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Somos gerações, somos tradição. Começamos em família e 

construímos a família Evolução. Há 39 anos fazemos história. 

Construímos o presente e transformamos o futuro através de um 

projeto político pedagógico arrojado, com uma metodologia 

inovadora que pensa em seus alunos como agentes de 

transformação do meio, capazes de articularem conhecimento, 

ética, cidadania e responsabilidade socioambiental, através de 

um currículo que alia o conteúdo à realidade. 

Nossa escola é feita de histórias, afeto e memória. Nosso objetivo 

está na formação integral dos nossos alunos, através da 

promoção de uma educação de qualidade, que assegura as 

aprendizagens essenciais em todas as fases do desenvolvimento 

e está atenta às necessidades individuais do aluno.

Tudo isso se torna possível porque temos uma equipe altamente 

capacitada, comprometida, que se relaciona de forma 

humanizada. Essa marca perpassa por todas as nossas ações 

ações pedagógicas. Nosso trabalho vai além de transmitir 

conteúdo.

Instigamos as múltiplas inteligências para formar um aluno 

cidadão capaz de fazer suas próprias escolhas, com autonomia, 

responsabilidade e autoconhecimento.

Educar é uma missão que cumprimos com louvor.
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Etapa de múltiplas 

experiências e descobertas 

onde vínculo, 

conhecimento, socialização 

e autonomia são princípios 

fundamentais que norteiam 

o nosso trabalho. Com 

atividades lúdicas, que 

instigam a imaginação, 

oportunizamos o 

desenvolvimento pessoal e 

social da criança, em uma 

apropriação gradativa da 

realidade. Aqui, o aluno 

constrói e amplia seus 

conhecimentos, 

envolvendo-se em jogos, 

brincadeiras e vivências 

transformadoras. 

Quando os porquês se tornam mais complexos e revelam o desejo de 

conhecer o mundo, o Colégio Evolução mostra aos alunos o quão 

atraente pode ser o universo do conhecimento. O olhar curioso e 

aguçado diante do desconhecido é o principal instrumento do 

estudante, ator de sua própria aprendizagem. No Ensino Fundamental, 

aulas, pesquisas, estudos do meio e projetos de trabalho 

interdisciplinares favorecem o desenvolvimento da criança e do 

adolescente como seres pensantes e agentes de transformação, capazes 

de articular informação, conhecimento e noções de ética, cidadania e 

responsabilidade socioambiental, a partir de um currículo que alia 

conteúdo à realidade, levando-os a perceber que a escola está integrada 

ao meio em que vivem.



ensino

Médio

É ao longo do Ensino Fundamental - Anos Finais que os nossos alunos 

ganham maior independência, assumem novas responsabilidades e se 

deparam com desafios de maior complexidade. Educamos para que 

sejam agentes transformadores, munidos de responsabilidade, senso 

crítico e protagonismo. Comprometidos com os processos de 

aprendizagem, nossa equipe compreende as necessidades de cada 

aluno. O aprendizado atinge seu potencial máximo quando o estudo se 

integra à vida.

Nessa etapa, os nossos alunos são preparados para conquistarem o seu 
projeto de vida. Aqui, os alunos Evolução encaram o ingresso à 
Universidade como uma consequência dessa preparação.
Nós possibilitamos o seu desenvolvimento intelectual e psicossocial, 
permitindo-lhes enfrentarem os desafios da vida com maior segurança 
e competência. Para isso, oferecemos uma equipe altamente 
capacitada e comprometida, material didático pioneiro e de alta 
performance e um ambiente estimulador.
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As competências socioemocionais estão presentes em nosso currículo e 
são trabalhadas de forma contínua da Educação Infantil ao Ensino 
Médio.  Com elas, os alunos têm a oportunidade de se conhecerem, de 
cuidarem da sua saúde física e emocional, de aprenderem sobre a 
diversidade do comportamento humano, validando e reconhecendo as 
emoções de forma genuína e empática.

A preparação para as diversas 

olimpíadas do conhecimento 

proporciona aos alunos a 

possibilidade de um novo olhar sobre 

o conhecimento, sobre as 

descobertas e técnicas de estudo, 

promovendo um intercâmbio rico 

entre a escola e o ensino superior e 

auxiliando no estímulo à descoberta 

da vocação profissional. Nossos 

alunos conquistam a cada ano um 

significativo reconhecimento nacional 

pelas suas conquistas nas diversas 

modalidades olímpicas.

Oferecemos a 
partir do Infantil 
IV, com aulas de 

judô, natação, 
futsal, vôlei, balé, 

jazz, basquete, 
funcional kids, 

xadrez, robótica 
e desenho e 

pintura.

