informática, acompanhamento nutricional e
prevenção/cuidado odontológico. Nosso
objetivo é fazer crianças felizes para que se
tornem cidadãos éticos, capazes e que
tenham um olhar para o próximo. Atividade
Extracurricular: Ballet e judô. Instalação
física: Parque infantil, Quadra de esporte,
horta, sala de judô e sala de música.
4- Centro de Educação por princípios
Arca de Noé
Berçário e Educação infantil
Endereço Av. Dr João Batista de Queiroz
Junior, 1520 – Jardim das Industrias – São
José dos Campos – Tel.: (12) 3931-0792 –
e-mail: cep.arcadenoe@hotmail.com
– site: www.ceparcadenoe.com.br
Mensalidade 2018
Berçário e Educação infantil 10 meses a 5
anos : Meio Período R$ 612. Semi-Integral:
R$ 910. (Almoço incluso). Integral:
R$ 1172. (Almoço incluso)
Diferencial/Atrativos
Escola Baseada em princípios cristão, Judô e
ballet (cobrados a parte), material pedágio
Portokalos de excelente qualidade e
diferenciado, Inglês (cobrado a parte), aulas
de musicalização, contos de história, oficina
de artes, toda nossa estrutura foi projeta para
a área de educação e atender de forma
adequada as nossas crianças.
5- Centro Educacional Objetivo Aquarius
Educação Infantil, Médio, Fundamental,
Técnico, etc
Infantil, Fundamental I e II, Médio Curso
Pré-Vestibular
Endereço: Av. Rodrigo Reis Tuy, 1200 - Jardim Serimbura, São José dos Campos – SP
(12) 3904-2100
https://www.facebook.com/ObjetivoSJC
https://www.instagram.com/objetivosjc/
http://www.objetivo-sjc.com.br/
Mensalidade: Não divulgado
Diferencial/Atrativo;
Ensino Bilingue, Metodologia de Ensino
OBJETIVO - 1º Lugar no Enem, Alto índice de
aprovações em Vestibulares concorridos,
Infraestrutura moderna para todos os níveis
de ensino, Sala Maker, Sala Steve Jobs, GAP
- Grupo de Alta Performance.
6- Centro Educacional Ser Viver e
Aprender
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Praça Flamboyant 242, Jardim
das Industrias - São José dos Campos
Telefone: (12)3934-5138 |
E-mail: escolasva@hotmail.com
Site: www.seraprender.com.br | Face:
Educacional Ser e Aprender
Mensalidade:

Sob consulta
Diferenciais Atrativos:
A Escola oferece aula de musicalização desde
o berçário até a Educação Infantil, culinária,
cardápio elaborado pela nutricionista da
escola. Judô e Balé opcionais
(pagamento a parte).Opção de período
Integral .Amplo espaço Verde, Mini- Fazendinha. Material didático Positivo, aulas de
Inglês.
7- Centro de Educação por princípios Arca
de Noé
Berçário e Educação infantil
Endereço: Av. Dr João Batista de Queiroz
Junior, 1520 – Jardim das Industrias – São
José dos Campos – Tel.: (12) 3931-0792 –
e-mail: cep.arcadenoe@hotmail.com – site:
www.ceparcadenoe.com.br
Mensalidade 2018
Berçário e Educação infantil 10 meses a 5
anos : Meio Período R$ 612. Semi-Integral:
R$ 910. (Almoço incluso). Integral: R$ 1172.
(Almoço incluso)
Diferencial/Atrativos
Escola Baseada em princípios cristão, Judô e
ballet (cobrados a parte), material pedágio
Portokalos de excelente qualidade e
diferenciado, Inglês (cobrado a parte), aulas
de musicalização, contos de história, oficina
de artes, toda nossa estrutura foi projeta para
a área de educação e atender de forma
adequada as nossas crianças.
8- Centro Educacional Construir – CEC
Berçário, Educação Infantil, Ensino
Fundamental do 1º ao 5ºano
Endereço: Av: Dr João Batista Soares de
Queiroz Jr 30 - Jd das Indústrias
Cep:12240-000
S. José dos Campos – SP
Fone/fax: 3931-1647 ou 3931-3416
Site: www.cecsjc.com.br
e-mail: contato@cecsjc.com.br
Proposta Pedagógica:
O CEC tem como filosofia o construtivismo e
fundamenta sua prática educacional na
teoria das múltiplas inteligências e nos 4
Pilares da Educação segundo a UNESCO.
Tem como objetivo desenvolver no aluno a
autonomia e habilidades cognitivas, para
serem empreendedores, integrados
socialmente, com iniciativa e aptos para
enfrentar desafios.
Mensalidade 2019
Não informado
Convênio com várias empresas para as quais
concedemos descontos nas mensalidades
como J&J, Embraer, Vale, Monsanto, Banco
do Brasil, GM, INPE, Prolind, Vitae Brasil,
CooperJohnson, dentre outras.
Diferencial / Atrativos:

O CEC atende crianças desde o berçário
até o quinto ano do Ensino Fundamental
em horários flexíveis e não tem férias
coletivas para crianças até três anos de idade.
É uma escola aberta aos pais que
podem ir até a sala de aula para deixar
ou pegar os filhos.
Conta com espaços planejados e estruturados
aos alunos de período integral e possui salas
interativas no ensino fundamental, além de
laboratórios de tecnologia, ciências, salas de
artes, quadra e auditório.
Oferecemos atividades extras como: judô,
teatro, futebol, xadrez e ginástica rítmica.
Programas educacionais especiais:
- Programa Bilíngue, sob a coordenação
da International School com aulas
interativas de inglês diárias e Lego
Education também em inglês.
- Escola da Inteligência, idealizado pelo
Dr Augusto Cury e que tem como objetivo
desenvolver a inteligência socioemocional.
- Prevenção e educação odontológica
acompanhados por uma equipe de dentistas
sob a responsabilidade da Future Teeth.
- Avaliação, educação nutricional e
acompanhamento individual de uma
nutricionista.
9- COC Jacareí
Ensino Fundamental I e II , Médio
Endereço:
Rua Borba Gato, 134, Jd. Paraíba – Jacareí/SP
contato: 12 39522190
e-mail: coc.jacareí@colegioalcance-jac.com.
br / coc.jacareí@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/
colegioalcance/
Diferenciais/Atrativos
Atividades extras de inglês (2x por semana),
atividades extras realizadas aos sábados
conforme calendário, apostila do Sistema
de Ensino COC e acesso ao portal COC.
Aulas extras de Hapkido, Teatro, Música,
Capoeira, Expressão Corporal, Futebol
e Circo.
Cardápio determinado por nutricionista.
Plantões de dúvida incluso nas mensalidade.
Parque de diversão e ginásio Poliesportiva.
10- COC São José dos Campos
Ensino Médio e Pré-Vestibular
Endereço: Av. Nelson D’Ávila, 1202 – 2º
pavimento – Telefone: (12) 2134-9300
E-mail: cocsjc@cocsjc.com.br |
Site: www.cocsjc.com.br
Mensalidade
Ensino Médio – Manhã
1º e 2º ano: R$ 1.105,16
(inclui material didático)
3º ano: R$ 1.295,25 (inclui material didático)
Ens. Médio Integral
+EDUCAÇÃO
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