3ª Ensino Médio Pré-Vestibular
com foco nos vestibulares e Enem
Simulação da ONU
Plantões de Dúvida
Visitas a em Feiras de Educação e
Universidades
Rodas de Conversas no contra
turno
n CentrO edUCaCiOnaL
ObJetivO aqUariUS
Edu. Infantil, Médio, Fundamental,
Técnico, Infantil, Fundamental I e
II, Médio Curso Pré-Vestibular
Endereço: Av. Rodrigo Reis Tuy,
1200 - Jardim Serimbura, São José
– SP – (12) 3904-2100 - www.
facebook.com/ObjetivoSJC - www.
instagram.com/objetivosjc/ - www.
objetivo-sjc.com.br/
Ensino Bilingue, Metodologia de
Ensino OBJETIVO - 1º Lugar no
Enem, Alto índice de aprovações
em Vestibulares concorridos,
Infraestrutura moderna para todos
os níveis de ensino, Sala Maker,
Sala Steve Jobs, GAP - Grupo de
Alta Performance.

COLégiO ObJetivO
9 de JULhO - taUbaté
Ensino Médio, Curso Pré-vestibular, Pré-ENEM e Preparatório
Medicina
Endereço: Avenida 9 de Julho,
441, CEP: 12020-200 – Taubaté
– SP - (12) 3633-5877 - www.
objetivo-taubate.com.br
Diferenciais / Atrativos
Além do Ensino Médio, oferece
curso Pré-vestibular (Extensivo e
Semi), Preparatório para o ENEM e
curso 100% medicina.
O Objetivo 9 de Julho está entre
os Top Objetivos do Brasil (dados
ENEM 2018), com 95% de aprovação nas melhores universidades
do país. O colégio oferece uma
base sólida, com professores de
alto nível e material didático forte
e atualizado.
Quanto à estrutura, os alunos contam com sala de videoaula, aulas
de laboratórios (Física/Bioquímica),
sala de Internet, biblioteca on-line.
O Objetivo 9 de Julho promove
também plantões de dúvidas,
simulados, orientação educacional, revisões para os vestibulares,
grupos de estudo e excursões
pedagógicas.
n

COLégiO ObJetivO
JúniOr - JaCareí
Berçário, Educação Infantil e
Fundamental (do 1º ano ao 9º
ano). Período da Manhã, Período
da Tarde e Período Integral
Endereço: Rua Três de Abril, 47,

n
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Jd. Leonídia - Jacareí - (12) 991136901 – (12) 3953-2911 - secretaria@objetivojrjacarei.com.br
Diferenciais / Atrativos
Balé, música, sala multimídia,
tecnologias educativas (informática e Robótica), educação
sócio emocional. Participação em
projetos sociais e convênios em
empresas da região.
COLégiO pOLiedrO
Ensino Fundamental (6º ao 9º
Ensino Fundamental – Anos Finais
(6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª
à 3ª série)
Endereço:
Av. Dr. Eduardo Cury, 50 – Jd. das
Colinas (portaria Ensino Médio).
R. Irmã Maria Demétria Kfuri,
700 - Jardim Esplanada II (portaria
Ensino Fundamental).
Telefone: (12) 3928-1616
E-mails:
secretaria.emsjc@sistemapoliedro.
com.br (Ensino Médio)
secretaria.efsjc@sistemapoliedro.
com.br (Ensino Fundamental)
Facebook e Instagram: @colegiopoliedro
Mensalidades 2020: para conhecer
mais sobre a proposta pedagógica
e o investimento, entre em contato
com a secretária do Colégio.
Diferencial/Atrativos:
Com base em princípios pedagógicos sólidos e equipe de docentes
cuidadosamente selecionados,
o Colégio Poliedro oferece um
projeto pedagógico único alinhado
com as mais modernas tendências
para a formação integral de seus
estudantes.
Principais atrativos do Ensino
Fundamental – Anos Finais:
• SIA – Sistema Interativo de
Aprendizagem, com tecnologia

n

Apple (Ipad*) e Microsoft, o
dispositivo funciona como um
caderno digital, onde a experiência
da escrita é idêntica à no papel.
Em aulas interativas, o professor
compartilha todos os programas
disciplinares do currículo escolar
e, ainda, acompanha o desenvolvimento de cada estudante em
tempo real.
• Idiomas oferecidos: inglês,
alemão e espanhol.
• Infraestrutura com:
o Laboratório de Ciências
o Salas de línguas
o Biblioteca
o Sala de Leitura
o Ateliê de arte
o Sala e oficina Maker
o Espaços de convivência
Cinco espaços para prática de
esportes, incluindo 3 quadras
poliesportivas + campo society
(única escola da cidade com campo
society).
• Eventos: os diversos eventos ao
longo do ano constituem uma importante forma de desenvolvimento de habilidades e competências,
além de proporcionar momentos
de convívio entre as famílias
e a escola. Exemplos: Festival
Literocultural, Vida Jovem, PoliONU
Teen, Fórum Social Poliedro, Festa
do GACC, Encontro de Gerações,
Mostra de Projetos, Dialogando
sobre filhos, entre outros.
• Programa Inteligências Criativas: programa em que alunos
participam de projetos em três
diferentes áreas do conhecimento
(Ciência e Tecnologia; Economia e
Empreendedorismo; Sociedade e
Cultura) com o objetivo de adquirir
conhecimentos em gestão de
projetos, empreendedorismo e

economia criativa, princípios de
engenharia, pesquisa científica e
gestão cultural. Inclui a utilização
de ferramentas como Design
Thinking e Canvas; microprocessadores; realidade virtual, marcenaria, ferramentaria e linguagens de
programação.
*Dispositivo adquirido separadamente.
Principais atrativos
do Ensino Médio:
• Infraestrutura com:
o Salas climatizadas
o Laboratório de Tecnologia
o Laboratórios de Biologia, Física
e Química
o Laboratório Maker
o Sala de relaxamento
o Anfiteatro
o Auditório
o Cinco espaços para prática de esportes, incluindo 3 quadras poliesportivas + campo society (somos a
única escola da cidade com campo
society). OS alunos podem escolher
diversas modalidades, entre elas
Basquete, Vôlei e Futebol, além de
Condicionamento Físico.
• Aplicativo acadêmico (P+) com
todo o Material Didático na forma
digital e análise estratégica de
desenvolvimento nas diferentes
disciplinas.
• Orientação Profissional e para os
vestibulares.
• Orientação e apoio para alunos
que pretendem estudar em universidades estrangeiras.
• Plantão de dúvidas para todas as
disciplinas.
• Atendimentos individuais para o
desenvolvimento da Redação.
• Módulos extras: estão inclusas
opções como Olímpiadas Acadêmicas em todas as áreas do
conhecimento, Teatro, Meditação,
Jornalismo, Orientação profissional
e Redação. Para contratação extra
existe 2ª língua, Desenho Digital
e Yoga.
• Os diversos Eventos ao longo do
ano promovem a interação entre a
comunidade escolar e o desenvolvimento socioemocional dos alunos.
Exemplos: Sarau Literário, Papo
Reto, PoliONU, Feira das Profissões,
Festival de Bandas e Dança, Mostra
de Teatro, Feira do Conhecimento,
Estudos do Meio.
• Projeto AprendA: com o Novo
Ensino Médio, os alunos terão
1.200 horas de conteúdos que
serão escolhidos de acordo com
o projeto de cada um. No Colégio
Poliedro, os estudantes poderão
personalizar o currículo escolar e

