática mais 
avançada, entendemos que 
princípios éticos e morais são 
fundamentais para a formação 
de cidadãos críticos e criativos. 
Nosso programa O Caráter 
Conta trabalha seis pilares 
que o aluno vivencia desde 
a Educação Infantil até o 
último ano do Ensino Médio, 
permeados pelo conteúdo do 
currículo escolar.

SINCERIDADE  
Seja honesto e digno de 
confiança. Não engane, 
não fraude, não roube. Faça 
sempre o que disser que irá 
fazer. Tenha coragem para 
fazer o que é certo. Construa 
uma boa reputação. Lute pela 
sua família, seus amigos e sua 
comunidade.

RESPONSABILIDADE   
Seja responsável por suas 
escolhas. Persista: continue 
tentando. Faça sempre o 
melhor que puder. Pense 
antes de agir e considere 
as consequências dos seus 
atos. Exerça seu autocontrole. 
Exercite a disciplina.

RESPEITO 
Trate os outros com respeito, 
seja tolerante com as 
diferenças. Considere os 
sentimentos dos outros. Não 
ameace, agrida ou machuque 
ninguém. Pratique a cortesia. 
Não fale palavrões. 
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SENSO DE JUSTIÇA   
Aja de acordo com as 
regras. Aguarde sua vez. 
Compartilhe. Mantenha 
a mente aberta. Escute os 
outros.

ZELO  
Seja gentil, compassivo 
e demonstre que você 
se preocupa. Expresse 
gratidão. Ajude as pessoas 
em necessidade. Perdoe. 

CIDADANIA  
Faça sua parte para 
melhorar a sua escola e 
sua comunidade. Coopere. 
Mantenha-se informado. 
Vote. Obedeça às leis e 
regras. Proteja o meio 
ambiente. Respeite as 
autoridades. 

9
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NOSSO
PROJETO 
POLÍTICO-  
PEDAGÓGICO
O projeto Político-Pedagógico do 
Colégio 7 de Setembro reúne os 
ideais dos fundadores Edilson e 
Nila Soárez e as propostas dos 
maiores pensadores educacionais 
da atualidade traduzidas para o 
dia a dia da escola.

VALORIZAR O 
DIÁLOGO E
PRIORIZAR AÇÕES 
COLABORATIVAS.

Jürgen Habermas
Filósofo, Sociólogo  
e Escritor

RESPEITAR ESTÁGIOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
DOS ALUNOS E 
DESENVOLVER 
SUA AUTONOMIA 
INTELECTUAL E MORAL.

Jean Piaget
Biólogo e Psicólogo

GERAR REFLEXÃO E 
DESEJO DE APRENDER 
ATRAVÉS DA  
PROBLEMATIZAÇÃO.

Célestin Freinet
Pedagogo
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VIVENCIAR A ÉTICA 
COMO GERADORA DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL.

Paulo Freire
Advogado, Filósofo  
e Professor

VALORIZAR OS CONHE-
CIMENTOS PRÉVIOS DOS 
ALUNOS E DESENVOLVER 
ATIVIDADES NA SUA  
ZONA DE DESENVOLVI-
MENTO PROXIMAL (ZDP).

Lev S. Vygotsky
Advogado e Professor

DESENVOLVER A  
VISÃO CRÍTICA: 
EDUCAÇÃO PARA  
O PENSAR. 

Edgar Morin
Historiógrafo, Geógrafo  
e Advogado

EXERCITAR A ALEGRIA  
E A AFETIVIDADE  
NA FUNÇÃO DE 
EDUCAR. 

Henri Wallon
Filósofo, Médico e Psicólogo

COMPROMISSO 

O aluno entra no 
Colégio 7 de Setembro 
para educar-se e sai
para vencer na vida.
Edilson e Nila Soárez
Educadores

11



PARCERIA
Família e Escola 
na prática 
Criar um filho é um projeto complexo Criar um filho é um projeto complexo 
e encantador. Cheio de desafios e encantador. Cheio de desafios 
diários que mudam de acordo com diários que mudam de acordo com 
o desenvolvimento da criança. o desenvolvimento da criança. 
Por isso entendemos que, quando Por isso entendemos que, quando 
estabelecemos uma parceria de estabelecemos uma parceria de 
confiança, todo mundo ganha. confiança, todo mundo ganha. 
Nosso currículo consolida a formação Nosso currículo consolida a formação 
intelectual e humana, e ao nos intelectual e humana, e ao nos 
mantermos próximos das famílias mantermos próximos das famílias 
o resultado surpreende. Por isso, o resultado surpreende. Por isso, 
fazemos questão do diálogo aberto e fazemos questão do diálogo aberto e 
direto entre escola e família. Direção direto entre escola e família. Direção 
e coordenações estão disponíveis e coordenações estão disponíveis 
diariamente para conversas e trocas diariamente para conversas e trocas 
que vão além do desempenho que vão além do desempenho 
escolar. Você, pai ou mãe, sabe que escolar. Você, pai ou mãe, sabe que 
pode contar conosco compartilhando pode contar conosco compartilhando 
suas incertezas, angústias e outras suas incertezas, angústias e outras 
questões que só quem cria um filho questões que só quem cria um filho 
conhece.conhece.

