
Christus Parquelândia I
Do Infantil I ao 4º ano EF I
Av. Eng. Humberto Monte, 1355 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia II
Do 5º ao 8º ano EF II
Av. 21 de Abril, 248 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia III
Do 9º ano EF II à 2ª série EM 
Av. 21 de Abril, 295 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Pré-Universitário Jovita Feitosa
Av. Jovita Feitosa, 1079 | Fone: (85) 3283.3788 



Se jam bem -vindoS!
Fazer escolhas é sempre difícil, principalmente quando se trata 
da escola à qual iremos confiar nosso(s) filho(s). Requer cuidados 
especiais: observação, pesquisa, comparação com os objetivos e 
valores da própria família...

Contem conosco, senhores pais, para ajudá-los !

O Colégio Christus utiliza vários tipos de atividades complemen-
tares realizadas em sala de aula e de recursos pedagógicos, que 
levam os alunos a sentirem a escola como um local de apren-
dizagem séria, porém prazerosa.

Dentre as atividades complementares, destacamos:

• Projetos que exigem muita pesquisa por parte dos alunos.

• Aulas de campo que visam ao aprofundamento dos conteú-
dos adquiridos e à interdisciplinaridade, tão importante para 
a visão real do todo.

• Palestras que buscam a formação da cidadania e dos valores 
éticos e religiosos.

Como recursos pedagógicos, salientamos os digitais, sempre 
utilizados dentro da mais moderna tecnologia e didática.

Acreditamos que, para haver melhor aprendizagem e desenvolvi-
mento da criança e do jovem, é preciso que a escola os cative com 
um ambiente confortável e acolhedor, onde se sintam respeitados 
em suas necessidades pessoais.

Esperamos que, ao buscarem para seus filhos uma educação, que 
favoreça o desenvolvimento das suas aptidões e dos seus valores 
cristãos, sintam que podem confiar na nossa escola.



noSSa HiStória
O Colégio Christus foi fundado em 1951 com o nome de ins-
tituto Christus, pelo professor Roberto de Carvalho Rocha, 
recém-chegado dos Estados Unidos, após cinco anos de formação 
em Teologia e Educação, na Universidade de Washington. Como 
Patrono da Instituição, o Prof. Roberto escolheu São Bento, o 
fundador da Ordem dos Monges Beneditinos e considerado o 
grande educador do ocidente.

Sendo o dia 21 de março o dia do falecimento de São Bento 
e a data em que, na época da fundação do Christus, a Igreja 
comemorava o dia de São Bento, ficou estabelecido como dia 
comemorativo da fundação de nossa escola o dia 21 de março.

Em 1951, primeiro ano da fundação do Christus, havia apenas 
turmas do Jardim de Infância, Alfabetização, 1ª, 2ª e 3ª séries do 
Curso Primário. O colégio funcionava em uma casa alugada, situada 
na Rua Silva Paulet, 1222.

Em 1955, a escola se muda para sua primeira sede própria, na rua 
João Carvalho, 630, hoje denominada Christus Barão de Studart.

Desde 1982, o Colégio Christus começou a se estender por vários 
pontos de Fortaleza. Atualmente, há Unidades Christus na Região 
aldeota, na Região Dionísio Torres, na Região Parquelândia, na 
Região Cambeba/Lagoa Redonda e na Região Benfica.

O Colégio Christus recebe crianças a partir do Infantil 1 até a 3ª 
série do Ensino Médio, também chamado de Pré-Universitário.

O nome “CHRISTUS” lembra a razão de ser de sua fundação e 
existência: levar crianças e jovens a conhecer e a viver os ensina-
mentos de jesus Cristo.

Memória | Década de 1960

Acima, os professores que formavam o corpo 
docente do Colégio; abaixo, o professor Roberto 
de Carvalho Rocha em momento cívico.
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CHRISTUS BILÍNGUE
Nossa escola oferece uma proposta pedagógica própria, formada 
pelos melhores componentes das diversas correntes de ensino e 
aprendizagem. Para oferecer o Christus Bilíngue aos seus alunos, 
foi seguida essa mesma fi losofi a.

