para o período da manhã e 25% para
período da tarde)
Reserva de vaga: R$550,00 até 31/10/19 +
material
Ensino Técnico EaD
Finanças, Marketing e Recursos Humanos
Duração de 1 ano
Valor: 12x R$159,00
Diferencial/Atrativo:
Turmas com números reduzidos de alunos
mantendo sempre o aluno o máximo de
assistência.
Escola com responsabilidade social: Projetos
empreendedores de cunho social, junto às
instituições de nossa região.
Desenvolvimento reflexivo das habilidades
socioemocionais: Professores são capacitados em habilidades socioemocionais,
auxiliando os alunos na resolução de
conflitos e nas necessidades decorrentes dos
desafios e relações interpessoais.
Material didático apostilado – Sistema SER
que incentiva a criatividade e o senso crítico
do aluno.
Qmágico: Plataforma de aprendizagem
interativa com diversas tecnologias e práticas
educacionais.
Aplicativo para acompanhamento
pedagógico
Robótica Educacional
Empreendedorismo com material
pedagógico do Sebrae.
61- Instituto São José – Rede Salesiana
Brasil de Escolas
Infantil e Fundamental
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Brás,
75/161 – Jardim Esplanada | CEP 12.242-780
Infantil e Fundamental I: (12) 3946-7401
Fundamental II e Médio: (12) 3946-7400
Whatsapp: (12) 9.9743-2100
E-mail:
institutosaojose@institutosaokose.org.br
Site: www.institutosaojose.org
Cursos: Maternal, Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio e Período
Complementar para alunos da Educação
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental II
(Manhã e Tarde).
NOVIDADE PARA 2020: Programa Bilíngue
(por International School) para crianças da
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental I. Ensino Médio em tempo
integral. Laboratórios para projetos Maker
Steam e Audiovisuais.
Diferencial: O Instituto São José, escola
Católica Salesiana, tem como missão a
educação integral de alta qualidade e a
evangelização de crianças e de jovens, por
meio do Sistema Preventivo desenvolvido por
Dom Bosco e Madre Mazzarello, fundamentado no tripé: Razão, Religião e Amor

Educativo (Amorevolezza). Nosso objetivo é
formar “bons cristãos e honestos cidadãos”
que possam realizar suas potencialidades de
bem na construção de seus projetos de vida
como profissionais competentes, éticos e
empreendedores, engajados na edificação de
uma sociedade fraterna, solidária e na defesa
da vida (pessoal e planetária).
O Instituto São José atua há mais de 90 anos
em São José dos Campos, faz parte da maior
rede de escolas católicas da América Latina:
a Rede Salesiana Brasil de Escolas (RSB-Escolas), que possui excelente material didático
físico e digital (Edebê Brasil). Em sintonia
com RSB-Escolas, o Instituto São José é um
espaço educativo que favorece sistematicamente, aqui e agora, o desempenho
progressivo do protagonismo juvenil
incentivado pela ação conjunta e indispensável “Família-Escola”.
62- Instituto Máximo de Educação
Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio
Endereço: Rua João Américo da Silva, 384,
Centro, Jacareí
3951-3650 / 3961-6900
Site:
www.institutomaximodeeducacao@uol.
com.br
e-mail: maximo.educacao@uol.com.br
Facebook: www.facebook.com/instituto.
maximo.1
Instagram: @institutomaximodeeducacao
Proposta pedagógica: Baseada na Aprendizagem Significativa, desenvolvendo atitudes de
curiosidade, reflexão e crítica, frente ao
conhecimento e à interpretação da realidade,
tendo como base a utilização de livros
didáticos do Sistema Ari de Sá – SAS e a
Plataforma de Educação, aliando conteúdo,
tecnologia e serviços.
Diferencial/Atrativos: Quantidade
reduzida de alunos por sala, apoio pedagógico, atendimento individualizado para pais e
alunos, plantões de Exatas e Humanas,
projeto leitura, projeto Geometria (a partir do
1º ano), escola de esportes, oficina de dança,
capoeira, xadrez, Inglês, Espanhol, período
integral e convênios com academias de
dança, natação e escolas de idiomas para
alunos e familiares.
63- Instituto de Tecnologia
de Jacareí - ITJ
Educação, Ensino Médio e Técnico
Contato: Avenida Siqueira Campos, 1174,
Centro, Jacareí
Telefones: 3955-3388
Site: itj.g12.br
Whatsapp: 1299120-5322
Facebook e instragram: @itj.jacarei

Mensalidade: ainda indefinido
Diferencial/Atrativo: O ITJ Ensino Médio e
Técnico, atua há 40 anos na cidade de
Jacareí/SP formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho.Atuamos em
parceria com grandes empresas da região, as
quais proporcionam oportunidades de
estágios com chances de efetivação aos
nossos alunos. Temos o prazer e o privilégio
de fazer parte da carreira profissional de
todos que nos escolhem como a melhor
opção para Ensino Médio e Técnico.
64- Instituto Alpha Lumen
Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio
Endereço: ALPHA 1- Rua Clóvis Bevilacqua 868, Jardim Esplanada
– São José dos Campos
ALPHA 2- Rua Fernão Dias 260, Jardim
Esplanada – São José dos Campos
Tel.: (12) 3207- 5060
E-mail: contato@alphalumen.org.br
site: www.alphalumen.org.br
Mensalidade 2019:
Sob consulta
Diferencial/Atrativos:
Infantil e Fundamental I - bilíngues com
aulas de música, teatro, educação emocional,
educação financeira, espanhol (até o 3º ano),
inglês, canto coral e orquestra (violino e
violoncelo) e atividades opcionais (pagamentos de taxa simbólica ) Judô, dança, mandarim (3º e 4º anos), robótica, lógica de
programação, xadrez, violão, HQ (história em
quadrinhos), minicursos de autonomia e
oficinas de mágica, arqueologia entre outras.
Ensino Fundamental II - bilíngue com aulas
de filosofia, física, química e biologia (a
partir do 6º ano) e optativas sem custo como
robótica, programação, segurança da
informação, criptografia quântica, preparatório para o torneio First (nos EUA), cinema e
audiovisual, fotografia, canto coral,
orquestra (Violino e Violoncelo), preparação
para as olimpíadas científicas (todas),
inteligência emocional e social, meditação, educação financeira e empreendedorismo, design thinking além de desenvolvimento de projetos. Oferece também aulas
optativas (com pagamento de taxa simbólica)
iniciação esportiva, judô, vôlei, futebol de
salão, boxe, yoga, alemão, francês, mandarim, japonês, teatro, dança, pintura, violão,
piano, HQ (história em quadrinhos), design
de games, neurociências, minicursos de
autonomia e oficinas diversas além de
plantão de dúvidas e tutoria.
Ensino Médio, com inglês intensivo (quatro
aulas), oferece os mesmos cursos do
fundamental II e mais cursos preparatórios
para as especificidades dos vestibulares
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