12 LEONARDO,
ILDENE, YASMIM E 
ISABEL NASCIMENTO



NOME E

SOBRENOME
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 • Registro de tarefas de casa no Hand7 
www.7setembro.com.br/hand7;

 • Confirmação da frequência do aluno 
por meio de contato telefônico com a 
família; 

 • Ciclo de reuniões entre família e escola 
com a participação dos professores e 
palestrantes convidados; 

 • Atendimentos individuais com Direção 
e Coordenação em todas as sedes.

WILMA 
MELO



NÚCLEO INFANTIL  
BERÇÁRIO
Nossa estrutura é pensada para 
acolher e estimular seu bebê, no tempo 
e lugar certo. Projetamos o berçário 
do Colégio 7 de Setembro com 
berçaristas amorosas e capacitadas 
para cuidarem de bebês a partir dos 
4 meses. Também contamos com 
equipe composta por pedagogas, 
nutricionista, psicóloga e terapeuta 
ocupacional.

BERÇÁRIO DOS SABIDINHOS:

 • Ambiente totalmente climatizado;

 • Salas com música de fundo e berços 
para  o repouso do bebê;

 • Espaço acolchoado para atividades 
direcionadas;

 • Ambiente com espelhos, brinquedos 
e material próprio para cada fase do 
desenvolvimento;

 • Fraldário com banheira individual, água 
temperada e trocador amplo e seguro;

 • Solário para aproveitar os benefícios do 
sol da manhã e do fim da tarde. TURMAS:

 • Manhã: 7h15 às 12h
 • Tarde: 13h15 às 18h
 • Integral: 7h15 às 18h 
               (5, 3 ou 2 vezes na semana)

 • Semi-integral: 7h15 às 14h14
FRANCISCO 
EDUARDO



INFANTIL

Um espaço para brincar e 
aprender, para conviver e criar, 
para se conhecer e descobrir 
o mundo ao seu redor. 
Embasadas numa perspectiva 
sociocons-trutivista, as ações 
propostas favorecem a escuta 
da criança e promovem o 
seu protagonismo, para as 
vivências de aprendizado e 
crescimento.

Uma estrutura completa, 
desenhada especialmente para 
Sabidinhos e as Sabidinhas de 
4 meses até 6 anos, separada 
do Fundamental e Médio, que 
garante o espaço adequado 
para que eles se sintam seguros 
e confiantes nessa caminhada.

CARINHO DE UMA ESCOLA 
PEQUENA NA ESTRUTURA 
DE UM GRANDE COLÉGIO.

TURMAS:
 • Manhã: 7h10 às 11h10

 •  Tarde: 13h15 às 17h10

STI:
 • Integral Regular: 7h10 às 17h10

 • Integral Global a partir de 2 anos.

 • Conheça melhor o Sistema de Tempo 
Integral (STI) e seus benefícios na 
página 34.

CURSOS LIVRES:
 • Diferentes modalidades de esportes, 
dança, artes e língua espanhola.

OBJETIVOS DO 
NÚCLEO INFANTIL:

 • Formação do caráter através do progra-
ma O Caráter Conta e atividades que 
trabalham o respeito a si, ao outro e ao 
ambiente em que vive;

 • Valorização e conscientização de suas 
emoções e as do outro, compreendendo 
seus direitos e deveres nas relações com 
colegas, professores e adultos da escola.

 • Expressão verbal e escrita;
 • Jogos e desafios matemáticos;
 • Conhecimentos interativos com o meio 
ambiente;

 • Solidariedade com os mais necessitados;
 • Vivências da cultura e língua inglesa;
 • Atividades artísticas;
 • Conhecimento digital educacional;
 • Trabalho por Projetos;
 • Emoções Contam.

