Salas de aula equipadas com
lousa digital e som ambiente, laboratórios e ambientes
preparados para aulas dinâmicas
e interativas. Amplo sistema de
monitoramento por câmeras.
Portaria 24h e estacionamento
monitorado para mais de 600
veículos. Para os pais interessados possuímos jornada integral
para o Ensino Fundamental,
onde trabalhamos com foco no
bilinguismo. Temos estrutura
moderna: 4.000 m² de área
construída em alto padrão.
Complexo poliesportivo com
21.500m² com campo de futebol, quadra poliesportiva, 2 quadras de vôlei de areia, 2 quadras
de tênis, um campo de futebol
society, entre outros. Adequação
à lei de acessibilidade, contando
com rampa e elevador. Sala de
jogos adequada para atividades
de lazer e competições. Sala de
projetos com robótica, música,
xadrez. Educação financeira,
astronomia, clube de ciências e
muito mais. Nossa Metodologia:
A metodologia utilizada é a de
AEP (Abordagem Educacional
por Princípios), onde os conteúdos disciplinares são apresentados dentro de uma cosmovisão
cristã.
COLégiO integraçãO
de taUbaté
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Endereço: Rua Francisco das
Chagas, 82 - Vila das Graças –
Taubaté – (12) 3629-5183 - integracao_colegio@hotmail.com
Diferenciais / Atrativos
Educação Infantil: com aulas de
culinária, natação, Empreendedorismo, Educação Física e artes. Cardápio elaborado por nutricionista.
Inglês a partir dos 4 anos.
Ensino Fundamental: Educação
Física, inglês, Empreendedorismo,
Espanhol e Informatica. Salas
de aula com número reduzido de
alunos.
Opção de horários para o
período integral. Piscina e sala
de sono. Parque infantil com
tanque de areia colorida. Quadra para esportes.
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COLégiO Jardim
daS naçõeS - CJn
Ensino Médio
Endereço: Rua Benjamin Constant,
70, Jardim das Nações, Taubaté
- www.jardimdasnacoes.com.
br - (12) 3624-7456 - consulta em
jardim@escolajardim.com.br
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sala de dança, laboratório de
ciências e informática, poliesportivo, playground , auditório para 80
pessoas e área verde.
E, como não poderia faltar, incentivamos nossos alunos a irem além,
oferecendo nas unidades I e II as
aulas extracurriculares de Ballet,
Circo, Xadrez, Musicalização, Judô,
Vôlei e Teatro Psicopedagógico.
COLégiO LUCe prima
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Programa Bilíngue e
Período Integral opcional.
Endereço: Rua José Augusto dos
Santos, 145 - Floradas de São José
(Satélite) – São José dos Campos
– (12) 3939-2347 -luceprima2@
uol.com.br - www.luceprima.
com.br
Diferenciais / Atrativos
Metodologia didático-pedagógica
que favorece o protagonismo
do aluno e o desenvolvimento
de habilidades e competências.
Ênfase na formação de professores. Trabalho com projetos. Atendimento em período integral até o
5º ano. Curso Bilíngue opcional
(Pearson Bilingual Program). Aulas
extracurriculares. Espanhol e Arte
Digital a partir do 4º ano. Seguro
contra acidentes. Convênio com
Emercor.
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Diferenciais / Atrativos
Ensino de Projetos na Grade curricular | Currículo de Investigação
| Espaço Maker | CJN GO para
aprovação e Bolsa de 100% em
Universidades Estrangeiras |
Laboratório de Biologia | Aprovação em Medicina e Públicas,
direto da 3ª Série | Coordenação
de Vestibular individualizada |
Trabalho de Redação focado para
ENEM e públicas | International
Experience (15 dias nos EUA)
para alunos da 1ª Série | Foco
em Esportes para competições | Escola certificada como
Cambridge Preparation Center |
Preparatório Cambridge e DELE
(espanhol) gratuito | Programa de Formação em História,
Geografia e Política com viagem
para Brasília (alunos da 2ª Série)
| Plataformas Adaptativas Online
Individualizadas para alunos da
3ª Série | Feira de Universidades
ou Profissões | Aprovação em
Medicina, Estaduais e Federais
direto da 3ª Série, sem cursinho.
COLégiO JOSeenSe
Endereço: Unidade I Rua Yoshikatsu Iida,08 - Jardim Oriente – São
José dos Campos – (12) 39319436 - secretaria@colegiojoseense.com.br - Unidade II Av. Lívio
Veneziani, 151, Jardim Uirá – São
José dos Campos – (12) 39239417 - unidade2@colegiojoseense.com.br - www.colegiojoseense.
com.br
Cursos Oferecidos
Berçário (Unidade II) – período
parcial e integral
Educação Infantil (Unidade I) –
período parcial
Educação Infantil (Unidade II) –
período parcial e integral
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Ensino Fundamental Ciclo I (Unidade I) - período parcial
Ensino Fundamental Ciclo I (Unidade II) - período parcial e integral
Ensino Fundamental Ciclo II (Unidade I e II) – período parcial
Ensino Médio (Unidade I) – período parcial
Ensino Médio Técnico em Administração e Informática (Unidade
I) – período parcial
Diferenciais / Atrativos
O Colégio Joseense atua com as
melhores metodologias de ensino.
Entregamos qualidade através
do Sistema Etapa, adotando o
ensino em Espiral Crescente, onde
os conceitos apresentados são
constantemente retrabalhados e
ampliados, permitindo ao aluno
acompanhar os conteúdos de forma comparada e gradativa. Para o
ensino da língua inglesa adotamos
o método Yázigi já na grade
curricular da Educação Infantil e
Ensino Fundamentais. Dessa forma
o aluno frequenta o mesmo curso
de inglês que faria fora do colégio,
com 03 aulas semanais.
O Colégio Joseense Unidade I
possui um ambiente que acolhe
mais de 800 alunos, com cantinas
pátios de convivência, salas de
leitura infantil e juvenil, salas
multimídia, sala de música, laboratório de ciências e informática,
sala esportiva, ginásio poliesportivo, playground e auditório para
130 pessoas.
O Colégio Joseense Unidade II possui um ambiente que acolhe mais
de 700 alunos, com cantinas pátios
de convivência, berçário, cozinha e
refeição, enfermeira, nutricionista,
câmeras de monitoramento nas
salas do berçário, salas de leitura
infantil, atelier, salas multimídia,

COLégiO LUmenS
Berçário e Educação infantil
Endereço: Rua Carlos de Campos,
175 Jardim Esplanada II – São
José dos Campos - (12) 3923-9233
- colegiolumens@gmail.com
Diferenciais / Atrativos
Oferecemos um ensino diferenciado e consistente, respeitando
o aluno na sua individualidade,
ajudando-o a se desenvolver como
cidadão. Opção de período integral, aulas de música, capoeira,
inglês, ballet e futebol (opcional).
Trabalhamos com um número
reduzido de crianças por turma.
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COLégiO nOva geraçãO
Ensino Médio
Endereço: Rua Massaguaçu, 390,
esquina da Andrômeda - Jardim
Satélite – São José dos Campos
SP - (12) 3937-7373 Whatsapp
(12) 997702742 - contato@
colegiongeracao.com.br - www.
colegiongeracao.com.br
Diferenciais / Atrativos
Material Didático com novas
tecnologias
Parceira da Rede Pitágoras
Plataforma Digital Google
Participação em Olimpíadas
Atendimento Individualizado
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