tividade. Com área ampla, conta
com quadras, piscina, diversos
parques, culinária, laboratórios e
muito mais!
São 38 anos de história, sendo
referência e promovendo uma
educação forte e moderna, aliada
ao prazer de aprender, com o intuito maior de explorar o potencial
de cada aluno.
eSCOLa Saad
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Endereço: Av. Amador Bueno da
Veiga, 1001, Jardim dos Estados
– Taubaté - (12) 3633-5766 escolasaad@escolasaad.com.br
- www.escolasaad.com.br
Diferenciais / Atrativos
Estacionamento interno, ginásio
e quadra poliesportiva, aulas de
música para o ensino fundamental
I, teatro para o fundamental II e
médio, treinamento de voleibol
feminino e futsal masculino.
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eSCOLa WaLter FOrtUnatO
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Endereço: Rua: Bogotá, 204, Vista
Verde – São José dos Campos (12) 3906-1900 - (12) 99745-1621
- www.walterfortunato.com.br walterfortunato@walterfortunato.
com.br - Facebook: escolawalterfortunato - Instagran: @
escolawalterfortunato
Mensalidade:
Educação Infantil e 1º ano: R$
639,26
2º ao 5º ano: R$ 834,64
6º ao 9º ano: R$ 1.041,19
Ensino Médio: R$ 1.177,04
Diferenciais / Atrativos
Sistema de Ensino Positivo com
apostilas bimestrais, portal
Positivo ON e simulados. Aulas
de informática, inglês, música,
plantão de dúvidas e reforço para
o fund. I. Projeto de orientação profissional, com ciclos de
palestras para o Ensino Médio.
Salas interativas, laboratório de
informática climatizado e equipado com projetor, laboratório de
ciências, auditório climatizado,
sala de música climatizada, sala
de artes, quadra coberta, quadra
society, parque infantil com piso
emborrachado, viveiro, pomar e
horta. Desconto para irmãos na
mensalidade escolar.
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eSFera eSCOLa
internaCiOnaL
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II.
Endereço: Av. Anchieta, 908 –
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Jardim Nova Europa - São José
dos Campos - CEP: 12242-280
- (12) 3322-1255 - secretaria@
escolaesfera.com.br - www.escolaesfera.com.br - Redes Sociais: @
esferaescolainternacional
Diferenciais / Atrativos
Educação completa: todo o
conhecimento para uma formação
de qualidade na única escola internacional certificada pelo IB (International Baccalaureate) na região.
Educação Bilíngue. Intercâmbios e
Certificações Internacionais. Escola
contemporânea com metodologias
inovadoras para uma aprendizagem significativa. Infraestrutura e
recursos diferenciados compatíveis
com uma proposta inovadora. Atividades extracurriculares variadas.
grUpO edUCaCiOnaL
igUatemy (COLégiO
igUatemy)
Educação Infantil, Fundamental
e Médio - (à partir de 1 ano de
idade)
Endereço: Educação Infantil e
Berçário: Benedito da S. Ramos,
63 – Jd. Esplanada - 12242-650 –
São José dos Campos – SP - (12)
3921-5328
Ensino Fundamental e Médio:
Santa Clara, 260 - Vila Adyana
- 1223343-630 – São José dos
Campos – SP - (12) 3922-9644 @colégioiguatemy (facebook e
instagran)
Diferenciais / Atrativos
O Colégio Iguatemy trabalha
sobre dois importantes e sólidos
alicerces:
Forte qualidade de ensino;
Formação do caráter dos alunos.
Essa qualidade é implementada
através de três pontos cruciais:
Ótimos professores: profissionais
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com conteúdo, didática, amor e
capacitados periodicamente;
Ótimo Sistema Didático: utilizamos
o ETAPA – o que apresenta os melhores resultados em Olimpíadas
e Vestibulares de primeira linha
– com a metodologia de espiral
crescente de ensino e avaliação
contínua semanal;
Avaliação e aperfeiçoamento
contínuo do desempenho dos
professores e do nível de ensino.
O Colégio realiza pesquisa de opinião e satisfação com Pais, alunos
e funcionários, assim como avalia
anualmente os resultados do
trabalho em relação aos objetivos
previamente acordados. Vale também informar que o Colégio não
visa o volume excessivo de alunos,
pois temos poucos alunos por sala
e queremos permanecer assim,
conhecendo cada um de nossos
alunos e pais pelo nome.
Acreditamos que uma boa
educação também deve englobar
o desenvolvimento humano dos
jovens, pois de nada adianta o
conhecimento se não for utilizado
para o bem. É fundamental, juntamente com a família, desenvolver
nos alunos um bom caráter e educá-los para a felicidade verdadeira
e o desenvolvimento pleno de
suas personalidades e habilidades.
Nessa linha, implementamos
desde a Educação Infantil, a EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS,
de forma direta, com uma aula
semanal que, através da aplicação
de diversas dinâmicas, permite o
contato, entendimento e vivência
de cinco valores absolutos:
Verdade, Conduta Correta, Paz,
Amor, e Não Violência. Como
parte integrante deste programa,
os alunos também são incentiva-

dos a perceber a importância da
responsabilidade social e ajuda ao
próximo.
inStitUtO de deSenvOLvimentO edUCaCiOnaL
“inOvandO O aprendizadO”
ideia
Ensino Fundamental II, Ensino
Médio Técnico e Ensino Técnico a
Distância (EaD)
Endereço: Rua Maria Palmira
Ferreira Ivo, 15 – Bosque dos
Eucaliptos – (12) 3936-1722 –
(12) 3307-5844 - WhatsApp (12)
99759-3227 - www.institutoideia.
com - ideia@institutoideia.com
Diferenciais / Atrativos
Turmas com números reduzidos de
alunos mantendo sempre o aluno
o máximo de assistência.
Escola com responsabilidade social: Projetos empreendedores de
cunho social, junto às instituições
de nossa região.
Desenvolvimento reflexivo das
habilidades socioemocionais:
Professores são capacitados em
habilidades socioemocionais,
auxiliando os alunos na resolução
de conflitos e nas necessidades
decorrentes dos desafios e relações interpessoais.
Material didático apostilado
– Sistema SER que incentiva a
criatividade e o senso crítico do
aluno.
Qmágico: Plataforma de aprendizagem interativa com diversas tecnologias e práticas educacionais.
Aplicativo para acompanhamento
pedagógico
Robótica Educacional
Empreendedorismo com material
pedagógico do Sebrae.
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n inStitUtO SãO JOSé – rede
SaLeSiana braSiL de eSCOLaS
Infantil e Fundamental
Endereço: Rua Presidente
Wenceslau Brás, 75/161 – Jardim
Esplanada - 12242-780 - Infantil
e Fundamental I: (12) 39467401 - Fundamental II e Médio:
(12) 3946-7400 - Whatsapp: (12)
99743-2100 - institutosaojose@
institutosaokose.org.br - www.
institutosaojose.org
Diferenciais / Atrativos
Maternal, Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II, Ensino
Médio e Período Complementar
para alunos da Educação Infantil
ao 9º ano do Ensino Fundamental
II (Manhã e Tarde).
NOVIDADE PARA 2021: Programa
Bilíngue (por International School)
para crianças da Educação Infantil
ao 6º ano do Ensino Fundamental
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