No C7S, o Programa Bilíngue é 
oferecido para todos os setembrinos, 
do Infantil II ao 9º ano dentro do turno 
regular do aluno.
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FUNDAMENTAL I

COMO ESTIMULAMOS SEU 
FILHO A SER A MELHOR 
VERSÃO DE SI:

 • Projeto de Formação de Leitores 
com incentivo à exploração literária: 
Biblioteca de Sala, Biblioteca Geral e 
Projeto Varal de Leitura;

 • Projetos e aulas complementares, 
conforme o interesse e as necessidades 
do aluno: Clubinhos de Ciências e 
Matemática, RIMA (Revisão Interativa 
para Melhoria de Aprendizagem), 
Feira de Ciências, Amostra Cultural e 
7Nordeste;

 • Educação Emocional (Amigos do Zippy, 
Passaporte: Habilidades para a vida, 
Emoções Contam e O Caráter Conta);

 • Aprendizado por meio da exploração: 
Aulas de Informática, Artes, Música e 
Esportes;

 • Acampamentos, viagens educacionais e 
aulas de campo;

 • Equipes de Supervisão Pedagógica 
e Orientadores Educacionais (SOE) 
dedicados ao acompanhamento do 
desenvolvimento intelectual e emocional 
de cada aluno.16



ENZO
FIALHO

O desenvolvimento precisa ser 
acompanhado de perto para 
identificar e trabalhar as necessidades 
individualmente. Sobretudo, nesta fase 
marcada por transformações diárias. 
É nesse período que aprimoramos a 
formação de princípios, valores éticos e 
senso coletivo. 

A chegada ao Ensino Fundamental 
marca o aprimoramento da formação 
de valores com base na ética, no 
senso coletivo e princípios cristãos. 
Os olhares já estão mais atentos a 
tudo e as transformações são diárias, 
por isso acompanhamos de perto 
o desenvolvimento individual para 
identificar as necessidades e trabalhar 
de acordo com cada uma delas.

CRESCENDO POR 

DENTRO E POR FORA.

TURMAS:
 • Manhã: 7h15 às 11h10
 • Tarde: 13h15 às 17h10
 • Integral: 7h15 às 17h10

No C7S, o Programa Bilíngue é 
oferecido para todos os setembrinos, 
do Infantil II ao 9º ano dentro do turno 
regular do aluno.
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FUNDAMENTAL II

A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 
FICA MAIS ATRATIVA 
CONFORME VAMOS 
DESENVOLVENDO O TALENTO 
DE CADA UM:

 • Projetos transdisciplinares que 
incentivam a participação do aluno em 
atividades socioculturais, promovendo a 
prática do trabalho em equipe (Amostra 
Cultural e Olimpíada Edilson Brasil 
Soárez);

 • Educação Emocional (Projeto O Caráter 
Conta de formação para a cidadania);

 • Cursos de Alto Desempenho;

 • Laboratórios de Redação com 
atendimento individualizado do 
6o ao 9o ano;

 • Tecnologia a favor do aprendizado com 
ferramentas atuais e desafiadoras;

 • Clube de Ciências e Olimpíadas 
Culturais (Matemática, História, 
Astronomia, Redação, Química e Física) 
que proporcionam o aprofundamento 
do aluno em áreas do seu interesse;

 • Aulões e simulados do ENEM;

 • Monitorias;

 • Integração entre arte, cultura e valores 
através de Projetos de Leitura.18



Incentivar a capacidade de questionar Incentivar a capacidade de questionar 
e procurar as próprias respostas. Essa e procurar as próprias respostas. Essa 
é a chave para o desenvolvimento de é a chave para o desenvolvimento de 
um aprendizado eficiente e a origem um aprendizado eficiente e a origem 
de um estudante crítico e criativo. de um estudante crítico e criativo. 
Oferecemos métodos e procedimentos Oferecemos métodos e procedimentos 
de estudos que permitem despertar de estudos que permitem despertar 
todas essas qualidades em cada aluno.todas essas qualidades em cada aluno.

DESENVOLVENDO  
O MELHOR DE 
CADA UM

MARIANA
COSTA

TURMAS:
 • Manhã: 7h15 às 11h55*

 • Tarde: 13h15 às 17h05**

 • Integral: 7h15 às 17h05

No C7S, o Programa Bilíngue é 
oferecido para todos os setembrinos, 
do Infantil II ao 9º ano dentro do turno 
regular do aluno.

* Algumas séries possuem o 5o  tempo 
e ficam até às 12h05.

