angLO CaSSianO riCardO
Ensino Médio High School e PréVestibular
Endereço: Rua Laurent Martins,
329 - J. Esplanada II - São José dos
Campos – (12) 2134-9100 - www.
anglocassianoricardo.com.br www.facebook.com/anglosaojose
- contato@cassianoricardo.com.
br - Instagram @anglocassianoricardosjc
Mensalidade:
Mensalidades para 2021, com
descontos especiais vigentes até
30/11/2020
1º e 2º ano: Matrícula R$ 1776,90
+ 12 parcelas de R$ 1952,76
3º ano: Matrícula R$ 1868,56 +
12 parcelas de R$ 2030,14
Valores com material didático
apostilado do Anglo e um dia de
Cia Athletica inclusos.
High School: Matrícula R$ 1185,41
+ 12 parcelas de R$ 1693,44
(curso e material).
Pré-vestibular: valores ainda não
definidos.
Descontos especiais para irmãos.
Diferenciais / Atrativos
No Anglo, a proposta educativa do
Novo Ensino Médio une o aprendizado de conhecimentos acadêmicos e o desenvolvimento de
valores éticos e morais. Uma forte
e completa formação humana para
contribuir positivamente na vida
pessoal, acadêmica e profissional
de nossos alunos.
Projetos especiais
1° e 2° ano – iniciação científica,
empreendedorismo, projeto de
vida e atividades educativas
eletivas nas diversas áreas do
conhecimento (Finanças Pessoais
e Investimentos, Noções Básicas
de Direito, Jornalismo, Fanfictions,
Lab Science, Arduíno entre outros)
aprimoram a formação dos alunos.
E mais: treinamento para olimpíadas do conhecimento, simulação
de ambientes diplomáticos da
ONU (SiAn), Comitê Estudantil,
tutoria, equipes esportivas competitivas e volunturismo.
3° ano e Pré-vestibular: Turma
Medicina/Biológicas, Exatas e
Humanas e cursos
complementares específicos para
os vestibulares do Sul e obras literárias. Simulados testes e discursivos ao longo do ano. Orientação
profissional para auxiliar o aluno
na escolha da carreira.
Anglo High School
O programa Anglo High School,
em parceria com a University of
Missouri, permite que
os alunos estudem disciplinas do
currículo de Ensino Médio ameri-
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cano (High School),
paralelamente às disciplinas do
currículo brasileiro. Ao completar
todos os créditos
do programa e concluir o Ensino
Médio brasileiro, o aluno recebe
dois diplomas oficiais
— um brasileiro e um americano. Esse curso é opcional e com
pagamento à parte.
SAT® PREP COURSE
Aulas presenciais e simulados para
preparar os alunos para os processos de admissão nos cursos de
graduação das universidades americanas. Nesse curso, os alunos
entenderão e vivenciarão a prova
do SAT®, o ENEM Americano.
Infraestrutura
Salas de aula equipadas com
recursos multimídias (com possibilidade de transmissão simultânea
das aulas) e climatizadas; laboratórios de ciências, informática e
artes; quadra poliesportiva.
Plantão de dúvidas, de segunda
a sexta. Plataforma educacional
digital Plurall.
Convênio com a Cia Athletica para
a prática de atividades físicas.
O agendamento para visita pode
ser realizado pelo telefone 21349100 ou WhatsApp 99252-1658.
Horário de atendimento: de
segunda a sexta, das 8h às 17h.
angLO taUbaté
Ensino Fundamental II, Médio e
Pré-vestibular
Endereço: Rua Barão da Pedra Negra, 209 - Centro - Taubaté – (12)
2123-9100 - www.anglotaubate.
com.br - www.facebook.com/
AngloTaubate/
Mensalidade:
Mensalidades para 2021, com
descontos especiais vigentes até
30/11/2020:
Ensino Fundamental II (6º ao 9º
ano): Matrícula R$ 1126,11 + 12
parcelas de R$ 1271,30 (material
didático apostilado e digital do
Anglo incluso).
1º e 2º ano: Matrícula R$ 1419,02
+ 12 parcelas de R$ 1582,51
3º ano: Matrícula R$ 1511,45 +
12 parcelas de R$ 1650,71
Material didático apostilado do
Anglo incluso.
Pré-vestibular: valores ainda não
definidos.
Descontos especiais para irmãos e
mais 2% para pagamento antecipado até o dia 1º de cada mês.