O Christus Bilíngue foi desenvolvido pelo Colégio Christus e 
Christus idiomas. O Christus Idiomas tem mais de 30 anos de 
experiência no ensino da Língua Inglesa, sendo centro preparatório 
para os exames da Universidade de Michigan e centro autorizado 
ETS – TOEfL, TOIEC, SAT e ACT.

Desenvolvido desde 2014, o Christus Bilíngue é o ensino do 
conteúdo programático de cada série também em inglês, com 
ênfase em Ciências, Matemática, além de outras vivências 
para crianças do Infantil 1 ao 6º ano do Ensino fundamental 
de todas as Unidades Christus.

A metodologia foi planejada e integrada ao plano pedagógico 
regular, em Português, fazendo do Colégio um ambiente próprio 
ao aprendizado das duas línguas ao mesmo tempo. O Christus 
Bilíngue não é o ensino do segundo idioma com aulas isoladas do 
currículo brasileiro, mas em plena harmonia com este, favorecendo 
o desenvolvimento da cognição e da linguagem.

As aulas são ministradas por professores com profi ciência na 
Língua Inglesa em parceria com os(as) professores(as) da turma. 
Esses professores de turma também recebem uma capacitação 
em inglês instrumental desde a implantação do Christus Bilíngue 
em 2014, no qual utilizamos material didático próprio.
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EDUC AÇ ÃO INTEGR AL CHRISTUS
O Colégio Christus oferece a seus alunos a Educação Integral 
Christus, na qual o estudante tem a opção de fi car na escola no 
contraturno ao que estuda. Além do acompanhamento às tarefas 
de casa, os alunos contam com incentivo à arte e à cultura. Dentre 
os serviços educacionais oferecidos (defi nidos no contrato), temos, 
por exemplo, música, práticas esportivas e aulas de Inglês. Essas 
aulas, bem como os locais de almoço e de banho, não serão, ne-
cessariamente, oferecidas no mesmo prédio das aulas regulares.

A Educação Integral Christus disponibiliza aos alunos a opção 
de uma alimentação balanceada para o almoço. O cardápio é 
variado, elaborado por nutricionista, e atende às necessidades 
de cada faixa etária. A alimentação não está incluída no valor da 
mensalidade da Educação Integral. Esse serviço, opcional, garante 
aos pais maior comodidade.

Sedes onde a Educação Integral Christus é ofertada:

Christus Dionísio Torres
do Infantil 2 ao 8º ano do Ensino Fundamental;

Christus Silva Paulet e Barão de Studart
do Infantil 2 ao 8º ano do Ensino Fundamental;

Christus Sul
do Infantil 1 ao 8º ano do Ensino Fundamental;

Christus Parquelândia
do Infantil 2 ao 8º ano do Ensino Fundamental.

Observação: As condições sobre oferecimento da Educação 
Integral estão defi nidas em contrato. As aqui apresentadas são 
exemplifi cativas.
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EDUC AÇ ÃO INfANTIL
Condições para a matrícula de novos alunos
Para uma criança tornar-se aluno(a) da Educação Infantil do 
COLÉGIO CHRISTUS, é necessário o atendimento às seguintes 
condições:

A idade do aluno deverá estar de acordo com o nosso critério 
aqui apresentado abaixo.

Infantil 1
1 (um) ano completo ou a completar até 31 de janeiro de 2019.

Infantil 2
2 (dois) anos completos ou a completar até 31 de março de 2019.

Infantil 3
 3 (três) anos completos ou a completar até 31 de março de 2019.

Infantil 4 
4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2019.

Infantil 5
5 (cinco) anos completos ou a completar até 31 de março de 2019.

Atenção! É necessário termos um critério único quanto à idade das 
crianças, pois, só assim, evitaremos que alguma criança seja preju-
dicada em seu desenvolvimento emocional. Nosso programa de 
ensino foi feito de acordo com a precocidade das crianças de hoje.

Veja mais s obre na página 5 .
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Os alunos inscritos para Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3, Infantil 
4 e Infantil 5 não se submeterão a testes.

Para ser feita a reserva de vaga para 2019, é preciso:

• Preenchimento da Ficha de Inscrição;

• Nome, CPF, endereço e e-mail do responsável financeiro.

