
INFORMAÇÕES
Na entrevista, os pais ou responsáveis deverão apresentar
os seguintes documentos:

• Certidão de nascimento do candidato; 
• Comprovante de residência; 
• Documento de identidade e CPF dos pais ou responsáveis; 
• Carteira de vacinação (até 14 anos); 
• Carteira de identidade do candidato (obrigatória a partir do Ensino Médio); 
• Declaração da escola de origem do ano ou da série que está cursando ou cursou este ano.
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UM LUGAR PARA APRENDER, 
VIVER E SER FELIZ.

O Colégio Catarinense faz parte da rede de educação jesu-
íta, presente em mais de 110 países, e se preocupa em ofe-
recer ricos espaços de aprendizagem que transcendam as 
competências acadêmicas tradicionais. A educação jesuíta 
se empenha em desenvolver valores cristãos, éticos e so-
lidários. Por isso, o Colégio Catarinense educa para a vida, 
formando pessoas intelectualmente preparadas para os de-
safios do futuro e comprometidas com a construção de uma 
sociedade mais justa e fraterna.

UMA PROPOSTA INACIANA

O fazer pedagógico do Colégio Catarinense é voltado à for-
mação integral do ser humano de modo equilibrado e har-
mônico, e proporciona, ao estudante, o desenvolvimento em 
suas diferentes dimensões: afetiva, ética, corporal, espiri-
tual, cognitiva, sociopolítica, estética e comunicativa. Para 
isso, oferecemos:

• Propostas curriculares abertas, flexíveis e dinâmicas, ba-
seadas na interdisciplinaridade e na qualidade acadêmica; 
• Aprendizagem por meio do uso de novas mídias e tecnolo-
gias; 
• Espaço físico com salas climatizadas, equipadas com lou-
sas digitais; 
• Matriz curricular enriquecida em relação aos parâmetros 
estabelecidos pelo MEC;
• Projetos de formação humana e cristã voltados à orienta-
ção de vida (tais como prevenção às drogas, sexualidade, 
voluntariado, métodos de estudo e bullying); 
• Saídas de campo e estudos do meio para aprofundar os 
conteúdos e valores trabalhados em sala de aula.

NOSSA ESTRUTURA

O Colégio Catarinense ocupa uma área de aproximadamen-
te 60.000 m2, no Centro de Florianópolis. Além do prédio 
principal, tombado pelo patrimônio histórico, oferecemos 
espaço para cultura, esporte e apoio às atividades de ensino 
e aprendizagem.

• Duas bibliotecas com mais de 45.000 volumes; 
• Amplos espaços para a convivência; 
• Auditórios; 
• Teatro;

• Campo de futebol oficial; 
• Grupo de escoteiros;
• Museu;
• Quadras poliesportivas; • Restaurantes e cantinas; • Centro 
Médico.

A EXPERIÊNCIA VAI ALÉM DOS NOSSOS MUROS

Os projetos possibilitam o desenvolvimento de diferentes 
habilidades e competências, fazendo da aprendizagem um 
espaço vivo de interações e de construção de conhecimen-
tos que permitem uma visão ampla da realidade em suas 
múltiplas dimensões.

• Casa da Juventude de Pinheiral – Major Gercino; 
• Casa dos Escoteiros – Lagoa do Peri; 
• Recanto Santo Inácio – Ribeirão da Ilha; 
• Projeto Valorização da Vida;
• Projeto Municípios Catarinenses – Políticas públicas e for-
mação da cidadania; 
• Feira Cultural;
• Feira do Livro;
• Festival da Canção; 
• Museu da PUC (POA / RS); 
• Projeto Cantando o Natal.

EM BUSCA DO magis 

Como protagonistas do seu desenvolvimento, os alunos 
são convidados a atuar de forma autônoma, consciente e 
responsável, em uma busca constante por aprender mais e 
melhor. No Colégio Catarinense, os alunos contam com uma 
estrutura completa para a construção do conhecimento. 

• Aulas de reforço; 
• Jogos interséries; 
• Laboratórios de Física, Química e Biologia; 
• Lousa interativa;
• Encontros de Formação Humana e Cristã; 
• Olimpíada; 
• Grade curricular enriquecida; 
• Aulas de língua estrangeira (inglês, alemão e espanhol); 
• Corpo docente em contínua formação.



UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
 A SERVIÇO DO ALUNO

Em busca de atender cada vez melhor aos desafios da Edu-
cação, o Colégio Catarinense coloca, à disposição do aluno e 
das famílias, um conjunto de profissionais capazes de ofere-
cer suporte às atividades escolares e acompanhar o proces-
so de ensino e aprendizagem.

• Serviço de Orientação Pedagógica (SOP);
• Serviço de Orientação Religiosa, Pastoral e Espiritual (SO-
REP);
• Serviço de Orientação Educacional (SOE);
• Serviço de Orientação de Convivência Escolar (SOCE).

3ª SÉRIE: RUMO À UNIVERSIDADE

Os alunos da 3ª série utilizam material de ensino que permi-
te agilizar estudos e pesquisas voltadas à preparação para 
os principais vestibulares do Estado e para o ENEM. O apoio 
didático conta, ainda, com professores experientes e bem 
formados.

Disponibilizamos 40 horas semanais de aulas, além dos “au-
lões”  de revisão e das oficinas de aprofundamento nas disci-
plinas. Além disso, o vestibulando dispõe de: 
• Simulados para o ENEM;
• Simulados para o vestibular;
• Orientação profissional;
• Oficinas de aprofundamento de estudos;
• Aulões de atualidades;
• Visitas às universidades e aos centros de estudo de nível 
superior.

PROJETO MAGIS - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

O Projeto MAGIS oferece, aos alunos do Colégio Catari-
nense, uma infinidade de atividades complementares inte-
gradas ao currículo escolar que combinam conhecimento, 
convivência, formação e alegria, envolvendo esporte, arte, 
cultura, aprofundamento de aprendizagem e pastoral, todas 
visando à formação integral e social dos alunos.

QUEM ESTUDA DE MANHÃ FAZ À TARDE. 
QUEM ESTUDA À TARDE FAZ DE MANHÃ. 
MAIS APRENDIZADO E MAIS EXPERIÊNCIAS.

• Arte Circense
• Ateliê de Artes
• Atletismo
• Basquetebol
• Bateria
• Canto
• Catequese de Crisma
• Futebol de Campo (mas-
culino)
• Futsal (masculino e femi-
nino)
• Ginástica Rítmica
• Guitarra
• Handebol
• Hóquei
• Inglês 
• Judô / Jiu-Jítsu
• Musicalização
• Oficina de Cosméticos
• Oficina de Redação

• Oficinas de Aprofunda-
mento em Biologia, Mate-
mática, Língua Portuguesa, 
Física e Química
• Patinação Artística
• Percussão
• Piano
• PME – Projeto de Motiva-
ção Educacional
• Projeto Voluntariado “Anjo 
Gabriel”
• Teatro
• Teclado
• Tênis de Campo
• Violão
• Voleibol
• Xadrez
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