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Mais do que entregar uma educação
bilíngue e de alta qualidade,nos
preocupamos com o caráter de nossos
alunos dando a eles sólida base de valores.

inovações na área

da educação
C
Colégio SEPP, de Jacareí,
inaugura laboratório STEAM,
com foco na preparação de
jovens para os desafios do
mundo moderno
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riatividade, trabalho em equipe e inovação.
Esse é o segredo do sucesso do Colégio SEPP
(Saint Exupéry Pequeno Príncipe), de Jacareí, que oferece educação do berçário ao ensino médio. Nascido a partir do sonho de uma
jovem professora, Eloisa Turci, em novembro de 1977, a
instituição comemora seus mais de 40 anos de existência
com uma educação bilíngue e alto nível de ensino.
“Abrimos nossas portas em uma pequena casa, mas
nossos sonhos foram crescendo junto com nossos alunos. Hoje, nossas unidades são rodeadas de natureza, liberdade e criatividade”, afirmou a mantenedora Eloisa.
“Preparamos nossos alunos para os vestibulares,
sem deixar de lado a formação de um cidadão completo.
Mais do que entregar uma educação bilíngue e de alta
qualidade, nos preocupamos com o caráter de nossos
alunos, dando a eles acolhimento e uma sólida base de
valores humanos universais. Nossos jovens saem prontos para encarar os desafios do mundo moderno”, continuou.
Há atualmente cerca de 700 alunos no colégio. E,
neste ano, de olho nas tendências na área da educação
e novidades no mercado, foi construído o STEAM, laboratório recém-inaugurado. “Steam é um termo em
inglês que conceitua a união dos conceitos ciências,
tecnologia, engenharia, arte e matemática em uma única metodologia”, explicou o mantenedor Mateus Turci.
Nele, os estudantes poderão identificar problemas reais, possíveis de resolver, suas causas, além de ter acesso a protótipos de soluções.
“A expectativa é de que 2019 seja um ano incrível”,
resume Mateus. O Colégio SEPP conta com duas unidades. A Unidade I, localizada na região central da cidade em uma área de 8.000 m², atende alunos do ensino
fundamental II (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1ª a 3ª
série), e fica na rua Barão de Jacareí, 1212, Centro.
A Unidade II funciona em uma área de 11.000 m² e
atende alunos do berçário, educação infantil (Mini maternal ao Jardim II) e do ensino fundamental I (1º ao
5º ano). Fica na rua Maria Vicentina de Jesus Silva, 55,
Jardim Luiza. Informações: www.colegiosepp.com.br.l