** Algumas séries possuem o 5o tempo 
e ficam até às 17h55.

19



MÉDIO

ANAMARIA 
OLIVEIRA

Nesta etapa, ficamos ainda mais pró-
ximos do aluno e da família por meio 
de programas de acompanhamen-
to de desempenho. Até o 2o ano do 
Ensino Médio, o aluno estuda 90% 
do programa necessário à prova do 
Enem. Durante o 3o ano, o restante 
do conteúdo é trabalhado juntamen-
te com uma grande revisão. Turmas 
focadas no objetivo acadêmico me-
lhoram o rendimento dos alunos que 
querem se preparar para instituições 
mais concorridas como ITA, IME e 
Universidades Federais. A realidade 
dos processos seletivos dos principais 
centros de excelência do Brasil é apre-
sentada por meio de vestibulares si-
mulados realizados a partir do 9o ano.

NADA SEGURA  
UM SETEMBRINO

20



TURMAS:
 • Manhã: 7h15 às 12h30

 • Tarde: 13h15 às 18h45*

O Ensino Médio do Colégio 7 de O Ensino Médio do Colégio 7 de 
Setembro também acontece fora Setembro também acontece fora 
da sala de aula com vivências da sala de aula com vivências 
inesquecíveis. A Semana dos Jo-inesquecíveis. A Semana dos Jo-
gos complementa nossa formação gos complementa nossa formação 
intelectual e humana em competi-intelectual e humana em competi-
ções que vão do Atletismo ao Em-ções que vão do Atletismo ao Em-
preendedorismo, das Quadrilhas à preendedorismo, das Quadrilhas à 
Apresentação Artística, passando Apresentação Artística, passando 
pela Responsabilidade Social, os pela Responsabilidade Social, os 
alunos se organizam em equipes e alunos se organizam em equipes e 
se desafiam ao mesmo tempo em se desafiam ao mesmo tempo em 
que colocam em prática os valores que colocam em prática os valores 
éticos que aprenderam na escola e éticos que aprenderam na escola e 
com suas famílias. Assim, temos um com suas famílias. Assim, temos um 
aprendizado completo na formação aprendizado completo na formação 
acadêmica e humana garantindo acadêmica e humana garantindo 
que nossos alunos possam chegar que nossos alunos possam chegar 
aonde quiserem.aonde quiserem.

* Turmas do ITA se estendem até às 19h30.
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10 
EXAMES 
SIMULADOS 
DURANTE 
O 3º ANO

ANÁLISE 
DO DESEMPENHO 
INDIVIDUAL

Este é um instrumento que permite ao 
aluno comparar a sua pontuação com 
a pontuação mínima para aprovação 
nos cursos da UFC. Isso é possível 
porque as nossas provas simuladas 
são corrigidas no mesmo padrão do 
ENEM. Além de permitir a verificação 
de quais competências e habilidades 
o aluno precisa desenvolver 
para conquistar a sua vaga na 
universidade.

BOLETIM DE

DESEMPENHO

INDIVIDUAL 

22



ALUNO,  
FAMÍLIA E 
ESCOLA
uma parceria 
de resultados!

As aprovações no ITA e no IME, 
os mais difíceis vestibulares do 
Brasil, em Medicina, em Direito, 
e em universidades públicas 
reafirmam o nosso compromisso 
de preparar o aluno para vencer, 
não importa o desafio.

  APROVAÇÕES   
NO IME 

(2017)

62
APROVAÇÕES NO ITA

(NOS ÚLTIMOS 6 ANOS)

  APROVAÇÕES  EM
DIREITO NA UFC 

(2017)

  APROVAÇÕES  EM
MEDICINA NAS

FEDERAIS 
(2017)

23



BILÍNGUE 
PARA TODOS OS  
SETEMBRINOS

O BILINGUISMO É PARTE 
ESSENCIAL DA MISSÃO DO 
C7S. EM SEUS ASPECTOS 
LINGUÍSTICOS E CULTURAIS 
A EDUCAÇÃO BILÍNGUE É 
O FUNDAMENTO PARA A 
CONSTRUÇÃO DE CIDADÃOS 
GLOBAIS, CAPAZES DE ACOLHER 
OS OUTROS E DE CONSTRUIR UM 
MUNDO MELHOR. 

No C7S, o Programa Bilíngue é 
oferecido para todos os setembrinos, 
do Infantil II ao 9º ano dentro do 
turno regular do aluno e já incluso 
nas parcelas do Colégio.

ALTA PEFORMANCE

Alunos com inglês avançado no 9º ano:

 • Aulas com turmas pequenas;

 • Divididas pela proficiência dos alunos;

 • Ensino de todas habilidades comunicativas 
da língua;

 • Aprendizagem integrada de conteúdos  
curriculares por meio da língua.24



CERTIFICADOS
INTERNACIONAIS

O Bilíngue substitui o Inglês 
regular e o curso de Inglês 
e vale como nota curricular 
para a aprovação do aluno. 
Além disso, todos os alunos 
do 5º e do 9º ano realizarão 
teste de proficiência externo 
(TOEFL ou Cambridge).