DO INfANTIL 1 AO 5

• Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança com 
assinatura do pai, da mãe ou do responsável legal (de pre-
ferência assinada no alto da página);

• ficha de matrícula e Contrato de Prestação de Serviços 
educacionais, devidamente preenchidos e assinados, com 
uma fotografia 3 x 4 da criança, atualizada, já colada (não 
usar grampeador);

• Documento de quitação com a tesouraria da escola de 
origem (se desejar agilizar o procedimento);

• termo de Compromisso do Colégio assinado pelos pais;

• Assinatura dos pais em declaração preparada pelo Colégio 
sobre o prazo máximo aceito como adaptação da criança 
ao Colégio.
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ENSINO fUNDAMENTAL 1
Condições para a matrícula de novos alunos
Para um(a) aluno(a) ser matriculado(a) no 1º, 2º, 3º ou 4º ano do 
Ensino fundamental do COLÉGIO CHRISTUS, é necessário o 
atendimento a algumas condições:

A idade do aluno deverá estar de acordo com o nosso critério aqui 
apresentado (respeitadas as condições contratuais).

1º ANO
6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2019.

2º ANO
7 (sete) anos completos ou a completar até 30 de junho de 2019.

3º ANO
8 (oito) anos completos ou a completar até 30 de junho de 2019.

4º ANO
9 (nove) anos completos ou a completar até 30 de junho de 2019.

Para ser feita a reserva de vaga para 2019, é preciso:

• Preenchimento da Ficha de Inscrição;

• Nome, CPF, endereço e e-mail do responsável financeiro;

• Pagamento da taxa de inscrição.

Veja mais s obre na página 5 .



9CO LÉGIO CH R IS T US

(Ver Roteiro de Estudo na folha em anexo)

• Os alunos inscritos para o 1º ano farão uma avaliação escrita 
e serão observados durante a execução;

• Os alunos inscritos para 2º, 3º e 4º anos farão “testes de 
Admissão” – Português e Matemática.

• Fotocópia da Certidão de Nascimento do(a) aluno(a) com 
assinatura do pai, da mãe ou do responsável legal (de pre-
ferência assinada no alto da página);

• Histórico escolar (ou declaração provisória, válida até 15 
de janeiro de 2019);

• Documento de quitação com a tesouraria da escola de 
origem (se desejar agilizar o procedimento);

• ficha de matrícula e Contrato de Prestação de Serviços 
educacionais, devidamente preenchidos e assinados, com 
uma fotografia 3 x 4 do(a) aluno(a), atualizada, já colada 
(não usar grampeador);

• termo de Compromisso do Colégio assinado pelo(a) alu-
no(a) e por seus pais. 

A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização 
da matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2019. Após essa 
data, a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da 
escola de origem) tornará o(a) aluno(a) ofi cialmente desligado(a) 
do COLÉGIO CHRISTUS.

DO 1º AO 4º ANO
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CHRISTUS IDIOMA S
O Christus Idiomas oferece o que há de melhor no processo de 
ensino e aprendizagem da língua inglesa, com sedes próximas a 
cada uma das Unidades Christus.

•  Inglês para crianças e adolescentes (a partir dos 7 anos 
de idade);

•  Cursos anuais;

• Aulas diárias (de acordo com o curso);

• Professores especializados e com formação pedagógica da 
Oxford Teacher’s Academy;

• Projeto Christus Idiomas MUN (Model United Nations);

• Curso de preparação para os Testes MET, ECCE e ECPE 
da Universidade de Michigan, com reconhecimento do 
Common European framework of Reference for Lan-
guages - CeFr;

• Centro Autorizado Educational Testing Service (ETS), TOEFL, 
SAT e ACT;

• Certificação do british Council;

• Graduation Ceremony.

( 8 5 )  3 2 7 7.1 5 1 5
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ESCOLINHA S DE ESPORTES
A partir de 4 anos de idade, o aluno Christus já pode participar 
da Escolinha de Esportes. Nossa equipe de professores é espe-
cialista na área, formada por ex-atletas e estudiosos do esporte. 
Venha conhecer!

