leitura, musicalização, jazz,
futsal, natação, etiqueta,
empreendedorismo, educação
financeira, violão, judô, teatro,
jazz, programação e robótica.
Ensino Médio: PVR (projeto
vida e realização) autoconhecimento, orientação vocacional,
empreendedorismo, simulados)
COLégiO téCniCO OpçãO
Ensino Fundamental, Médio e
Técnico
Endereço: Praça Cândida Maria
Cesar Sawaia Giana, 64, Jardim
Apolo I – São José dos Campos
- (12) 3922-7180 Whatsapp
(12) 97404-4521 - www.colegiotecnicoopcao.com.br
Diferenciais / Atrativos
Administração, Meio Ambiente
e Mecatrônica.
A metodologia baseada na
neurociência, aliada ao Sistema
de Ensino FTD e ao programa
socioemocional, com o material
assinado pelo psicoterapeuta
Leo Fraiman, torna o colégio,
o melhor ambiente para o
desenvolvimento de todas as
competências e habilidades do
século XXI.
Aulas diárias de inglês,
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programação de games, robótica
completam o currículo dos alunos
do Ensino Fundamental ao Médio.
O Fundamental recebe especial
atenção, tendo sua proposta
pedagógica baseada em vivências
e experimentações, tornando
o ambiente escolar um grande
laboratório de aprendizagem.
O acolhimento e o brincar são
prioridades na rotina de nossas
crianças.
A estrutura física conta com salas
multimídias, quadra poliesportiva,
rede wi-fi, sala de estudo e laboratórios de programação, eletrônica
e mecânica. A recém inaugurada
sala Maker, completa o projeto de
metodologias ativas que está sendo implantado no colégio, agora
como uma instituição Google for
Education.
Em 2020, através do nosso
programa “Opção in Home”,
oferecemos toda a estrutura para
que nossos alunos continuassem
seu aprendizado e desenvolvemos projetos para que nossa
equipe pudesse continuar com
eles diariamente, preservando as
bases pedagógicas e cuidando dos
aspectos emocionais.
Como consequência do trabalho

desenvolvido temos crianças
felizes e autônomas e jovens
que alcançam, a cada ano, um
resultado ainda melhor no ENEM
e oportunidades nas maiores empresas da região, consolidando o
reconhecimento dessas empresas,
que tem no colégio, um referencial
para a busca de estagiários.
eSCOLa OpçãO kidS
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Rua Pandiá Calógeras,
205 – Jardim Esplanada – São
José dos Campos – (12) 39227180 - 3922-0063 - Whatsapp
(12) 99639-0123 - www.escolaopcaokids.com.br
Diferenciais / Atrativos
A Escola Opção Kids traz uma
formato diferente e mais gostoso
de aprender. Nosso trabalho está
baseado na teoria sócio-construtivista, onde a criança é protagonista de seu desenvolvimento.
Através de vivências, brincadeiras,
contação de histórias e muito
amor proporcionamos um ambiente repleto de encantamentos para
que a criança desenvolva competências e habilidades sociais,
emocionais e psicomotoras.
A estrutura física conta com salas
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planejadas e ateliê de artes, na
área externa, as crianças podem
usufruir de um amplo espaço de
lazer e recreação. A escola possui
ainda uma horta natural para
que, desde pequenos, os alunos
tenham contato com a natureza
e saibam respeitar a terra e os
alimentos. A ênfase ambiental é
uma das principais preocupações
da Escola Opção Kids que oferece
aos seus alunos conhecimentos
sobre o meio ambiente de forma
motivadora e divertida para que
o contato com a natureza seja um
hábito a ser levado para a vida
toda.
Outro diferencial é a alimentação
que a escola oferece aos alunos.
Com um nutricionista especializada em cardápio infantil, a escola
Opção kids oferece uma alimentação balanceada e com todos os
nutrientes que a criança precisa.
Venha sonhar conosco, atendemos
bebês e crianças de 6 meses a 5
anos em período parcial e integral.
COLégiOS Univap – Unidade
CentrO - COLégiO téCniCO
antôniO teixeira FernandeS
Ensino Médio Técnico
Cursos Técnicos: Administração,
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