A metodologia bilíngue inclui o ensino 
de todos os aspectos da Língua Inglesa 
(oralidade, escrita, compreensão 
auditiva, leitura, cultura, etc.). Envolve 
também o ensino de conteúdos 
curriculares em Inglês, durante as 
aulas do bilíngue, sem nenhuma 
mudança na carga horária das demais 
disciplinas curriculares que continuam 
sendo ministradas em Português.

METODOLOGIA 

BILÍNGUE

LUCCA  
MOREIRA

25



O STI BILÍNGUE 
MUDOU DE 
NOME: AGORA 
É STI GLOBAL

UM CURRÍCULO DE AMPLITUDE 
INTERNACIONAL, FAVORECENDO 
A CIDADANIA GLOBAL E AS 
HABILIDADES METACOGNITIVAS 
E SOCIOEMOCIONAIS DO ALUNO.

 •Mais aulas em inglês à tarde.
 • Espanhol como língua adicional.

Desde 2009, oferecemos um programa 
bilíngue no turno da tarde, integrado ao 
STI. Esse programa será agora trilíngue e 
passará a ser chamado de STI Global. Os 
alunos do STI terão, além do bilíngue no 
horário da manhã, mais aulas de Inglês à 
tarde e o Espanhol como língua adicional 
(a partir do 2º ano do EF). No Global, 
os alunos atingem níveis de proficiência 
linguística e acadêmica similares aos das 
escolas internacionais.
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LÍVIA 
CATUNDA
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PROGRAMA 
BILÍNGUE

2009

HIGH
SCHOOL
2014

IB WORLD 
SCHOOL
2019

Para esse fim, a organização trabalha 
com escolas, governos e organizações 
internacionais para desenvolver pro-
gramas desafiadores de educação 
internacional e de avaliação rigorosa.

Esses programas incentivam os alu-
nos no mundo todo a se tornarem 
aprendizes ativos e solidários ao lon-
go da vida, que compreendem que 
outras pessoas, com suas diferenças, 
também podem estar certas.

O objetivo do IB é formar um aluno 
de mentalidade internacional que, 
reconhecendo-se como humanos e 
compartilhando sua responsabilida-
de com o planeta, ajudam a criar um 
mundo melhor e mais pacífico.

COMO COMUNIDADE DO IB, NOS 
EMPENHAMOS EM SER:

 • Investigadores;
 • Informados;
 • Pensadores;
 • Comunicadores;
 • Íntegros;
 • Mentes abertas;
 • Solidários;
 • Audazes;
 • Equilibrados;
 • Reflexivos.

TORNAR-SE UMA IB WORLD 
SCHOOL É MAIS UMA ETAPA DE 
UM TRABALHO DE BILINGUISMO 
INICIADO HÁ 10 ANOS PELO 
COLÉGIO 7 DE SETEMBRO.

MISSÃO DO IB
O International Baccalaureate® visa 
o desenvolvimento de jovens investi-
gadores, informados e solidários que 
ajudam a criar um mundo melhor e 
mais pacífico através da compreen-
são e do respeito interculturais.
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MURILO 
NETO

O International Baccalaureate Diplo-
ma Programme é um currículo aca-
demicamente desafiador e equilibra-
do reconhecido mundialmente. Ele 
prepara o aluno para ter uma men-
talidade internacional e facilita enor-
memente o acesso ao ensino univer-
sitário em todo o mundo.

APÓS O IB: PARTICIPAÇÃO EM 
UMA SOCIEDADE CADA VEZ MAIS 
GLOBAL.

 • Preparação intelectual: base para o 
sucesso acadêmico e profissional – 
autonomia, comunicação, pesquisa.

 • Reconhecimento por quase 2000 
universidades:

 –Admissão: rigor acadêmico / 
avaliações externas, demonstração de 
interesses;
 –Concorrer a bolsas;
 –Aproveitar créditos para eliminar 
disciplinas.

 • Programas de bolsas específicos para 
alunos IB: Mais de 150 universidades.
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SISTEMA DE
TEMPO INTEGRAL

Nesse sistema, crianças e 
adolescentes vivenciam atividades 
voltadas para o desenvolvimento 
de conhecimentos, atitudes e 
habilidades esperadas em cidadãos 
inteligentes e de bom caráter. O STI 
é oferecido da Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental.

