Militares, e para 2020, o novo
Preparatório aos Vestibulinhos
Regionais / Qualidade dos
serviços prestados em Educação,
Mestres altamente qualificados e
promoção à preparação de Jovens
que galgam a Carreira Militar por
meio de concurso público, visando
ESTABILIDADE e ASCENÇÃO
PROFISSIONAL, que garanta uma
melhor qualidade de vida no
presente e no futuro, bem como,
a preparação dos Jovens aos
processos seletivos de Instituições
Educacionais Regionais como
Instituto EMBRAER, CEPHAS, ETEC,
entre outras, para a promoção
da qualificação profissional e que
oportunize a melhor colocação no
Mercado de Trabalho Especializado, nas mais variadas áreas de
atuação profissional.
eCOmpO
Técnico/Ensino Médio
Endereço: Rua Raul Ramos de
Araújo 283 - Santana - São José
dos Campos – (12) 3922-8655
- Whats (12) 982460333 - relacionamento@ecompo.com.br
Diferenciais / Atrativos
Cursos de Técnico em Informática,Técnico em Prótese Dentária
,Técnico em Química e Ensino
Médio .Salas de multimídia com
recursos audiovisuais ,biblioteca
especializada. Amplos laboratórios de informática, conectados
via wireless e com acesso a internet ,laboratório de hardware,
laboratórios de Prótese Dentária
com equipamentos de ultima
geração e amplo laboratório
Diferencial de Química. A Ecompo conta com corpo docente
formado por mestres e doutores
que preparam excelentes técnicos para mercado de trabalho;
além de parceria com empresas
locais e regionais ampliando a
oportunidade para estágios e
empregos para nossos alunos.
Para o ensino de médio a Ecompo adota o renomado método de
ensino UNO. A Ecompo oferece
ainda o tradicional concurso
de bolsas. 44 anos Formandos
técnicos para o mercado. Seu
futuro profissional já tem endereço certo!
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eSCOLa Cirandinha
Educação Infantil
Endereço: Rua: Cali, 36 Jardim
América, São Jose dos Campos (12) 3931-2322 - eicirandinha@
gmail.com
Diferenciais / Atrativos
Crianças a partir de 1 ano de idade.
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Estrututa física com amplo parque
de areia em área total de 1800 m2
e pátio coberto. Sala para exibição
de vídeos, biblioteca, brinquedoteca, parque coberto, salas de aulas
amplas, ventiladas e iluminadas.
Todos os ambientes pensados para
ajudar a criança a se desenvolver
plenamente.
Aulas extras de ballet, artes
marciais, inglês, educação física
e música.
Equipe de profissionais qualificados nas áreas de pedagogia,
psicopedagogia, educação física,
língua inglesa e música
Períodos: manhã, tarde, integral e
semi-integral
Colônia de férias no mês de julho
para os alunos do período integral
Emercor (saúde médica)

paralelo e Módulos de Educação a
Vida Familiar.
eSCOLa de edUCaçãO
inFantiL dente de Leite
Berçário e Pré-Escola
Endereço: Rua Carlos Chagas, 138,
Jd Esplanada 12242-730 - (12)
3923-9225 - (12) 99611-0123 www.escoladentedeleite.com.br
- ee.leite@uol.com.br
Diferenciais / Atrativos
25 Anos promovendo o desenvolvimento integral de crianças de 4
meses a 5 anos. Equipe multidisciplinar, pedagoga, psicopedagoga,
psicóloga, musicalização no
berçário, inglês, capoeira, expressão
corporal na pré-escola, aulas extras
de música, judô e balet.
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eSCOLa de edUCaçãO
inFantiL e berçáriO
griLO FaLante
Educação Infantil e Berçário
Endereços: Unidade 1 – Rua Santa
Elza, nº 218, Vila Adyanna - (12)
3911-4367 - Unidade 2 – Avenida
Barão do Rio Branco, nº 78, Jardim
Esplanada – (12) 3322-7488 –
(12) 3322-7489 - Facebook - @
escolagrilofalante - Instagran:
escola.grilo.falante
Diferenciais / Atrativos
A Escola de Educação Infantil e
Berçário Grilo Falante adota uma
metodologia de linhas mistas,
unindo as principais teorias da
aprendizagem para compor suas
ações didáticas. O caminho do conhecimento deve respeitar o ritmo
de cada aluno e acompanhar as
novas gerações que transformarão
o mundo em que vivemos. Sempre
com enfoque na visão humanista,
baseada em projetos que visam
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eSCOLa CriStã
batiSta regULar
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Endereço: Rua Wladimir Herzog,
32, Bosque dos Eucaliptos – São
José dos Campos – (12) 39166900 – secretaria@ecbr.org.br –
www.ecbr.org.br
Diferenciais / Atrativos
Escola de Educação Escolar Cristã.
Associação de pais com fins não
econômicos.
Educação Infantil: Ballet, Judô,
Inglês e Teatro.
Ensino Fundamental I: Inglês,
Educação Musical, Contação de
História e Ensino Religioso.
Ensino Fundamental II: Projeto
Alfa (aprofundamentos), Ensino
Religioso e Educação a Vida
Familiar.
Ensino Médio: Projeto ENEM,
Projeto Beta e Gama, Reforço
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valores éticos, sociais e morais.
Tempo ou módulo: Períodos
parciais e integrais de ensino
Atividades que compõem o
Currículo Complementar com
Profissionais Especializados:
- Oficina de Arte e Cultura
- Inglês
- Dança
- Expressão Corporal
- Prevenção Odontológica
- Capoeira de Angola
- Acompanhamento Nutricional
- Acompanhamento Psicopedagógico
- Projetos Tecnológicos
- Projetos Ambientais
- Projetos Sociais
Escola Emanuel Kant - EMAK
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Período Integral
Endereço: Rua Guiana, 184 - Vista
Verde. (12) 3929-2433 – Whatsapp (12) 99139-1865
Instagram: @escola_emak Facebook: EMAK_ Ecola Emanuel
Kant - www.emak.com.br
Mensalidade: Sob consulta
Diferencial/Atrativo
Há 38 anos situada no bairro
Vista verde, a Escola Emak possui
uma pedagogia que busca a
autonomia moral e intelectual
de seus alunos através de uma
proposta sócio-interacionista, e
da aplicação da aprendizagem
significativa e colaborativa com
o uso de metodologias ativas e o
desenvolvimento de habilidades
sócioemocionais. Buscamos
desenvolver também em nossos
alunos valores éticos como:
responsabilidade, tolerância,
solidariedade, cooperação, justiça,
unidade, entre outros. Utilizamos
o Sistema de Ensino Objetivo nas
aulas regulares, além das aulas
de natação, movimento, inglês,
arte, música, empreendedorismo,
Programa Mente Inovadora,
espanhol, e assembleias escolares.
Nossa salas, da Educação Infantil
ao Fundamental, possuem sistema
multimídia com Wi-fi, onde nossa
equipe especializada trabalha
com número de alunos reduzidos
por turma. Nosso parque infantil
possui piso emborrachado para
maior segurança de nossas
crianças. Período integral opcional
para crianças de 03 a 10 anos.
Convênios: EMBRAER, ADC GM,
CTA, INPE, Ericson
eSCOLa dinâmiCa
“aLiCe nader zarzUr”
Endereço: Rua Chile, nº 78
Jardim das Nações - Taubaté
– SP - (12) 3632-7722 - (12)
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