Diferenciais / Atrativos
A proposta pedagógica do Anglo
Taubaté, com ações coordenadas
e pontuais para cada faixa etária e
o planejamento na elaboração do
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material, permite que a transição
entre os segmentos e as séries do
Ensino Fundamental e do Novo
Ensino Médio seja organizada e
gradual.
Projetos especiais
6º ao 9º ano EFII e 1º e 2º ano
EM:
Programa Happiness
Aulas de Felicidade permitem uma
experiência educativa orientada
à formação emocional, com
reflexão sobre o presente e o
futuro, de forma a contribuir para
o processo de autoconhecimento
e desenvolvimento da autoestima
e bem-estar, estimulando escolhas
mais assertivas e conscientes ao
longo do Ensino Fundamental II
e Médio.
Mind Makers
Pensamento computacional, habilidades maker, raciocínio lógico e
robótica fazem parte desse projeto
desenvolvido em uma sala lúdica
e tecnológica.
1° e 2° ano: iniciação científica,
empreendedorismo, projeto de
vida e atividades educativas
eletivas nas diversas áreas do conhecimento (Artes, Humanidades,
Saúde e Qualidade de Vida entre
outros) aprimoram a formação
dos alunos. E mais: treinamento
para olimpíadas do conhecimento,
simulação de ambientes diplomáticos da ONU (Simulat), Comitê
Estudantil, tutoria, equipes esportivas competitivas e volunturismo.
3° ano e Pré-vestibular: Turma
Medicina/Biológicas, Exatas e
Humanas e cursos
complementares específicos para
os vestibulares do Sul e obras literárias. Simulados testes e discursivos ao longo do ano. Orientação
profissional para auxiliar o aluno
na escolha da carreira.
Infraestrutura: salas de aula equipadas com recursos multimídias
(com possibilidade de transmissão
simultânea das aulas) e climatizadas, laboratório de ciências,
quadra de esportes.
Plantão de dúvidas, de segunda
a sexta. Plataforma educacional
digital Plurall.
O agendamento para visita
pode ser realizado pelo telefone/
WhatsApp 2123-9100. Horário de
atendimento: de segunda a sexta,
das 8h às 17h.
avanti
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Rua Fernão Dias, 231,
Jardim Esplanada – São José dos
Campos – (12) 3941-3610 - (12)
99609-9909 – avanti@avanti.
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com.br – www.avanti.com.br
Diferenciais / Atrativos
Há 26 anos valorizando a infância
e educação.
Berçário: a partir de 04 meses e
Pré-Escola: até 5 anos.
Aprendizagem personalizada
seguida pela experimentação e
descoberta de mundo. Aulas de:
Inglês (diariamente), Capoeira,
Música, Expressão Artística, Aulas
de culinária, Introdução à informática, Aprendizagem de autonomia
e de vivência comunitária, Aprendizagem ambiental e Participação
em projetos sociais. Cardápio
elaborado por nutricionista à base
de alimentos variados e saudáveis.
Acompanhamento de dentista
infantil.
Estrutura física: Sala de sono, Sala
de Música, Sala para atividades
físicas, Parque Infantil, Parque
coberto e Horta.
Aulas extracurriculares de esportes: balé e judô. (pagamento à
parte).
Horário de funcionamento: 7h00
às 18h30, de segunda-feira à
sexta-feira.
Opção de Período: Meio período
ou período integral.
Convenio com empresas e comércio da região: (EMBRAER, OAB,
Johnson, Ericsson).
CentrO de edUCaçãO pOr
prinCípiOS arCa de nOé
Berçário e Educação infantil
Endereço: Av. Dr João Batista de
Queiroz Junior, 1520 – Jardim
das Industrias – São José dos
Campos – (12) 3931-0792 – cep.
arcadenoe@hotmail.com – www.
ceparcadenoe.com.br
Diferenciais / Atrativos
Escola Baseada em princípios
cristão, Judô e ballet (cobrados a parte), material pedágio
Portokalos de excelente qualidade
e diferenciado, Inglês (cobrado
a parte), aulas de musicalização,
contos de história, oficina de artes,
toda nossa estrutura foi projeta
para a área de educação e atender
de forma adequada as nossas
crianças.
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CentrO edUCaCiOnaL
Ser viver e aprender
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Praça Flamboyant 242,
Jardim das Industrias - São José
dos Campos - (12) 3934-5138 escolasva@hotmail.com - www.
seraprender.com.br
Diferenciais / Atrativos
A Escola oferece aula de musicalização desde o berçário até a
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