CRESCER E  

DESENVOLVER A 

TODO MOMENTO
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SOPHIE
DANTAS  

PROGRAMAÇÃO  
E BENEFÍCIOS DO STI:

 • Aulas regulares no turno da manhã;

 • Intervalo: Banho, almoço e descanso. 
As crianças são acompanhadas por 
profissionais durante todo o período;

 • SAT - Sistema de Acompanhamento 
de Tarefas. Professores graduados 
e experientes orientam o aluno na 
resolução das tarefas, tirando dúvidas  
e instigando-o a ir além;

 • Cursos Livres: Curso de idiomas, 
esporte, artes e dança, definidos de 
acordo com a faixa etária e aptidão  
do aluno;

 • Projeto DIVERSAT com atividades 
artísticas, recreativas e culturais;

 • Alimentação orientada por nutricionista, 
proporcionando o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis.
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CURSOS  
LIVRES

*Modalidade oferecida  
somente na sede Aldeota.
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ACADEMIA  
DE DANÇA

A arte viva no movimento. A 
Academia de Dança oferece 
diferentes modalidades para 
combinar com todos os perfis 
de alunos, que demonstram sua 
evolução nas nossas mostras e 
festivais.

MODALIDADES:
A partir do infantil 3.

 • Baby Class;
 • Balé Clássico;
 • Jazz;
 • Hip Hop*.



- Luiza Gomes, mãe da
Isadora Gomes

Isadora faz balé 
desde o Infantil 
4 e a partir daí 
passou a ter mais 
autonomia nas 
suas ações e se 
tornou muito 
mais segura. 
Hoje demonstra 
desenvoltura 
em suas 
apresentações e 
uma habilidade 
comunicativa 
e criativa 
fantástica.”
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- Fernando Soares 
pai de Rafael  Gomes

Rafael depois da 
bateria melhorou muito 
a concentração, sua 
habilidade motora e 
sociabilidade. Passou 
a ter mais foco nas 
atividades que realiza.”

CENTRO  
DE ARTES
Desenvolver habilidades 
artísticas amplia os 
horizontes, além de auxiliar 
na sensibilidade, interação e 
expressão. Oferecemos uma 
grande variedade de cursos 
para possibilitar o completo 
desenvolvimento de crianças 
e jovens em todas as suas 
habilidades.

CURSOS: 
A partir de 5 anos de idade.

 • Artes Visuais;
 • Teatro;
 • Bateria;
 • Violão;
 • Teclado;
 • Guitarra;
 • Contrabaixo;
 • Canto;
 • Coral.
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CARLOS VICTOR
PAULO CÉSAR 
LUIZ GUSTAVO

 - Osmaick Soares Cavalcante
 pai do Luiz Gustavo.

O caratê proporciona ao meu 
filho mais saúde, disciplina e 
respeito ao próximo. Em sala 
de aula, ele fica mais esperto 
e atento.  Os professores do 7 
de setembro estão ajudando 
meu filho a evoluir e sair do 
sedentarismo, garantindo 
benefícios para a sua saúde, 
sua vida pessoal e na escola.”

*Modalidades oferecidas  
somente na sede Aldeota.
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ESCOLA 
DE ESPORTES

O Departamento de Educa-
ção Física e Esportes atende 
às mais variadas idades, pro-
movendo a prática saudável 
de esportes que incentivam a 
harmonia dos domínios psico-
motores, afetivos e cognitivos. 
Oferecemos diversas moda-
lidades para que os alunos 
possam praticar a que mais 
se enquadra em suas prefe-
rências e necessidades.

MODALIDADES:
A partir de 3 anos de idade.

 • Futsal;
 • Basquete;
 • Vôlei;
 • Karatê;
 • Futebol Society*;
 • Natação*;
 • Ginástica Rítmica*;
 • Patinação*.



- Josyane Rebouças da Silva, 
mãe da Lívia Rebouças

Lívia sempre gostou de 
atividades manuais e a 
Oficina DIY possibilitou 
desenvolver e aperfeiçoar 
essa habilidade com 
criatividade e senso de 
responsabilidade com o 
meio ambiente, a partir 
do reaproveitamento de 
materiais.”

CENTRO DE 
TECNOLOGIA
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MATERIAIS E 
FERRAMENTAS
O curso de Materiais e Fer-
ramentas do 7 de Setembro 
incentiva a criatividade de 
seu filho, utilizando como 
matéria-prima: madeira, 
metais e tecidos. Os alunos 
desenvolvem habilidades 
manuais para criar, modi-
ficar, restaurar as próprias 
coisas, fazendo eles mes-
mos projetos e tarefas.

Aulas para alunos do 4º ano 
Fundamental I ao 8º ano 
Fundamental II, na sede Aldeota.