Jazz
O jazz, além da promoção da saúde física e mental, desenvolve o 
trabalho em equipe e a concentração. Entre aulas e festivais, nossos 
alunos desenvolvem competências emocionais e habilidades para 
apresentação em público.

Futsal
Trabalho em equipe, coragem e estratégia são alguns dos bene-
fícios que o Christus traz por meio das aulas de futsal.

Basquete
O basquete desenvolve habilidades locomotivas e fortalecimento 
da musculatura, além da coordenação motora e do raciocínio 
lógico. A última conquista do nosso Basquete foi a medalha de 
ouro nos Jogos Escolares Estaduais 2017.

Vôlei
O vôlei estimula o trabalho em grupo, a concentração e a resistên-
cia física. Nossa seleção de Vôlei Feminino conquistou em 2018 
o 1º lugar na competição AMB VOLLEYBALL CLUB, realizada na 
cidade de Espinhos, em Portugal. Esse é um dos maiores torneios 
de voleibol do mundo e o maior da Europa. 

Judô
O Judô Christus trabalha de forma pedagógica, contribuindo 
para o desenvolvimento da disciplina, inteligência emocional e 
tolerância às adversidades.

Outros Esportes
Consulte as turmas disponíveis em cada sede e suas respectivas 
faixas etárias e venha fazer parte da Escolinha de Esportes mais 
completa!
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ENSINO fUNDAMENTAL 2
Condições para a matrícula de novos alunos
Para um(a) aluno(a) ser matriculado(a) no 5º, 6º, 7º, 8º ou 9º ano 
do Ensino fundamental do COLÉGIO CHRISTUS, é necessário 
o atendimento a algumas condições:

Para ser feita a reserva de vaga para 2019, é preciso:

• Preenchimento da Ficha de Inscrição;

• Nome, CPF, endereço e e-mail do responsável financeiro;

• Pagamento da taxa de inscrição;

• Cópia do Boletim Escolar de 2018.

(Ver Roteiro de Estudo na folha em anexo)

• Os candidatos farão “Testes de Admissão” – Português e 
Matemática

Observações:

• Os alunos precisarão de lápis, apontador, borracha e ca-
neta para os testes;

• Quando necessário, os candidatos poderão ser convocados 
para entrevista.

Veja mais s obre na página 5 .
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DO 5º AO 9º ANO

• Fotocópia da Certidão de Nascimento do(a) aluno(a) com 
assinatura do pai, da mãe ou do responsável legal (de pre-
ferência assinada no alto da página);

• Histórico escolar (ou declaração provisória, válida até 15 
de janeiro de 2019);

•  Documento de quitação com a tesouraria da escola de 
origem (se desejar agilizar o procedimento);

• ficha de matrícula e Contrato de Prestação de Serviços 
educacionais, devidamente preenchidos e assinados, com 
uma fotografia 3 x 4 do(a) aluno(a), atualizada, já colada 
(não usar grampeador);

• termo de Compromisso do Colégio assinado pelo(a) can-
didato(a) e por seus pais.

A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização 
da matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2019. Após essa 
data, a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da 
escola de origem) tornará o(a) aluno(a) oficialmente desligado(a) 
do COLÉGIO CHRISTUS.

Veja mais s obre nas páginas 14 e 15.
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MED UNIVERSITÁRIO+
As Turmas MED Universitário+ têm como objetivos intensifi car 
a preparação dos alunos para o ingresso nos cursos mais concor-
ridos do ensino Superior (Direito, Odontologia, Engenharia Civil 
e Medicina da UFC, por exemplo) e atender àqueles alunos que 
desejam que essa preparação se inicie antecipadamente, inclusive 
com testes adequados ao nível de aprofundamento da turma.

As Turmas MED Universitário+ são oferecidas para os alunos dos 
8º e 9º anos do Ensino fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do 
ensino médio. Para o ingresso nessas turmas, é avaliado o perfi l 
acadêmico do aluno. A solicitação deve ser feita diretamente à 
Coordenação de série.
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NÚCLEO OLÍMPICO E TURMA S OLÍMPIC A S
As Olimpíadas Científi cas incentivam o estudo e o aprofunda-
mento dos conteúdos próprios de cada uma das disciplinas e, 
ainda, enriquecem o currículo escolar do educando. Os alunos do 
Colégio Christus têm participado e obtido medalhas nas diversas 
Olimpíadas nacionais e nas principais Olimpíadas internacionais. 

