I. Ensino Médio em tempo integral. Laboratórios para projetos
Maker Steam e Audiovisuais.
O Instituto São José, escola Católica Salesiana, tem como missão a
educação integral de alta qualidade e a evangelização de crianças
e de jovens, por meio do Sistema
Preventivo desenvolvido por Dom
Bosco e Madre Mazzarello, fundamentado no tripé: Razão, Religião
e Amor Educativo (Amorevolezza).
Nosso objetivo é formar “bons
cristãos e honestos cidadãos” que
possam realizar suas potencialidades de bem na construção
de seus projetos de vida como
profissionais competentes, éticos
e empreendedores, engajados
na edificação de uma sociedade
fraterna, solidária e na defesa da
vida (pessoal e planetária).
O Instituto São José atua há mais
de 90 anos em São José dos
Campos, faz parte da maior rede
de escolas católicas da América
Latina: a Rede Salesiana Brasil de
Escolas (RSB-Escolas), que possui
excelente material didático físico e
digital (Edebê Brasil). Em sintonia
com RSB-Escolas, o Instituto São
José é um espaço educativo que
favorece sistematicamente, aqui e
agora, o desempenho progressivo do protagonismo juvenil
incentivado pela ação conjunta
e indispensável “Família-Escola”.
#VEMproINSTITUTO
inStitUtO máximO
de edUCaçãO
edUCaçãO inFantiL,
enSinO FUndamentaL
e enSinO médiO
Endereço: Rua João Américo da
Silva, 384, Centro, Jacareí – (12)
3951-3650 – (12) 3961-6900
- maximo.educacao@uol.com.
br - www.facebook.com/instituto.
maximo.1 - Instagram: @institutomaximodeeducacao
Diferenciais / Atrativos
Quantidade reduzida de alunos
por sala, apoio pedagógico,
atendimento individualizado para
pais e alunos, plantões de Exatas
e Humanas, projeto leitura, projeto
Geometria (a partir do 1º ano), escola de esportes, oficina de dança,
capoeira, xadrez, Inglês, Espanhol,
período integral e convênios com
academias de dança, natação e
escolas de idiomas para alunos e
familiares.
Proposta pedagógica baseada
na Aprendizagem Significativa,
desenvolvendo atitudes de curiosidade, reflexão e crítica, frente ao
conhecimento e à interpretação
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da realidade, tendo como base
a utilização de livros didáticos
do Sistema Ari de Sá – SAS e a
Plataforma de Educação, aliando
conteúdo, tecnologia e serviços.
inStitUtO de teCnOLOgia
de JaCareí - itJ
Educação, Ensino Médio e Técnico
Endereço: Avenida Siqueira Campos, 1174, Centro, Jacareí - (12)
3955-3388 - itj.g12.br - Whatsapp: (12) 99120-5322 - Facebook e
instragram: @itj.jacarei
Diferenciais / Atrativos
O ITJ Ensino Médio e Técnico,
atua há 40 anos na cidade de
Jacareí/SP formando profissionais
qualificados para o mercado de
trabalho.Atuamos em parceria
com grandes empresas da região,
as quais proporcionam oportunidades de estágios com chances
de efetivação aos nossos alunos.
Temos o prazer e o privilégio de
fazer parte da carreira profissional
de todos que nos escolhem como
a melhor opção para Ensino Médio
e Técnico.
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inStitUtO aLpha LUmen
edUCaçãO inFantiL, enSinO
FUndamentaL e médiO
Endereço: ALPHA 1- Rua Clóvis
Bevilacqua 868, Jardim Esplanada
– São José dos Campos - ALPHA
2- Rua Fernão Dias 260, Jardim
Esplanada – São José dos Campos
- (12) 3207- 5060 - contato@
alphalumen.org.br - www.alphalumen.org.br
Diferenciais / Atrativos
Infantil e Fundamental I - bilíngues
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com aulas de música, teatro,
educação emocional, educação financeira, espanhol (até o 3º ano),
inglês, canto coral e orquestra
(violino e violoncelo) e atividades
opcionais (pagamentos de taxa
simbólica ) Judô, dança, mandarim
(3º e 4º anos), robótica, lógica de
programação, xadrez, violão, HQ
(história em quadrinhos), minicursos de autonomia e oficinas de
mágica, arqueologia entre outras.
