história. Com uma metodologia
focada em áreas de conhecimento, projetos e habilidades
socioemocionais, oferecemos aos
nossos estudantes um ensino que
promove o alto desempenho.
Oferecemos 36 eletivas aos nossos
estudantes que podem ser feitas
no período da tarde. Não medimos
esforços para desafiar, inspirar e
motivar cada estudante a se tornar
a melhor versão de si mesmo. Um
Colégio diferente de tudo o que
você já viu!

ativa de comunicação e expressão
do estudante nos diferentes contextos de sua vida. Ricas possibilidades
de aprendizagem e socialização
estão também presentes nos programas de livre adesão: O Integral,
concebido para atender crianças
na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I no contra turno
escolar, e Alternativa ECCOS, com
modalidades específicas nas áreas
de movimento, esporte, arte, cultura, tecnologia e empreendedorismo.
COLégiO edUCàre
Fundamental II / Médio Regular
/ Médio integrado com Técnico
/ Técnicos / Graduação semipresencial
Graduação EAD / Pós graduação
EAD
Endereço: Rua Teopompo de
Vasconcelos, 57, Vila Adyanna –
São José dos Campos – (12) 39229360 Wthats - colegio.educare@
colegioeducaresjc.com.br – www.
colegioEDUCAREsjc.com.br
Diferenciais / Atrativos
Fundamental incluso robótica,
método com ênfase no desenvolvimento protagonista. Sistemas
de ensino padronizado conforme
nova BNCC.
Ensino médio técnico integrado
com design de interior, química,
administração e ou informática,
todos com direito ao registro
nos respectivos órgão de classe
salvo informática, este possuímos
parceria com grandes fabricantes
como, CISCO, FLUKE, ORACLE,
FURUKAWA, PROMOB entre
outros, prova de certificação.
Infra estrutura completa com laboratório técnico de Desenho, química e informática, (Um computador

n

COLégiO CiCLO
Baby Ciclo, Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
Endereço: Rua Manoel Saldanha,
350 – esplanada do Sol II - (12)
3921-7132 - secretaria@colegiociclo.com.br
Diferenciais / Atrativos
Promove uma aprendizagem de
qualidade, abrindo caminhos
que conduzam o aluno à
construção do conhecimento,
formando individuo autônomo,
capaz de interagir no meio
social com responsabilidade e
ética.

n

COLégiO eCCOS
Berçário, Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e Ensino Fundamental II
Endereço: Unidade Berçário e Educação Infantil: Rua Cali, 17 – Jd.
América - São José dos Campos
Unidade Ensino Fundamental: Rua
Bariloche, 91 –Jd. América - São
José dos Campos – (12) 3797
2070 -www.colegioeccos.com.
br - atendimento@colegioeccos.
com.br
Diferenciais / Atrativos
Formação bilíngue, proposta
construtivista, período integral
(opcional), oficinas extracurriculares
(opcional) A proposta educacional
ECCOS está articulada para um
desenvolvimento progressivo de
competências socioemocionais,
estratégias de pensamento e de
ação. O ciclo de formação, iniciado
no Berçário ECCOS, a partir de estímulos cuidadosamente oferecidos,
é seguido pela experimentação e
descobertas na Educação Infantil,
sistematização do conhecimento no
Ensino Fundamental I e consolidação da postura de estudante e
desenvolvimento do projeto de
vida no Ensino Fundamental II. A
formação bilíngue, segundo a visão
ECCOS, é essencial no contexto do
Século XXI. Iniciada na Educação
Infantil e aprofundada no Ensino
Fundamental II, torna-se ferramenta

n
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por aluno ). Plantão de dúvidas,
corpo docente qualificado, ênfase
no Enem na serie final.
COLégiO eLO
Ensino Fundamental e Médio
Endereço: Rua Candido Marciano
Leite, 65 - Vila Bethânia - São José
dos Campos - www.eloeducacional.com.br - diretoria@colegioelo.
sjc.br
Diferenciais / Atrativos
No Ensino Fundamental temos
disponível turmas no período da
manhã e da tarde, contamos com
quatro aulas semanais de inglês,
turmas extras de imersão em inglês e robótica da Lego. O Ensino
Médio é feito em período integral.

n

COLégiO evOLUçãO
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Endereço: Rua Crato nº 95 - Parque Industrial – (12) 3931-2759 colegioevolucao@hotmail.com
Diferenciais / Atrativos
O currículo é focado no aprender
a pensar de maneira reflexiva o
conhecimento e, como este se
processa no cotidiano dos alunos
a partir das indagações e inferências. É fundamental ressaltar
que além dos eixos norteadores,
também se promovemos atividades nas áreas de conhecimento:
Espanhol, Inglês, Educação Física,
Educação Musical, Educação Artística e Filosofia com professores
especializados. Aula de canto para
os alunos do 2º ao 4º ano.

n

COLégiO FUtUra geraçãO
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II.
Endereço: Rua Benedito Machado

n

Figueiredo, 21, Urbanova– São
José dos Campos - (12) 3204-4651
- (12) 99211-2855 - secretaria1@
colegiofuturageracao.com.br www.colegiofuturageracao.com.br
Diferenciais / Atrativos
O Futura oferece um trabalho
personalizado, com turmas pequenas, preparando os alunos para
uma sociedade com mais valores.
Juntamente com a Escola da Inteligência e a Plataforma do SAS.
n COLégiO FranCiSCanO
nOSSa SenhOra apareCida
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Período
Integral.
Endereço: Rua Coronel José
Monteiro, 621- Centro - São José
dos Campos – (12) 3941-1956
– contato@cnsa.com.br - www.
cnsa.com.br
Diferenciais / Atrativos
Educação infantil: Balé, Taekwondo, Inglês, Música;
Ensino Fundamental I: Expressão
corporal, Música, Violão, Inglês
Aulas Extracurriculares:
Robótica, Programa Bilíngüe,
Futsal, Taekwondo e Jazz
Fundamental II
Inglês e Espanhol no Currículo;
Projeto de Vida.
Núcleo esportivo (Finalidade é
formar atletas de alto rendimento);
Laboratório de Física, Ciência
Biológica e Química,
Plantão de dúvidas
O Ensino Médio com jornada
Semi Integral de carga horária
ampliadas;
Integral: Opcional
Período semi-integral e período
integral da educação infantil até
o 6º ano.
Atividades do Integral:
Bilíngue, Robótica, Estudo dirigido, culinária, esportes, expressão
corporal, hora da leitura.
Contamos com os seguintes espaços para atender nossos alunos:
Espaço de Arte e de Dança,
Multimídia, Informática, Música,
Leitura, espaço de Convivência e
Complexo Esportivo (ginásio com
arquibancadas, piscina, quadra
poliesportiva e galpão para atividades livres).

COLégiO inSpire
Educação Infantil e Ensino Médio
Endereço: Rodovia Presidente
Dutra, KM 145 – Sentido RJ.
Bairro Vila Tatetuba – São José dos
Campos – (12) 4009-4321 opção
1 - contato@colegioinspire.com.br
- www.colegioinspire.com.br
Diferenciais / Atrativos

n