Com o objetivo de ajudá-los na preparação para essa modalidade 
de provas, o Christus oferece, mediante processo seletivo, que so-
mente é realizado após a aprovação no Teste de Admissão regular:

Núcleo Olímpico
Aos alunos a partir do 5º ano. O Núcleo é composto de aulas op-
cionais e testes em horários complementares ao turno regular. O 
processo seletivo será realizado no início de 2019 entre os alunos 
regularmente matriculados. 

Turmas Olímpicas
Para alunos do 6º e 7º anos. As Turmas Olímpicas possuem ma-
térias, cargas horárias e avaliações diferenciadas. Em 2018, as 
turmas Olímpicas foram oferecidas nas sedes Sul e Parquelândia. 

O Núcleo Olímpico e as Turmas Olímpicas possuem vagas limitadas 
e requerem uma quantidade mínima de alunos matriculados. O 
Colégio determina critérios específi cos de ingresso e permanência. 
Material didático diverso do regular poderá ser requerido.

Olimpíada Internacional de física - IPhO 2018
Matheus Barros da Silveira (Aluno desde o Infantil 3)

Bronze - Nível Médio

Olimpíada Europeia de física - EuPhO 2018
Luciano Rodrigues Saraiva Leão (Aluno desde o 6º ano E.F.)

Prata - Nível Médio
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1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO
Condições para a matrícula de novos alunos
Para um(a) aluno(a) ser matriculado(a) na 1º ou 2º séries do Ensino 
Médio do COLÉGIO CHRISTUS, é necessário o atendimento a 
algumas condições:

Para ser feita a reserva de vaga para 2019, é preciso:

• Preenchimento da Ficha de Inscrição;

• Nome, CPF, endereço e e-mail do responsável financeiro;

• Pagamento da taxa de inscrição;

• Cópia do Boletim Escolar de 2018.

(Ver Roteiro de Estudo na folha em anexo)

• Os candidatos farão “Testes de Admissão” – Português e 
Matemática.

Observações:

• Os alunos precisarão de caneta para os testes;

• Quando necessário, os candidatos poderão ser convocados 
para entrevista.
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• Fotocópia da Certidão de Nascimento do(a) aluno(a) com 
assinatura do pai, da mãe ou do responsável legal (de pre-
ferência assinada no alto da página);

• Histórico escolar (ou declaração provisória, válida até 15 
de janeiro de 2019);

• Cópia autenticada do  Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental.

• Documento de quitação com a tesouraria da escola de 
origem (se desejar agilizar o procedimento);

• ficha de matrícula e Contrato de Prestação de Serviços 
educacionais, devidamente preenchidos e assinados, com 
uma fotografia 3 x 4 do(a) aluno(a), atualizada, já colada 
(não usar grampeador);

• termo de Compromisso do Colégio assinado pelo(a) can-
didato(a) e por seus pais.

A Declaração (expedida pela escola de origem para a realização 
da matrícula) terá validade até 15 de janeiro de 2019. Após essa 
data, a não apresentação do Histórico Escolar (transferência da 
escola de origem) tornará o(a) aluno(a) ofi cialmente desligado(a) 
do COLÉGIO CHRISTUS.

1ª  E 2ª SÉRIES
Veja mais s obre nas páginas 14 e 15.
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3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
As condições para a matrícula de novos alunos serão dadas nas 
Unidades dos Pré-Universitários Christus. 

Christus Pré-Universitário Nunes Valente
Rua Nunes Valente, 1886 | Fone: (85) 3266.1895

Christus Pré-Universitário Dionísio Torres
Rua Livreiro Edésio, 620 | Fone: (85) 3277.1636

Christus Pré-Universitário Jovita feitosa
Av. Jovita Feitosa, 1079 | Fone: (85) 3283.3788

Christus Pré-Universitário Sul
Rua Rafael Dantas, 1140 | Fone: (85) 3251.4100

( 8 5 )  3 2 7 7.1 5 1 5
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3ª SÉRIE

Considerando todas as escolas do 
Ceará com mais de 50 participantes

M É D I A :  7 2 4 , 0 4
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teSteS
Fundamental 1
Data: 22 de  setembro de 2018 (sábado) 
Horário: Das 8h30min às 11h30min

Fundamental 2 e Ensino Médio
Os testes serão agendados com as respectivas coordenações.