Ensino Fundamental II - bilíngue
com aulas de filosofia, física, química e biologia (a partir do 6º ano)
e optativas sem custo como robótica, programação, segurança da
informação, criptografia quântica,
preparatório para o torneio First
(nos EUA), cinema e audiovisual,
fotografia, canto coral, orquestra
(Violino e Violoncelo), preparação
para as olimpíadas científicas
(todas), inteligência emocional e
social, meditação, educação financeira e empreendedorismo, design
thinking além de desenvolvimento
de projetos. Oferece também aulas
optativas (com pagamento de taxa
simbólica) iniciação esportiva,
judô, vôlei, futebol de salão, boxe,
yoga, alemão, francês, mandarim,
japonês, teatro, dança, pintura,
violão, piano, HQ (história em
quadrinhos), design de games,
neurociências, minicursos de autonomia e oficinas diversas além de
plantão de dúvidas e tutoria.
Ensino Médio, com inglês intensivo (quatro aulas), oferece os
mesmos cursos do fundamental II
e mais cursos preparatórios para
as especificidades dos vestibulares

nacionais e internacionais (SAT),
Atualidades e Geopolítica, História
da Arte, plantão de dúvidas e
tutoria, orientação vocacional e
profissional, desenvolvimento de
projetos, suporte socioemocional e
múltiplas oficinas entre as quais a
de liderança e oratória.
inStitUtO renaSCença
Educação Infantil e Fundamental
Endereço: Rua Edgard Portes, 315.
Vila São João, Caçapava – 12281150 – (12) 3653-3527 – (12)
99102-9798 - rennetcpv@gmail.
com - www.rennet.net.br
Diferenciais / Atrativos
Ensino Infantil com aulas de
culinária, musicalização e Línguas
(Inglês e Espanhol). Parque Infantil, Sala de Jogos e brinquedoteca,
Laboratório de Informática.
Ensino Fundamental e Médio com
laboratório de Informática (1 computador por aluno), Laboratórios
de Biologia e Química. Sala de
projeção 3D, salas de aula com
lousa digital e Biblioteca. Quadras
Poliesportivas. Sistema de ensino
COC.
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Latte mieLe pLUraL
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Praça Floripes Bicudo
Martins 161 – Jd. Esplanada
II – São José dos Campos – (12)
3204-4340 – adm@lattemiele.
com.br – www.lattemiele.com.br
Diferenciais / Atrativos
PROGRAMA BILÍNGUE. Acompanhamento individualizado da
aprendizagem. Capoeira (incluso no
currículo). Ballet e Judô (extracurricular). Equipe multidisciplinar que
inclui pedagogia, nutrição e saúde.
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mapLe bear
Canadian SChOOL
edU. inFantiL, médiO,
FUndamentaL, téCniCO, etC
Endereço: Av. Linneu de Moura,
1095 - (12) 3209-8318 - atendimento@maplebearsjc.com.br
Diferenciais / Atrativos
Metodologia Canadense, Ensino
bilíngue com aulas 100% em inglês
na Educação Infantil. No Ensino
Fundamental, as disciplinas de
Matemática, Ciências e Língua
Inglesa são ministradas em inglês,
e as aulas de História, Geografia e
Língua Portuguesa, são ministradas
em português. As aulas de música
e Educação Física também são
ministradas em inglês. As salas são
amplas e repletas de estímulos,
livros, tecnologia, além de biblioteca, área verde, quadras, horta e
grande contato com a natureza.
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