- Projetos Tecnológicos
- Projetos Ambientais
- Projetos Sociais
47- Escola Emanuel Kant - EMAK
Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Período Integral
Endereço: Rua Guiana, 184 - Vista Verde.
Telefone: 39292433, Whatsapp: 991391865.
Instagram: @escola_emak; Facebook: EMAK
_ Ecola Emanuel Kant.
Site: www.emak.com.br
Mensalidade: Sob consulta
Diferencial/Atrativo: Há 38 anos situada
no bairro Vista verde, a Escola Emak possui
uma pedagogia que busca a autonomia moral
e intelectual de seus alunos através de uma
proposta sócio-interacionista, e da aplicação
da aprendizagem significativa e colaborativa
com o uso de metodologias ativas e o
desenvolvimento de habilidades sócioemocionais. Buscamos desenvolver também em
nossos alunos valores éticos como: responsabilidade, tolerância, solidariedade,
cooperação, justiça, unidade, entre outros.
Utilizamos o Sistema de Ensino Objetivo nas
aulas regulares, além das aulas de natação,
movimento, inglês, arte, música, empreendedorismo, Programa Mente Inovadora,
espanhol, e assembleias escolares. Nossa
salas, da Educação Infantil ao Fundamental,
possuem sistema multimídia com Wi-fi, onde
nossa equipe especializada trabalha com
número de alunos reduzidos por turma.
Nosso parque infantil possui piso emborrachado para maior segurança de nossas
crianças. Período integral opcional para
crianças de 03 a 10 anos. Convênios:
EMBRAER, ADC GM, CTA, INPE, Ericson
48- Escola Dinâmica “Alice Nader
Zarzur”
Endereço: Rua Chile, nº 78 Jardim das
Nações - Taubaté-SP
Telefone: (12) 3632-7722 | (12) 3632-7718 | (12) 9
9795-8997
Site: www.soudinamica.com.br E-mail:
edinamica@edinamica.com
Mensalidade
Sob consulta
Diferencial/Atrativos
A Escola Dinâmica com 43 anos de existência, aborda em sua metodologia valores
como: respeito, solidariedade, religiosidade,
ética, disciplina e sustentabilidade, o que a
faz ser uma escola conhecida e respeitada na
cidade de Taubaté e região. Ao longo desses
anos a Escola Dinâmica vem acompanhando
as tendências educacionais, além de oferecer
uma proposta diferenciada: a construção de
uma área rural, onde as crianças aprendem
em meio a natureza – O Dinâmica Camp.
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Nossos Cursos: Educação Infantil (a partir de
1 ano e 6 meses) – Fundamental I (1º ao 5º
ano) – Fundamental II (6º ao 9º) – Integral.
Além das atividades extras como: Musicalização, Dança, Laboratório de Ciências,
Informática, Ensino Religioso, Inglês,
Espanhol, Empreendedorismo e Projeto
Adolescendo (os três últimos para Fundamental II, os alunos têm também Aulas de
Teatro e Robótica (Lego).

49- Escola Jardim das Nações - Unidade I
Berçário, Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Endereço: Rua Benjamin Constant, 29/70,
Jardim das Nações, Taubaté
www.jardimdasnacoes.com.br | (12) 2125-2900
Mensalidade 2020:
Sob consulta em
jardim@escolajardim.com.br
Diferencial/Atrativos:
50 Anos de experiência em primeira infância
| Filosofia Sócio-construtivista | Currículo de
Educação e Inteligência Emocional |
Educação Bilíngue para alunos de 2 a 14 anos
| Centro Preparatório dos Exames Cambridge |
Lanche e Almoço servido pela Escola com
supervisão de Nutricionista especializada |
Formação em sustentabilidade para
Ecocidadãos | Capoeira e Natação na grade
curricular | Currículo de Investigação |
Trabalhos e Projetos Interdisciplinares |
Metodologias Ativas e Novas Tecnologias em
sala de aula | Formação Integral em Esportes
e Artes | Currículo de Inteligência Emocional
e Convivência com Desenvolvimento Moral |
Espaço físico único na cidade (mais de
10.000m2 com área verde) | Quadra
Poliesportiva, Piscina e Auditório | Atividades
Extracurriculares (futebol, natação, capoeira,
dança, teatro, pintura etc.)
50- Escola Jardim das Nações
- Unidade II
Educação Infantil ao 5º Ano do Fundamental
Endereço: Av. Marginal, 2.507, Caminho
Novo, Tremembé
www.jardimdasnacoes.com.br | (12) 3672-1035
Mensalidade 2020:
Sob consulta em
jardim@escolajardim.com.br
Diferencial/Atrativos:
50 Anos de experiência em primeira infância
| Filosofia Sócio-construtivista | Currículo de
Educação e Inteligência Emocional |
Educação Bilíngue para alunos de 2 a 9 anos |
Lanche e Almoço servido pela Escola com
supervisão de Nutricionista especializada |
Formação em sustentabilidade para
Ecocidadãos | Capoeira e Natação na grade
curricular | Ensino baseado em Investigação

e Projetos | Metodologias Ativas e Novas
Tecnologias | Formação Integral em Esportes
e Artes | Currículo de Inteligência Emocional
e Convivência com Desenvolvimento Moral |
Espaço físico único na cidade (mais de
4.500m2 com área verde) | Quadra interna e
Piscina | Atividades Extracurriculares
(futebol, natação, capoeira, dança, teatro,
pintura etc.)
51- Escola Ludere
Educação infantil – 1 a 5 anos
Endereço: Avenida Fortaleza, 820 – Parque
Industrial. São José dos Campos / SP
Telefone: 3931-3234
Site: www.escolaludere.com.br / Fan page:
https://www.facebook.com/escolaludere/
E-mails: atendimento@escolaludere.com.br |
escolaludere@gmail.com
Mensalidade
Sob consulta
Diferencial/Atrativos
Escola de concepção socioconstrutivista, com
a missão de formar pessoas cooperativas,
flexíveis e que valorizem as relações
humanas. A Escola Ludere conta com
atividades permanentes de educação
emocional, desenvolvidas pela psicóloga da
escola juntamente com a equipe pedagógica.
Oferecemos aulas de educação emocional;
aulas de inglês; aulas de educação psicomotora; aulas de música e aulas de educação
alimentar e nutricional (projeto EAN), todas
incluídas na mensalidade. A alimentação
balanceada das crianças, também incluída
na mensalidade, é produzida na própria
escola, com cardápio elaborado mensalmente pela nutricionista. Estrutura nova, espaço
amplo e arejado, ideais para o desenvolvimento infantil. Horários: meio-período
(manhã ou tarde), semi-integral e integral.
Agende sua visita pelo telefone!
52- Escola Máximu’s
Educação Infantil, Fundamental I e II ,
Ensino Medio e Técnico
Endereço: R. Isaac Newton, 55 Jd Oriental SJCampos SP Tel 12 32045970. Cel 12
997401795
Site www.escolamaximus.com.br
Mensalidade
a partir de R$ 490,00
Diferencial/Atrativos
possuímos um prédio para cada ciclo
escolar. Turmas no máximo de ate 18 alunos
ate fund I . Um lindo brinde para a família e
um para o aluno para fechar a matricula
esse mês.
53- Escola Monteiro Lobato
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Endereço: Avenida São João, 2.500, Jardim