Matrículas
Educação Infantil
Até 10 dias após a inscrição, conforme a disponibilidade de 
vagas.

Ensino Fundamental  
Ensino Médio
Até 10 dias após a realização dos testes de admissão, 
conforme a disponibilidade de vagas.

Orientações
Após a data marcada para a divulgação dos resultados, pelo menos 
um dos pais ou responsáveis deverá comparecer à Escola para 
receber as orientações, que deverão ser seguidas a fim de que 
o candidato possa tornar-se um aluno Christus. Os responsáveis 
são contactados pelo telefone ou e-mail fornecidos na inscrição.

Local: Todas as Unidades Christus.



Loc al Série

Christus Silva Paulet 1º, 2º, 3º e 4º anos - EF1

Christus Barão de Studart 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos - EF2

Christus Barão de Studart 1ª, 2ª séries - EM 

Christus Nunes Valente 3ª série - EM

Loc al Série

Christus Benfica 1º, 2º, 3º e 4º anos - EF1

Christus Benfica 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos - EF2

Christus Benfica 1ª, 2ª séries - EM 

Loc al Série

Christus Dionísio Torres 1º, 2º, 3º e 4º anos - EF1

Christus Dionísio Torres 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos - EF2

Christus Dionísio Torres 1ª, 2ª séries - EM 

Christus Dionísio Torres 3ª série - EM

Loc al Série

Christus Parquelândia I 1º, 2º, 3º e 4º anos - EF1

Christus Parquelândia II 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos - EF2

Christus Parquelândia III 1ª, 2ª séries - EM 

Christus Jovita 3ª série - EM

Loc al Série

Christus Sul 1º, 2º, 3º e 4º anos - EF1

Christus Sul 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos - EF2

Christus Sul 1ª, 2ª séries - EM 

Christus Sul 3ª série - EM

Locais dos testes
Os testes serão aplicados nas respectivas 
unidades apresentadas ao lado.



Christus Barão de Studart
Do 5º ano EF II à 2ª série EM
Rua João Carvalho, 630 | Fone: (85) 3266.1800
Christus Silva Paulet
Do Infantil I ao 4º ano EF I
Rua Silva Paulet, 1655 | Fone: (85) 3266.1800
Christus Pré-Universitário Nunes Valente
Rua Nunes Valente, 1886 | Fone: (85) 3266.1895 

Christus Parquelândia I
Do Infantil I ao 4º ano EF I
Av. Eng. Humberto Monte, 1355 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia II
Do 5º ao 8º ano EF II
Av. 21 de Abril, 248 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Parquelândia III
Do 9º ano EF II à 2ª série EM 
Av. 21 de Abril, 295 | Fone: (85) 3499.1300
Christus Pré-Universitário Jovita Feitosa
Av. Jovita Feitosa, 1079 | Fone: (85) 3283.3788 

Christus Dionísio Torres
Do Infantil I à 2ª série EM
Rua Israel Bezerra, 630 | Fone: (85) 3277.1500
Christus Pré-Universitário Dionísio Torres
Rua Livreiro Edésio, 620 | Fone: (85) 3277.1636

Christus Benfi ca
Do Infantil II à 2ª série EM
Rua Princesa Isabel,1920 | Fone: (85) 3214.8700

Christus Sul I
Do Infantil I ao Infantil V
Rua Rafael Dantas,1140 | Fone: (85) 3251.4100
Christus Sul II
Do 1º ano EF I à 2ª série EM
Rua Rafael Dantas,1145 | Fone: (85) 3251.4100
Christus Pré-Univesitário Sul
Do 1º ano EF I à 2ª série EM
Rua Rafael Dantas,1140 | Fone: (85) 3251.4100