FAÇA VOCÊ MESMO
As oficinas de DIY (Do It 
Yourself) do 7 de Setembro 
estimulam a inovação e o 
interesse dos alunos em de-
senvolver habilidades que 
os permitam colocar, por 
conta própria, o estudo te-
órico em prática. Os cursos 
de Materiais e Ferramentas 
e Robótica utilizam a Me-
todologia Maker de ensino, 
que prepara os estudantes 
não só para lidar com os de-
safios da escola, mas tam-
bém da vida, fora da sala 
de aula. O aprendizado se 
dá por meio da construção 
e execução de projetos, fa-
zendo com que a criança se 
sinta mais capaz, indepen-
dente e realizada. 



CLÉO MELO E 
EDUARDO BEZERRA 

- Bianca Martins Melo,
mãe da Cléo Melo.

Eu não imaginava que a 
Cléo, com apenas 6 aninhos 
se interessasse em robôs. Ela 
que me pediu. Achei o máximo 
e a matriculei prontamente. 
Ela já me pediu para comprar 
Legos para brincarmos juntas 
em casa. O interesse aumenta 
a cada dia e a concentração 
também. Ela se diverte muito 
na aula. A professora é muito 
atenciosa e me mantém sempre 
informada dos progressos. 
Entendo que é muito importante 
o colégio estar acompanhando 
as tendências, muitos empregos 
do futuro ainda não existem e 
é com disciplinas inovadoras 
assim, que prepararemos os 
nossos filhos para o mercado de 
trabalho do futuro.”

ROBÓTICA
O curso de Robótica do 7 de 
Setembro é uma peça impor-
tante para o futuro de seu filho. 
Ele abre as portas de um novo 
mundo, onde se aprende sobre 
automação e tecnologia, criati-
vidade e novas ideias, enquanto 
são desenvolvidos conhecimen-
tos de lógica, programação e le-
tramento digital.

Aulas para alunos do 2º ano 
Fundamental I ao 8º ano Fundamental 
II, nas sedes Aldeota (EBS)  
e Centro (NGS)
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ESTRUTURA 
E RECURSOS
ENSINO DIFERENCIADO 
PEDE UMA ESTRUTURA 
SEM IGUAL.

Investir na educação também 
é investir em uma estrutura 
capaz de receber o seu filho e 
a sua família da melhor forma 
possível. Nossa estrutura 
oferece oportunidades para o 
pleno desenvolvimento e para 
a construção de uma relação 
sólida e de credibilidade.

03 
SEDES

204 
SALAS DE AULA

14 
LABORATÓRIOS

09 
AUDITÓRIOS

01 
PISCINA

07 
QUADRAS
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O Colégio 7 de Setembro possui duas 
estações de observação, uma em 
cada sede. Cada cúpula giratória é 
equipada com potentes telescópios, 
câmeras fotográficas e bibliotecas 
especializadas em Astronomia. Todos 
esses recursos contribuem para 
a excelência de nossas pesquisas 
científicas e projetos didáticos.

OBSERVATÓRIO 
ASTRONÔMICO 

O Hand7 reúne informações acadê-
micas e financeiras do aluno para 
uma consulta mais ágil. O serviço 
contempla:

 • Boletim;
 • Diário de Classe;
 • Gabaritos das provas objetivas e 
simulados;

 • Desempenho dos alunos nos 
simulados ENEM;

 • Situação de Matrícula do Aluno;
 • Informações Financeiras;
 • Informativo para Imposto de 
Renda;

 • Boleto Bancário;
 • Fale Conosco;
 • Consulta aos materiais usados em 
sala de aula.

HAND7 

Imagine uma árvore que, ao invés 
de frutos, produz livros. É a árvore de 
livros! A maior plataforma de leitura 
digital da América Latina, parceira do 
Colégio 7 de Setembro.

A qualquer dia e hora, pelo 
computador, celular ou tablet, 
colaboradores, pais e alunos do C7S 
poderão acessar o vasto material 
disponível na ferramenta.

Os gêneros variam entre ação, 
aventura, ficção científica, romance, 
quadrinhos, clássicos, poemas, 
contos, línguas e ciências. Cada livro 
lido equivale a um ponto, ou seja, 
quanto mais o estudante ler, mais 
pontos ele acumula e ainda concorre 
a prêmios e certificados. 

www.arvoredelivros.com.br

ÁRVORE DE LIVROSTECNOLOGIAS
Quando iPads ainda pareciam uma 
realidade distante para muitos, o C7S 
já mostrava seu pioneirismo mais 
uma vez abrindo os primeiros iPad 
Labs do Ceará. Hoje, os gadgets já 
foram incorporados à rotina da sala 
de aula convencional como mais um 
recurso para o aprendizado eficiente.
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Colônia de Férias

Festival de Quadrilhas 

Acamp7

O 
DIA 
A DIA 
NA 
ESCOLA



Jogo de Conhecimento

Colônia de Férias

Atletismo

Apresentação 
Artística

Semana da Pátria

FORMAÇÃO INTELECTUAL 

E HUMANA EM VIVÊNCIAS 

QUE SÓ OS SETEMBRINOS 

CONHECEM.



