Análises Clínicas, Eletrônica, Informática, Publicidade e Química.
Endereço: Rua Paraibuna, 70,
Jardim São Dimas – São José dos
Campos - (12) 3928-9822 - colégio.tecnico@univap.br - www.
univap.br/colegios/unidade-centro
- www.facebook.com/colegiosunivap/
Diferenciais / Atrativos
O Colégio Técnico, que esse ano
completa 51 anos de um ensino
tradicional e de referência no
mercado, oferece uma proposta
de Educação completa, abrangendo o Ensino Médio, com um
sistema de ensino consolidado e
de referência, e o Ensino Técnico.
Excelente infraestrutura com
salas de aula equipadas com
recursos audiovisuais, sala de
leitura, laboratórios que atendem
as disciplinas do Ensino Médio e
diversos laboratórios específicos
para cada Curso Técnico. Quadras
para prática de esportes variados e
área de convivência com diversas
cantinas e ampla área verde
para descontração e recreação.
Atividades diferenciadas para
atender os alunos, como Aula de
Robótica, Aulas de Dança, Treino
de Futebol, Plantão de Dúvidas,
Grupo de Estudos e Aulas de
Apoio para área de Exatas, tudo
sem nenhum custo adicional. Além
de todos os projetos pedagógicos,
empreendedores e sociais (como
a Campanha Doe Medula), o
colégio ainda oferece a Escola da
Inteligência, um Programa que
tem como objetivo trabalhar, em
parceria com as famílias, a Inteligência Socioemocional dos alunos,
através de encontros direcionados
para esse fim.
O Ensino Médio pode ser cursado

no modelo concomitante ao
Técnico, no período parcial, com
a possibilidade de ingressar no
mercado de trabalho através do
estágio em diversas empresas de
referência no município.
COLégiOS Univap –
Unidade aqUariUS
Ensino Fundamental I, Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.
Endereço: Rua Dr. Tertuliano
Delphim Júnior, 181 - Jardim
Aquarius, São José dos Campos SP, 12246-080 – (12) 3908-0970
- aquarius@univap.br - www.
univap.br/colegios/unidade-aquarius - www.facebook.com/
colegiosunivap/
Diferenciais / Atrativos
Situada num dos bairros mais modernos de São José dos Campos, o
Jardim Aquarius, a unidade possui
uma excelente estrutura, oferecendo aos alunos um ensino forte e
humanizado, em um moderno prédio que conta com salas de aula
com recursos áudio visuais; laboratórios; anfiteatro; sala de leitura;
espaço de recreação; estúdio de
dança; espaço musical; restaurante; quadras esportivas e uma bela
área verde com quiosques para
descontração, integração e recreação. Incluímos em nossa proposta
e metodologia de ensino diversos
recursos e práticas. Entre as quais:
até o 9º ano, aulas (inclusas na
mensalidade) de dança, de coral,
de Robótica com a estratégia
ViaMaker e recurso interativo de
leitura com a Árvore de Livros. Em
2020 a implantação do Programa
de Educação Socioemocional com
a Escola da Inteligência e a continuidade da nossa parceria com um
dos maiores Sistemas de Ensino
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do País – Sistema de Ensino Poliedro. A Escola se classifica entre
as melhores da região, possuindo
uma proposta de ensino inovadora
baseada no desenvolvimento
das competências e habilidades
acadêmicas e socioemocionais dos
seus alunos.
No Ensino Médio possuímos
uma proposta diferenciada como
Projeto de Orientação Profissional
que visa auxiliar os alunos nas
suas escolhas, estabelecendo
um ensino focado na preparação
para o Enem, oferecendo plantões
de dúvidas, grupos e oficinas de
estudos.
COLégiOS Univap –
Unidade viLLa branCa
Ensino Fundamental I e II e Ensino
Médio Médio
Endereço: Estrada Municipal do
Limoeiro, 250. Jardim Dora – Villa
Branca - Jacareí – (12) 3955-4512
- (12) 3955-4532 - falevillabranca@univap.br – www.univap.br/
colegios/unidade-villa-branca
Diferenciais / Atrativos
Situado na cidade de Jacareí, o
Colégio Univap - Unidade Villa
Branca conta com excelente
infraestrutura, ótimas salas de
aulas, laboratórios, auditórios
com recursos audiovisuais, salas
de leitura, sala de multimídia,
quadras poliesportivas cobertas
e ainda cercado de área verde e
arborizadas que harmonizam o
ambiente. Além da infraestrutura,
o Colégio oferece recreação, aulas
de esportes, dança educativa/
criativa, aulas de música, aulas
de Robótica, plantões de dúvidas,
dentre outros. Destaca-se ainda,
ser associada à UNESCO, ser unidade parceira do Poliedro (Sistema
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de Ensino), com inovações para
2020 da implantação de novas
parcerias como a Árvore de Livros
e a Escola da Inteligência.
FaCULdadeS Univap
Graduação, Pós Graduação Lato e
Stricto Sensu
Endereço: Av. Shishima Hifumi,
2911 Urbanova - São José dos
Campos e Praça Cândido Dias Castejon, 116 - São José dos Campos
- (12) 3947-1099 - Whats App (12)
99725-4268 - Redes sociais: @
univap - www.univap.br
Diferenciais / Atrativos
Com 28 anos de história, a Univap
é uma universidade completa,
formada por 5 faculdades, ofertando mais de 38 cursos nas áreas da
Saúde, Ciências Sociais Aplicadas,
Comunicação, Direito, Educação,
Artes, Engenharias, Arquitetura e
Urbanismo. Além disso possui o
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e Pós Graduação Lato e
Stricto Sensu.
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COtet
Ensino fundamental I e II e ensino
médio.
Endereço: Av. José Olegário de
Barros, 1350 – Vila das Graças,
Taubaté - (12) 3621-4292 - www.
cotet.com.br
Diferenciais / Atrativos
Período integral do 1° ao 5° ano.
Aulas extracurriculares de inglês,
ballet, violão ou guitarra e futsal.
Ensino da rede Pitágoras.
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COtet Jr.
Educação infantil a partir de 2
anos
Endereço: Av. Helvino Moraes,
169 - Vila São José, Taubaté - (12)
3624-7101 - www.cotet.com.br
Diferenciais / Atrativos
No Cotet Jr. Seu filho aprende
habilidades cognitivas, sociais,
comunicativas, autocuidado,
solução de problemas e função
sensório-motoras. Serviço Day care
para crianças, enquanto pai ou
responsável trabalha ou passeia.
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CUrSO mOvame
Cursos Preparatórios aos Concursos Militares e Vestibulinhos
Regionais,
Endereço: Av. Dr. Nelson D’Ávila,
122, 1º andar, Centro, São José
dos Campos, SP – (12) 3303-1255
– (12) 98892-5363 - movamesjc@
movame.com.br; www.movame.
com.br
Diferenciais / Atrativos
Curso Preparatório que mais
aprova nos Concursos das Escolas
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