das Colinas – São José dos Campos – Tel.: (12)
3928-9700
e-mail: escola@monteirolobato-sjc.com.br
e-mail:
comercial@monteirolobato-sjc.com.br
Instagram: escola_monteirolobato
Faceboock: escola monteiro lobato
Site: www.monteirolobato-sjc.com.br
Mensalidade: A consultar
Diferencial/Atrativo:
Há 50 anos, a Escola Monteiro Lobato vem
cuidando, alfabetizando e formando com
qualidade de ensino reconhecida dentro e
fora de São José dos Campos. Todo esse
trabalho foi construído ao longo dos anos
sobre fortes pilares: Educação Montessori,
Humanização, Valores, Espaço. Método
Montessori - Educação Infantil e Fundamental I. Sistema Ari de Sá – Fundamental II.
Opção de período integral e Semi Integral
Aulas extracurriculares (pagamento à parte)
de esportes, capoeira, judô, dança (Parceria
com Academia Cristina Cará), robótica , entre
outros. Parques infantis ao ar livre. Quadra
coberta, campo de futebol e pista de
atletismo. Estacionamento.
54- Escola Moppe
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II

e Período Complementar Bilíngue
Endereço/telefone/Facebook/E-mail/:
Av. Lineu de Moura, 1655 - Urbanova.
Tel.: 3949-9380
Facebook: /escolamoppeoficial
Instagram: /escolamoppeoficial
E-mail: moppe@moppe.com.br
Site: www.moppe.com.br
Mensalidade: Sob consulta
Diferencial/Atrativos:
A Escola Moppe prepara os alunos para os
desafios da vida: vestibular, mercado
de trabalho, relações interpessoais e muito
mais!
A proposta pedagógica da Moppe, sempre à
frente do tempo, contempla o desenvolvimento de competências essenciais para o
sucesso pessoal e profissional de seus alunos.
Trabalha para o desenvolvimento da
autonomia intelectual, ensinando o aluno a
“aprender a aprender” e da autonomia
moral, formando pessoas éticas que sabem
fazer escolhas de forma consciente. Faz o uso
de metodologias ativas, para que os alunos
aprendam fazendo e retenham o máximo de
conhecimento, sendo agentes de seu aprendizado e estimulados a pensar, não apenas
repetir e decorar, para que ao término do 9º
ano, os alunos estejam preparados com uma

base forte que sustentará seu projeto de vida.
A Moppe oferece ainda um programa de
língua inglesa com carga horária ampliada (a
partir dos 2 anos) e certificação da Universidade Cambridge, Período Complementar
Bilíngue (opcional), Programação de Games
na grade curricular (1º ao 8º ano), TCC no 9º
ano, aulas de aprofundamento de exatas (9º
ano), Programa Adolescentes Multiplicadores, aulas de música, uso da tecnologia em
sala de aula (impressora 3D, projetores
interativos, salas de aula multimídia, tablets,
entre outras ferramentas) e atividades
extracurriculares (futsal, NBA Basketball
School, ballet, patinação artística, teatro,
judô, desenho e muito mais). Agende sua
visita!
55- Escola Opção Kids
Educação Infantil
Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 205 – Jardim Esplanada – São José dos Campos
Telefone: 3922-7180 / 3922-0063 / Site www.
escolaopcaokids.com.br
Mensalidade
Sob consulta
Diferencial / atrativo.
A Escola Opção Kids traz uma formato
diferente e mais gostoso de aprender. Nosso
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