trabalho está baseado na teoria construtivista, onde a criança é protagonista de seu
desenvolvimento. Através de vivencias,
brincadeiras, contação de histórias e muito
amor proporcionamos um ambiente repleto
de encantamentos para que a criança
desenvolva competências e habilidades
sociais, emocionais e psicomotoras. A
estrutura física conta com salas planejadas e
ateliê de artes, na área externa, as crianças
podem usufruir de um amplo espaço de lazer
e recreação. A escola possui ainda uma horta
natural para que, desde pequenos, os alunos
tenham contato com a natureza e saibam
respeitar a terra e os alimentos. A ênfase
ambiental é uma das principais preocupações da Escola Opção Kids que oferece aos
seus alunos conhecimentos sobre o meio
ambiente de forma motivadora e divertida
para que o contato com a natureza seja um
habito a ser levado para a vida toda. Outro
diferencial é a alimentação que a escola
oferece aos alunos. Com um nutricionista
especializada em cardápio infantil, a escola
Opção kids oferece uma alimentação
balanceada e com todos os nutrientes que a
criança precisa. Venha sonhar conosco,
atendemos bebes e crianças de 6 meses a 5
anos em período parcial e integral.
56- Escola Saad
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio
Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga,
1001, Jardim dos Estados – Taubaté
Telefone: (12) 3633-5766 | e-mail: escolasaad@escolasaad.com.br
Site: www.escolasaad.com.br
Mensalidades
Sob consulta
Diferencial/Atrativos
Estacionamento interno, ginásio e quadra
poliesportiva, aulas de musica para o ensino
fundamental I, teatro para o fundamental II e
médio, treinamento de voleibol feminino e
futsal masculino.
57- Escola Walter Fortunato
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio
Endereço: Rua: Bogotá, 204, Vista Verde –
São José dos Campos
Telefone: (12) 3912-2030 ou (12) 3906-1900
Site: www.walterfortunato.com.br
E-mail: walterfortunato@walterfortunato.
com.br
Facebook: /escolawalterfortunato
Instagran: @escolawalterfortunato
Mensalidade para 2020:
Educação Infantil e 1º ano: R$ 615,03
2º ao 5º ano: R$ 803,00
6º ao 9º ano: R$ 1.001,72
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Ensino Médio: R$ 1.132,42
Diferencial/Atrativos
Sistema de Ensino Positivo com apostilas
bimestrais, portal educacional e simulados.
Aulas de robótica, informática, espanhol,
inglês, música, plantão de dúvidas e reforço
para o fund. I. Projeto de orientação
profissional, com ciclos de palestras para o
Ensino Médio. Salas interativas, laboratório
de robótica, laboratório de informática
climatizado e equipado com projetor,
laboratório de ciências, auditório climatizado, sala de música climatizada, sala de artes,
quadra coberta, quadra society, parque
infantil com piso emborrachado, pomar e
horta. Desconto para irmãos na mensalidade
escolar.
58- Esfera Escola Internacional
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II.
Endereço: Av. Anchieta, 908
– Jardim Nova Europa
São José dos Campos| CEP: 12.242-280
Telefone: (12) 3322 1255
E-mail: secretaria@escolaesfera.com.br
Site: www.escolaesfera.com.br
Redes Sociais: @esferaescolainternacional
Diferencial: Educação completa: todo o
conhecimento para uma formação de
qualidade na única escola internacional
certificada pelo IB (International Baccalaureate) na região. Educação Bilíngue.
Intercâmbios e Certificações Internacionais.
Escola contemporânea com metodologias
inovadoras para uma aprendizagem
significativa. Infraestrutura e recursos
diferenciados compatíveis com uma proposta
inovadora. Atividades extracurriculares
variadas.
59- Grupo Educacional Iguatemy
(Colégio Iguatemy)
Educação Infantil, Fundamental e Médio - ( à
partir de 1 ano de idade)
Contato: @colégioiguatemy (facebook e
instagran)
Educação Infantil e Berçário
Benedito da S. Ramos, 63 – Jd. Esplanada
12242-650 – São José dos Campos – SP
Tel.: (12) 3921-5328
Ensino Fundamental e Médio
Santa Clara, 260 - Vila Adyana
1223343-630 – São José dos Campos – SP
Tel.: (12) 3922-9644
Mensalidade: Não informado
Diferencial/Atrativo;
O Colégio Iguatemy trabalha sobre dois
importantes e sólidos alicerces:
Forte qualidade de ensino;
Formação do caráter dos alunos.
Essa qualidade é implementada através de
três pontos cruciais:

Ótimos professores: profissionais com
conteúdo, didática, amor e capacitados
periodicamente;
Ótimo Sistema Didático: utilizamos o ETAPA
– o que apresenta os melhores resultados em
Olimpíadas e Vestibulares de primeira linha
– com a metodologia de espiral crescente de
ensino e avaliação contínua semanal;
Avaliação e aperfeiçoamento contínuo do
desempenho dos professores e do nível de
ensino. O Colégio realiza pesquisa de opinião
e satisfação com Pais, alunos e funcionários,
assim como avalia anualmente os resultados
do trabalho em relação aos objetivos
previamente acordados. Vale também
informar que o Colégio não visa o volume
excessivo de alunos, pois temos poucos
alunos por sala e queremos permanecer
assim, conhecendo cada um de nossos
alunos e pais pelo nome.
Acreditamos que uma boa educação também
deve englobar o desenvolvimento humano
dos jovens, pois de nada adianta o conhecimento se não for utilizado para o bem. É
fundamental, juntamente com a família,
desenvolver nos alunos um bom caráter e
educá-los para a felicidade verdadeira e o
desenvolvimento pleno de suas personalidades e habilidades. Nessa linha, implementamos desde a Educação Infantil, a EDUCAÇÃO
EM VALORES HUMANOS, de forma direta,
com uma aula semanal que, através da
aplicação de diversas dinâmicas, permite o
contato, entendimento e vivência de cinco
valores absolutos: Verdade, Conduta Correta,
Paz, Amor, e Não Violência. Como parte
integrante deste programa, os alunos
também são incentivados a perceber a
importância da responsabilidade social e
ajuda ao próximo.
60- Instituto de Desenvolvimento
Educacional “Inovando o Aprendizado”
IDEIA
Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Técnico e Ensino Técnico a Distância (EaD)
Endereço: Rua Maria Palmira Ferreira Ivo, 15
– Bosque dos Eucaliptos / Contato: 12
3936-1722 / 3307-5844 - WhatsApp 12
99759-3227
Site: www.institutoideia.com e-mail: ideia@
institutoideia.com
Mensalidade:
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Valor: 12x R$990,00 (Desconto de 15% para o
período da manhã e 25%
para período da tarde)
Reserva de vaga: R$550,00 até 31/10/19 +
material
Ensino Médio Técnico nas áreas de
Administração, Eletrônica e Informática
Valor: 12 x R$1020,00 (Desconto de 15%

