experimentar atividades nas áreas
de Ciência e Tecnologia, Saúde e
bem-estar e Cultura e Sociedade,
incluindo atividades eletivas como
o trabalho voluntário.
Curso Poliedro
Endereço: Travessa João Friggi,
S/N – Jd. São Dimas
Telefone: (12) 3928 1616
E-mail: secretaria.cursosjc@
sistemapoliedro.com.br
Instagram: @cursopoliedro
Facebook: @poliedroeducacao
Site: www.cursopoliedro.com.br
Mensalidades 2020: para
conhecer mais sobre a proposta
pedagógica e o investimento,
entre em contato com a secretária
do Curso.
Diferenciais e Atrativos:
O Curso Poliedro oferece a
melhor preparação para todas as
carreiras por meio de um suporte
completo, que inclui professores
experientes e especialistas nos
principais vestibulares do País,
material didático completo,
simulados, recursos tecnológicos como o aplicativo P+ e o
suporte da equipe de Orientação
Educacional com atendimentos
individuais.
Os resultados comprovam a excelência da metodologia do Curso
Poliedro em todas as áreas, incluindo os vestibulares mais concorridos e o Enem. No Vestibular
2020, o Poliedro obteve pelo
quinto ano consecutivo a maior
aprovação do Brasil em Medicina
na USP Pinheiros, além da maior
aprovação do País em Medicina
na Unifesp e nos vestibulares do
ITA, do IME e da AFA.
COLégiO prOgreSSãO
Unidade i
Ensino Médio e Pré-vestibular
Endereço: Avenida Nove de Julho,
51 – Centro - Taubaté – (12) 36216030 – (12) 98834-2594 (WhatsApp) - www.progressao.com
Diferenciais / Atrativos
No ensino médio os alunos participam do programa High School,
que ao concluir o colégio saem
com dois certificados, um brasileiro e um americano. Na unidade os
estudantes participam de atividades semanais de STEAM. Ampla
programação de eventos, plantões
de dúvidas diários, secretaria de
vestibulares, revisão específica
para o Enem e conta com material
didático do Sistema de Ensino POLIEDRO. A unidade também possui
turmas de Ensino Pré-vestibular e
uma turma específica para quem
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deseja cursar Medicina.
COLégiO prOgreSSãO
Unidade ii
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Endereço: Av. Itália, 1.351, Jardim
das Nações - (12) 3622-3033
– (12) 98834-2594 (WhatsApp) www.progressao.com
Diferenciais / Atrativos
Estruturada para receber alunos
do Berçário ao Ensino Fundamental II. As turmas funcionam
nos períodos da manhã e da
tarde. Além das disciplinas
regulares conhecidas, o ensino
das Línguas Inglesa e Espanhola
é ministrado desde o 1º ano
do Ensino Fundamental. Além
disso, são oferecidas Atividades
Extras no período da tarde,
a partir do 2º ano, para uma
formação mais completa aos
alunos, como aulas de Teatro,
Oficina de dança, Culinária,
Capoeira, Música e Coral.
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COLégiO prOgreSSãO
Unidade iii
Educação Infantil, Ensinos
Fundamental I, II e Ensino Médio;
Pré-vestibular
Endereço: Av. Nossa Sra. do
Bom Sucesso, 1.734, Alto do
Cardoso - (12) 3648-2658 – (12)
98834-2594 (WhatsApp) - www.
progressao.com
Diferenciais / Atrativos
A escola mantém em seu prédio
todos os segmentos educacionais: da Educação Infantil
ao Pré-vestibular. As turmas
funcionam nos períodos da
manhã e da tarde. Além das
disciplinas regulares conhecidas,
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o ensino das Línguas Inglesa e
Espanhola é ministrado desde
o 1º ano do Ensino Fundamental. Além disso, são oferecidas
Atividades Extras no período da
tarde. Em 2020 o Progressão
Pindamonhangaba vai inaugurar
a sua nova sede, mais moderna
e acolhedora.
COLégiO prOSSegUir
Educação Infantil - de 01 a 06
anos.
Endereço: Rua Maricá, 571 Jardim Satélite – São José dos
Campos – (12) 3204-8447 - (12)
98297-8234 - colegioprosseguir@
yahoo.com.br - www.colegioprosseguir.com.br
Mensalidade
Educação Infantil: 13 parcelas
de R$634,00 - desconto especial
para as matrículas realizadas até
novembro de 2020.
Diferenciais / Atrativos
Cardápio elaborado por nutricionista, aulas de culinária, inglês,
musicalização, movimento corporal e educação socioemocional
inclusos na mensalidade. Horários
flexíveis, opção de período integral, colônia de férias e recreação.
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COLégiO rezende
e rezende
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Opcional:
Período integral até o 5°ano
Endereço: Rua: Floriano Peixoto,
nº 27 – Centro – Jacareí – São
Paulo - (12) 3954-3910 - Whats
(12) 99759-3980 - contato@
rezenderezende.com.br - www.
rezenderezende.com.br - www.
facebook.com/colegiorezenderezende
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Diferenciais / Atrativos
Aulas extras (Dança, Judô, Teatro,
Música, Handebol, Basquete,
Futsal, Programa inglês bilíngue).
Apoio ao aluno: Plantão de
dúvidas, Orientação de estudos,
Assembleia de classe, Incentivo
a participação em olimpíadas e
competições cultuais e esportivas.
Suporte Pedagógico da Rede Pitágoras, Plataforma digital e Google
For Education.
COLégiO tabLeaU taUbaté
Ed. Infantil, Fundamental, Ensino
Médio e Técnico
Endereço: Rua Doutor Emílio
Winther, 418 – (12) 3622-5344 –
(12) 99751-1616 - marketing@
tableautaubate.com.br www.facebook.com/ColegioTableauTaubate - www.facebook.com/
tableautaubatetecnico/
Diferenciais / Atrativos
A escola tem como principal
objetivo, o desenvolvimento
integral do indivíduo. Combinando
um sistema de ensino forte com
novas práticas pedagógicas e
aplicação de projetos complementares, proporcionamos ao aluno a
vivência do conteúdo curricular e o
desenvolvimento das habilidades
e competências do século 21. As
aulas extras e projetos complementares estão disponíveis para
todos os segmentos e inclusos no
valor da parcela mensal. Instalações físicas: Quadra Poliesportiva,
Piscina, Laboratório, Sala de estudos com Wifi e TV, salas equipadas
com Datashow, Parque infantil,
sala de Jazz e teatro, refeitório,
lanchonete.
(Da educação Infantil ao Fundamental: meditação, culinária,
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