• Inauguração do Berçário na Sede Centro (NGS).
• 80 Anos do C7S.

2015

Após 16 anos de atuação e compromisso com a educação superior no Brasil, a 
FA7 torna-se a UNI7 - Centro Universitário 7 de Setembro.

2016

O 7 de Setembro se torna a primeira IB World School do Ceará, 
mais uma importante etapa de um trabalho de bilinguismo 
iniciado há 10 anos.

2019

• O 7 de Setembro alcança mais uma vez o 1º lugar do Enem no Ceará.

• O Colégio inaugura seu Centro de Tecnologia, com aulas de Robótica, 
Materiais e Ferramentas.

2018

• Inauguração do Berçário na Sede Aldeota (EBS), para receber bebês 
a partir de 4 meses.

• 1º lugar do ENEM entre os colégios particulares do Ceará.

2014

É inaugurado o 1o Laboratório de iPads do Ceará, no C7S. 
2011

O Colégio começa a oferecer o Sistema de Tempo Integral Bilíngue 
na Sede Aldeota (EBS).

2008

É inaugurado o Núcleo de Educação Infantil da sede Aldeota (EBS).
2007

Inicia-se a reescrita do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
do Colégio 7 de Setembro.

2006

É construída a segunda sede no centro da cidade, denominada Diplomata 
Ednildo Gomes Soárez (EGS), onde funciona o Ensino Médio e o Pré-universitário.

1994

É inaugurada na Aldeota a sede Edilson Brasil Soárez (EBS).
1993

Nasce a FA7 - Faculdade 7 de Setembro.
2000

O Colégio 7 de Setembro muda para a Av. do Imperador, 1330 onde, 
até hoje, funciona a sede Nila Gomes Soárez (NGS).

1946
O jovem professor Edilson Brasil Soárez 

inicia sua obra educacional com apenas dois 
alunos, em uma sala cedida pela Igreja 

Presbiteriana de Fortaleza.

1935

LINHA  
DO
TEMPO
Mais de 

80 anos 

oferecendo 

Educação  

de Valor.
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DOCUMENTOS 
PARA MATRÍCULA

GABRIELA 
LOPES

PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO  
DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS:

 • 2 fotos 3x4 recentes;
 • Cópia da certidão de nascimento do aluno;
 • Cópia do CPF do aluno (caso tenha);
 • Cópia do RG e CPF dos pais e responsável finan-
ceiro do aluno;

 • Cópia do comprovante de endereço dos pais e do 
responsável  financeiro;

 • Boletim do aluno;
 • Declaração de matriculado do ano corrente;
 • Taxa de matrícula (valor sob consulta).

A INSCRIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA SEDE ONDE O 
CANDIDATO PRETENDE ESTUDAR:

 • Sede Nila Gomes de Soárez – Centro  
(Educação Infantil e Ensino Fundamental);

 • Sede Ednildo Gomes de Soárez – Centro  
(Ensino Médio);

 • Sede Edilson Brasil Soárez – Aldeota  
(Educação Infantil ao Ensino Médio).

OS NOVOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO AD-
MITIDOS DA SEGUINTE FORMA:

 • No Berçário, por meio de entrevista com os pais e/
ou responsáveis, sendo necessário período para 
adaptação da criança;

 • Nos demais níveis (Infantil I ao 1º ano), mediante 
estágio de  observação do aluno em sala de aula 
(um ou dois dias) e entrevista com os pais e/ou 
responsáveis.

PARA A ADMISSÃO DOS NOVOS ALUNOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL (2º AO 9º ANO) E NO ENSINO MÉDIO  
(1º AO 3º ANO) SÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PROCEDI-
MENTOS:

 • Entrevista com o candidato e com o pai e/ou res-
ponsável, no ato da inscrição;

 • Aplicação dos exames de Português e Matemática, 
abordando os conteúdos programáticos indicados 
no roteiro de estudo com data, horário e local defini-
dos no ato da inscrição;

 • Entrevista final com o aluno e com o pai e/ou res-
ponsável, com data, horário e local definidos no ato 
da inscrição.
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