No Evolução, a criatividade, a imaginação e a 
fantasia são palavras de ordem. São 
inúmeras atividades realizadas 
semanalmente, que instigam o hábito de 
leitura, através de narrativas, dramatizações 
e produções literárias. Acreditamos que é 
criando o hábito despretensioso da leitura 
no cotidiano que se constrói laços fortes com 
a mesma, produzindo paixão e fascínio pelo 
ato de ler.

clube da

leitura
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sarau

A preparação necessária para a nota 

1000 no ENEM. A oficina possibilita 

ao aluno a evolução constante da 

criticidade e capacidade 

argumentativa, com aulas dinâmicas, 

discussões temáticas e correção 

individual das produções textuais.

laboratório de

Redação

É a culminância do trabalho 
realizado pelo Centro de 
Artes,  Ciências e Tecnologia 
Evolução cuja essência se 
encontra na promoção de 
ações artísticas e culturais, 
ampliando e enriquecendo 
as experiências do nosso 
corpo discente. No Evolução, 
valorizamos as múltiplas 
formas de expressão da 
inteligência.

Uma estrutura física 
pensada em cada detalhe 
para promover o 
aprendizado e a socialização 
das crianças e adolescentes. 
O Evolução foi planejado 
para ser um ambiente 
alegre, acolhedor e capaz de 
receber o projeto 
pedagógico da escola.

Talento
precisa de

espaço



Para 2021, O Colégio Evolução desenvolveu um Programa de Educação Integral para as 

turmas do 5º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Com projeto pedagógico arrojado e 

metodologia diferenciada, o programa busca despertar as potencialidades dos alunos, com 

atividades diversificadas que ampliam e enriquecem as aprendizagens acadêmicas, sociais 

e culturais.  Com rotina personalizada, as turmas poderão desfrutar de apoio pedagógico 

permanente alinhado ao período regular, programa bilíngue e atividades esportivas e 

culturais.

Esse é um projeto pedagógico inovador, construído por quem entende de aprovação. Ele 

será composto por atividades diversificadas, que irão otimizar a qualidade do aprendizado, 

bem como servirá de alicerce para construção de uma rotina de estudo. Neste sentido, 

contaremos com uma Assessoria que construirá um cronograma de estudo personalizado, 

metas, revisões sistemáticas, além de fornecer o passo a passo técnico e motivacional para 

que o aluno seja aprovado nas Universidades que deseja. Suporte pedagógico permanente 

com monitorias e aulas particulares. Apoio pedagógico alinhado com o período regular e 

acompanhamento psicológico. Este serviço estará disponível a partir do 9º ano até a 3ª Série 

do Ensino Médio, possibilitando a esse grupo uma dedicação de forma integral e contínua 

em prol dos seus objetivos.
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Equipe de

altamente

e

com a

professores
comprometida

capacitada

aprendizagem.

Quando o assunto é o ENEM, o Colégio Evolução alcança continuamente excelentes resultados. Há anos, 

ocupamos as primeiras posições do ENEM. Tudo isso é fruto do trabalho de nossa dedicada equipe de 

professores, atuante coordenação e assistência permanente da equipe multidisciplinar.

equipe

Apro
vação

Sabemos que quanto mais cedo ocorrer o contato da criança com outros idiomas mais fácil se dá o 
processo de aquisição e mais se assemelha à da língua materna. Pensando nisso, o Programa Bilíngue 
oferta quatro aulas semanais de Inglês, a partir do Infantil IV, dentro da carga horária regular do aluno. Ele 
garante o convívio constante e natural com a língua. Assim, as crianças aprendem a partir de atividades de 
ensino contextualizadas, jogos, projetos e assuntos diversos na língua inglesa, em situações criativas e 
respaldadas no material didático da Editora Cambridge. Mais do que aprenderem um segundo idioma, o 
aluno se torna capaz de pensar em duas línguas.
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Recursos digitais e práticas inovadoras fazem a diferença na formação e aprendizado do aluno.

•  Aplicativo Educonnect: A comunicação com a escola ao alcance das mãos. Com ele, os pais e 

responsáveis têm acesso à Agenda Escolar, ao Boletim, às Notificações e ao Painel Financeiro.

• Plataforma SAS - oferece soluções educacionais que integram conteúdo de excelência, tecnologia 

relevante e serviços especializados, com o objetivo de potencializar o aprendizado de cada aluno e 

prepará-lo para os desafios de hoje e do amanhã.

• Aplicativo e Portal;

• Livros digitais;

• Videoaulas e tarefa online;

• Plano de estudo individualizado;

• Google for Education: Um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e alunos 

aprendam e inovem juntos.
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- Sistema de Ensino Ari de Sá – SAS;

- Alinhado com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular);

- Proporciona uma sequência lógica e gradativa de aprendizado;

- Propicia ao aluno um hábito de estudo de alta performance

O aluno Evolução tem acesso a lanches 

saudáveis, nutritivos e diversificados. A 

partir das 12h, nosso restaurante também 

prepara um saboroso almoço para nossos 

alunos, famílias e colaboradores, com 

cardápio variado especialmente elaborado 

por nossa nutricionista escolar.

material
Didático

Cantina
restaurante



R. Ovídio Mendonça, 130 - Miramar, 

João Pessoa - PB, 58043-210

3244-7711
@evolucaopb          /colegioevolucao
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