Sob consulta
Diferencial/atrativos
O Colégio Opção completa 16 anos de
história, oferecendo os cursos de Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio Regular,
bem como Ensino Médio com os cursos
técnicos em Informática, Administração,
Meio Ambiente e Mecatrônica. A metodologia
baseada na neurociência, aliada ao Sistema
de Ensino FTD e ao programa socioemocional, torna o colégio, o melhor ambiente para
o desenvolvimento de todas as competências
e habilidades do século XXI. Aulas diárias de
inglês, programação de games, robótica
completam o currículo dos alunos do Ensino
Fundamental ao Médio. A estrutura física
conta com salas multimídias, quadra
poliesportiva, rede wi-fi, sala de estudo e
laboratórios de programação, eletrônica e
mecânica. A recém inaugurada sala Maker,
completa o projeto de metodologias ativas
que está sendo implantado no colégio, agora
como uma instituição Google for Education.
Como consequência do trabalho desenvolvido, a cada ano, um resultado ainda melhor
no ENEM é atingido bem como aumenta o
reconhecimento pelas maiores empresas da
região, que tem no colégio, um referencial
para a busca de estagiários.
37- Colégios Univap – Unidade Centro
- Colégio Técnico Antônio Teixeira
Fernandes
Ensino Médio Técnico / Cursos Técnicos:
Administração, Análises Clínicas, Eletrônica,
Informática, Publicidade e Química.
Endereço: Rua Paraibuna, 70, Jardim São
Dimas – São José dos Campos
Telefone: (12) 3928-9822
E-mail: secretaria.cti@univap.br
| Site: https://www.univap.br/colegios/
unidade-centro
Facebook: https://www.facebook.com/
colegiosunivap/
Diferencial/Atrativos
O Colégio Técnico, que esse ano completa 50
anos de um ensino tradicional e de referência no mercado, oferece uma proposta de
Educação completa, abrangendo o Ensino
Médio, com um sistema de ensino consolidado e de referência, e o Ensino Técnico.
Excelente infraestrutura com salas de aula
equipadas com recursos audiovisuais, sala de
leitura, laboratórios que atendem às
disciplinas do Ensino Médio e diversos
laboratórios específicos para cada Curso
Técnico. Quadras para prática de esportes
variados e área de convivência com diversas
cantinas que atendem aos alunos e ampla
área verde para descontração e recreação.
Atividades diferenciadas para atender os
alunos, como Aula de Robótica, Aulas de
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Dança, Treino de Futebol, Plantão de
Dúvidas, Grupo de Estudos e Aulas de Apoio
para área de Exatas, tudo sem nenhum custo
adicional. Além de todos os projetos
pedagógicos, empreendedores e sociais
(como a Campanha Doe Medula), o colégio
ainda oferece a Escola da Inteligência, um
Programa que tem como objetivo trabalhar,
em parceria com as famílias, a Inteligência
Socioemocional dos alunos, através de
encontros direcionados para esse fim. O
Ensino Médio pode ser cursado no modelo
concomitante ao Técnico, no período parcial,
com a possibilidade de ingressar no mercado
de trabalho através do estágio em diversas
empresas de referência no município.
38- Colégios Univap – Unidade Villa
Branca
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio
Médio
Endereço: Estrada Municipal do Limoeiro,
250. Jardim Dora – Villa Branca - Jacareí –
Tel.: (12) 3955-4512; (12)3955-4532
E-mail: falevillabranca@univap.br – site:
https://www.univap.br/colegios/unidade-villa-branca
Diferencial/Atrativo:
Situado na cidade de Jacareí, o Colégio
Univap - Unidade Villa Branca conta com
excelente infraestrutura, ótimas salas de
aulas, laboratórios, auditórios com recursos
audiovisuais, salas de leitura, sala de
multimídia, quadras poliesportivas cobertas
e ainda cercado de área verde e arborizadas
que harmonizam o ambiente. Além da
infraestrutura, o Colégio oferece recreação,
aulas de esportes, dança educativa/criativa,
aulas de música, aulas de Robótica, plantões
de dúvidas, dentre outros. Destaca-se ainda,
ser associada à UNESCO, ser unidade
parceira do Poliedro (Sistema de Ensino),
com inovações para 2020 da implantação de
novas parcerias como a Árvore de Livros e a
Escola da Inteligência.
39- Cotet
Ensino fundamental I e II e ensino médio.
Endereço: Av. José Olegário de Barros, 1350
– Vila das Graças, Taubaté.
Telefone: (12) 3621-4292
Site: http://www.cotet.com.br
Mensalidade
Sob consulta
Diferencial/atrativos
Período integral do 1° ao 5° ano. Aulas
extracurriculares de inglês, ballet, violão ou
guitarra e futsal. Ensino da rede Pitágoras.
40- Cotet Jr.
Educação infantil a partir de 2 anos
Endereço: Av. Helvino Moraes, 169 - Vila São

José, Taubaté
Telefone: (12) 3624-7101
Site: http://www.cotet.com.br
Mensalidade
Sob consulta
Diferencial/atrativos
No Cotet Jr. Seu filho aprende habilidades
cognitivas, sociais, comunicativas, autocuidado, solução de problemas e função
sensório-motoras. Serviço Day care para
crianças, enquanto pai ou responsável
trabalha ou passeia.
41- Curso Movame
Educação / Preparatórios aos Concursos
Militares e Vestibulinhos Regionais,
Unidade de São José dos Campos
Contato Av. Dr. Nelson D’Ávila, 122, 1º andar,
Centro, São José dos Campos, SP;
12-33031255 e 12-988925363; e-mail: movamesjc@movame.com.br;
Facebook: Curso Movame - SJC ou @
movamesjc
Instagran: movamesjc
Site: www.movame.com.br : link - Unidade
de São José dos Campos
Mensalidade: Sob consulta
Diferencial/Atrativo: Curso Preparatório
que mais aprova nos Concursos das Escolas
Militares, e para 2020, o novo Preparatório
aos Vestibulinhos Regionais / Qualidade dos
serviços prestados em Educação, Mestres
altamente qualificados e promoção à
preparação de Jovens que galgam a Carreira
Militar por meio de concurso público,
visando ESTABILIDADE e ASCENÇÃO
PROFISSIONAL, que garanta uma melhor
qualidade de vida no presente e no futuro,
bem como, a preparação dos Jovens aos
processos seletivos de Instituições Educacionais Regionais como Instituto EMBRAER,
CEPHAS, ETEC, entre outras, para a
promoção da qualificação profissional e que
oportunize a melhor colocação no Mercado
de Trabalho Especializado, nas mais variadas
áreas de atuação profissional.
42- Ecompo
Técnico/Ensino Médio
Endereço: Rua Raul Ramos de Araújo 283
Santana São José dos Campos
telefones 12 39228655 whats 12 982460333
e mail relacionamento@ecompo.com.br
Mensalidade
Não divulgada
Diferencial/atrativos
Cursos de Técnico em Informática,Técnico
em Prótese Dentária ,Técnico em Química e
Ensino Médio .Salas de multimídia com
recursos audiovisuais ,biblioteca especializada .Amplos laboratórios de informática
,conectados via wireless e com acesso a

