
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visão Geral do Fórum Cultural 



Sobre o Fórum Cultural 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Atuação muito além da educação formal dos alunos, preocupação com a formação do caráter dos cidadãos, prontos 
para os grandes desafios da vida. 

Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. 
Possui atualmente duas unidades, sendo uma em São Francisco e a outra em Pendotiba, Niterói. 

Disponibiliza atividades extracurriculares, como: acompanhamento pedagógico, natação, futebol, ballet, vôlei, 
handball, ginástica rítmica, futsal, basquete, polo aquático, capoeira, artes marciais, tênis, patinação artística, judô, 
entre outras. 

 
Oferece aulas diárias de inglês aos alunos e atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil. 



    

História do Fórum Cultural 

 

 

 

1988 Fundação do Fórum Cultural 
 

O Fórum foi criado como um curso livre de produção textual para jovens que se preparavam para o vestibular. 

2000 Inauguração do Geração Fórum Cultural 
 

O Fórum passou a funcionar como escola regular para a Educação Infantil e 1º segmento do Ensino Fundamental. 

2002 Parceria com a Cultura Inglesa 
 

Início da parceria de sucesso com a Cultura Inglesa oferecendo inglês de qualidade aos alunos do Fórum Cultural 
até os dias atuais. 

2008 Adoção da sigla CELART 
 

O Fórum Cultural passa a se chamar Fórum Cultural-CELART. 
 
 
 
 
 
 
 

Ciência Esportes Letras Artes Tecnologia 

2011 Inauguração da filial em Pendotiba 

Inauguração da primeira filial em Pendotiba, que oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental completo. 

2013 Inauguração do Ensino Médio 

Abertura da primeira turma do Ensino Médio. 
 



    

Unidade Pendotiba 

 

 

 
 

Visão espacial 

Entrada Principal 

Área Comum 

Espaço da Educação Infantil Área de Jogos 

Quadra 



    

Unidade Pendotiba 

 

 

 
 

 
 

 

Quadra de tênis Piscina Quadra de futebol 

Sala de aula Sala de aula Ed. Infantil 



Estrutura e Diferenciais 

    

 

 

 

 
 
 

Auditório Piscina semi-olímpica  
Enfermaria 

Laboratório 

 
 

 
 

Embaixadora da 
Cultura Inglesa 
no Brasil 

Trabalho 
pedagógico 
individualizado 

Presença em sala de profissionais de 
facilitação do ensino para alunos 
portadores de necessidades especiais 

 
 

 

Estrutura da Escola 

20 salas de aula 
comportando até 
790 alunos 

3 quadras de futebol Quadra de tênis Refeitório 

Diferenciais Pedagógicos 

Atividades Extracurriculares 

judô e capoeira 
Dança e 
ginástica rítmica 

Robótica 
Esportes: Futebol, 

vôlei, handball, tênis, 

natação e patinação 



    

CELART 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desenvolvimento 
de competências 

em ciências através das 
aulas ministradas em 
sala de aula e de 
experiência prática 
adquirida no 
laboratório. 

O  Geração 
Atleta tem o 

objetivo  de   educar 
através  do esporte, 
contribuindo  com  o 
desenvolvimento 
motor e  social do 
aluno. 

Pioneiro na 
parceria com a 

Cultura Inglesa, 
através de aulas 
desde a Educação 
Infantil ao Ensino 
Médio. 

O Fórum oferece 
aulas de música, 

teatro, artes plás- 
ticas, desenvolvendo 
habilidades ligadas à 
arte. 

A sala de robótica 
permite  que os 

alunos desenvolvam 
projetos  diretamen- 

te ligados à tecno- 
logia. 



 

aluno mobilizar recursos de diferentes ordens – 
cognitiva, intelectual, emocional – tendo como 
objetivo abordar situações complexas. 

   

 

 

 
 

❑ A escola se fundamenta prioritariamente na interligação entre 3 áreas do conhecimento: 

Linha Conteudística, percebida nos 3 componentes 
que a sustentam: conceito, procedimentos e 
atitudes. 

   Essa linha tem como fim um ensino voltado para 
competências, orientado para a capacidade de o 

Psicologia 

Fonoaudio 
-logia 

Pedagogia

Com base na interdisciplinaridade, a Instituição 
desenvolveu a proposta pedagógica que implica em: 

Olhar individualizado aos alunos; 

Acolhimento às famílias e trabalhos em parceria; 

Trabalho em grupos reduzidos; 

Cumprimento da grade curricular exigida pelo MEC; 

Aulas de música, teatro, filosofia, educação física e 
espanhol no horário curricular; 

Parceria com a Cultura Inglesa, através do programa 
EveryDay English e exames de Cambridge; 

Aulas ministradas por professores com graduação, 
mestrado ou doutorado; 

Cont.: 



 

aluno mobilizar recursos de diferentes ordens – 
cognitiva, intelectual, emocional – tendo como 
objetivo abordar situações complexas. 

   

 

 

 
 

❑ A escola se fundamenta prioritariamente na interligação entre 3 áreas do conhecimento: 

Linha Conteudística, percebida nos 3 componentes 
que a sustentam: conceito, procedimentos e 
atitudes. 

   Essa linha tem como fim um ensino voltado para 
competências, orientado para a capacidade de o 

Psicologia 

Fonoaudio 
-logia 

Pedagogia

Programa de educação alimentar. 

com bola, para alunos da Educação Esportivas 
Infantil; 

 

Com base na interdisciplinaridade, a Instituição 
desenvolveu a proposta pedagógica que implica em: 

Presença, em sala, de profissionais de facilitação do 
ensino para alunos com necessidades educacionais 
especiais, sempre que necessário; 

Oferta de horários parcial ou integral que envolvam 
atividades esportivas / artísticas ou pedagógicas; 



 

    

 

 

 

 

Educação Infantil Horário Número máximo de alunos por professor 
 

Maternal De 13h30 às 17h30 

1º Período De 13h00 às 17h45 

2º Período De 13h00 às 17h45 

3º Período De 13h00 às 17h45 

 
 

20 alunos para 1 professor e 1 auxiliar 
 
 

25 alunos para 1 professor e 1 auxiliar 
 

Ensino Fundamental I Horário 
 

 

1º ao 5º ano De 12h30 às 18h00 25 alunos para 1 professor e 1 auxiliar 
 

Ensino Fundamental II Horário 
 

 

6º ao 9º ano De 7h00 às 12h40 35 alunos para 1 professor por disciplina e 1 auxiliar geral 
 

Ensino Fundamental II Horário Parcial / Integral 
 

1º ano De 7h00 às 12h40 – 4ªf e 6ªf 
de 13:30 às 17h30 

De 7h00 às 12h40 – 3ªf, 5ªf e 

 
 

35 alunos para 1 professor por disciplina e 1 auxiliar geral 

2º e 3º ano 6ªf de 13:30 às 17h30 

Regime de Funcionamento 


