constantemente retrabalhados e ampliados,
permitindo ao aluno acompanhar os
conteúdos de forma comparada e gradativa.
Para o ensino da língua inglesa adotamos o
método Yázigi já na grade curricular da
Educação Infantil e Ensino Fundamentais.
Dessa forma o aluno frequenta o mesmo
curso de inglês que faria fora do colégio, com
03 aulas semanais.
O Colégio Joseense Unidade I possui um
ambiente que acolhe mais de 800 alunos,
com cantinas pátios de convivência, salas de
leitura infantil e juvenil, salas multimídia,
sala de música, laboratório de ciências e
informática, sala esportiva, ginásio
poliesportivo, playground e auditório para
130 pessoas.
O Colégio Joseense Unidade II possui um
ambiente que acolhe mais de 700 alunos,
com cantinas pátios de convivência, berçário,
cozinha e refeição, enfermeira, nutricionista,
câmeras de monitoramento nas salas do
berçário, salas de leitura infantil, atelier,
salas multimídia, sala de dança, laboratório
de ciências e informática, poliesportivo,
playground , auditório para 80 pessoas
e área verde.
E, como não poderia faltar, incentivamos
nossos alunos a irem além, oferecendo nas
unidades I e II as aulas extracurriculares de
Ballet, Circo, Xadrez, Musicalização, Judô,
Vôlei e Teatro Psicopedagógico.
26- Colégio Luce Prima
Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Programa Bilíngue e Período Integral
opcional.
Endereço: Rua José Augusto dos Santos, 145
Floradas de São José (Satélite) – São José dos
Campos
Telefone: 3939-2347 |
e-mail: luceprima2@uol.com.br
Site: www.luceprima.com.br | facebook: @
colegioluceprima
Diferencial/Atrativos
Metodologia didático-pedagógica que
favorece o protagonismo do aluno e o
desenvolvimento de habilidades e competências. Ênfase na formação de professores.
Trabalho com projetos. Atendimento em
período integral até o 5º ano. Curso Bilíngue
opcional (Pearson Bilingual Program). Aulas
extracurriculares. Espanhol e Arte Digital a
partir do 4º ano. Seguro contra acidentes.
Convênio com Emercor.
27- Colégio Lumens
Berçário e Educação infantil
Endereço: Rua Carlos de Campos, 175 Jardim
Esplanada II – São José dos Campos
Tel: (12) 39239233 Email: colegiolumens@
gmail.com, Facebook: colegiolumens
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Mensalidade
Sob consulta
Diferencial/Atrativos
Oferecemos um ensino diferenciado e
consistente, respeitando o aluno na sua
individualidade, ajudando-o a se desenvolver
como cidadão. Opção de período integral,
aulas de música, capoeira, inglês, ballet e
futebol (opcional). Trabalhamos com um
número reduzido de crianças por turma.
28- Colégio Nova Geração
Ensino Médio
Endereço: Rua Massaguaçu, 390, esquina
da Andrômeda - Jardim Satélite – São José
dos Campos SP
Tel.: (12) 39377373 Whatsapp (12) 997702742
e-mail: contato@colegiongeracao.com.br
Site: www.colegiongeracao.com.br
Facebook: @nova.geracao.9699
Instagram: novageracaocolegio
Mensalidade 2020: R$ 1.215,05 (Descontos
especiais para Empresas Conveniadas)
Diferencial/Atrativos
Material Didático com novas tecnologias
Parceira da Rede Pitágoras
Plataforma Digital Google
Participação em Olimpíadas
Atendimento Individualizado
3ª Ensino Médio Pré-Vestibular com foco nos
vestibulares e Enem
Simulação da ONU
Plantões de Dúvida
Visitas a em Feiras de Educação e
Universidades
Rodas de Conversas no contra turno
29- Colégio Objetivo 9 de Julho - Taubaté
Ensino Médio, Curso Pré-vestibular,
Pré-ENEM e Preparatório Medicina
Endereço: Avenida 9 de Julho, 441, CEP:
12020-200 – Taubaté – SP
Tel.: (12) 3633-5877
| www.objetivo-taubate.com.br
Mensalidade: sob consulta
Diferencial/Atrativos
Além do Ensino Médio, oferece curso
Pré-vestibular (Extensivo e Semi), Preparatório para o ENEM e curso 100% medicina.
O Objetivo 9 de Julho está entre os Top
Objetivos do Brasil (dados ENEM 2018), com
95% de aprovação nas melhores universidades do país. O colégio oferece uma base
sólida, com professores de alto nível e
material didático forte e atualizado.
Quanto à estrutura, os alunos contam com
sala de videoaula, aulas de laboratórios
(Física/Bioquímica), sala de Internet,
biblioteca on-line. O Objetivo 9 de Julho
promove também plantões de dúvidas,
simulados, orientação educacional, revisões
para os vestibulares, grupos de estudo e

excursões pedagógicas.
30- Colégio Objetivo Júnior - Jacareí
Berçário, Educação Infantil e Fundamental
(do 1º ano ao 9º ano). Período da Manhã,
Período da Tarde e Período Integral
Endereço: Rua Três de Abril, 47,
Jd. Leonídia-Jacareí
Telefone (12) 99113-6901 e 3953-2911
e-mail: secretaria@objetivojrjacarei.com.br
Mensalidade: Sob consulta
Diferencial/Atrativos
Balé, musica, sala multimídia, tecnologias
educativas(informática e Robótica), educação
sócio emocional. Participação em projetos
sociais e convênios em empresas da região.
31- Colégio Poliedro
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio (1ª à 3ª série)
Endereço: Av. Dr. Eduardo Cury, 50
– Jd. das Colinas.
Telefone: (12) 3928 1616
Facebook e Instagram: @poliedroeducacao
E-mail: secretaria.emsjc@sistemapoliedro.
com.br
Mensalidade:
Para conhecer mais sobre a proposta
pedagógica e o investimento, entre em
contato com a secretaria do Colégio.
Diferencial/Atrativos:
Ensino Fundamental 2:
O SIA – Sistema Interativo de Aprendizagem
inclui: Aplicativo acadêmico (P+); Sala de
aula digital, através do Ipad* e One Note.
São oferecidos os seguintes idiomas: inglês,
alemão e francês.
Infraestrutura com:
Sala de Leitura e estudos
Laboratório de ciências e biologia
Laboratório de Física e Química
Sala de línguas e sala de humanas
Biblioteca
Ateliê de artes e sala Maker
Cinco espaços para prática de esportes,
incluindo 3 quadras poliesportivas + campo
society (somos a única escola da cidade com
campo society).
Módulos: São oferecidos módulos extras,
como Desenho Digital, violão e Treinamento
Esportivo.
Os diversos eventos ao longo do ano
promovem a interação entre a comunidade
escolar e o desenvolvimento socioemocional
dos alunos. Alguns deles são: Festival
Literocultural, Mostra de Teatro, Jornada da
Saúde, PoliONU Teen, Fórum Social Poliedro,
Festa do GACC, Encontro de Gerações, Mostra
de Projetos, entre outros.
*Dispositivo adquirido separadamente.
Ensino Médio:
Infraestrutura com:

