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Para nós do Instituto São José, um legado de inovação
é construído todos os dias em cada aprendizado, em
cada nova amizade, em cada nova ideia. 

Estamos formando a geração da mudança; a geração
que combina razão, religião e amor para transformar
o mundo em um lugar mais justo e acolhedor para
todos.

NOVO ENSINO MÉDIO

ESTUDANTES PROTAGONISTAS 

E COM PROPÓSITO DE VIDA!

Também temos:

DUPLA
CERTIFICAÇÃO

#BESPHERE#BESPHEREReady to the world!

escolaesfera.com.br

12 3322-1255

Única escola internacional no Vale do Paraíba, a Sphere 
é certificada e autorizada a oferecer o Primary Years 
Programme – PYP, para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental I, o Middle Years Programme – MYP, para o 
Ensino Fundamental II e o Diploma - DP para o Ensino 
Médio. O IB Diploma faz parte dos programas criados 
pela fundação suíça International Baccalaureate e 
popossibilita que jovens de 16 a 19 anos tenham 
qualificação internacional, reconhecida por 
universidades em mais de 140 países. 

Preparamos os nossos alunos para entrarem em 
universidades de primeira linha do país ou em várias 
partes do mundo. 
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#BESPHERE READY TO THE WORLD
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CAÇAPAVA   
Colégio Progressão - unidade IV
Atendimento: Educação
Infantil e Ensino Fundamental
Sistema de Ensino Poliedro
:: Rua São Bento, 2 - Vera Cruz.
Tel.: (12) 3653-2700
WhatsApp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
instagram.com/progressaocolegio

Colégio Objetivo Caçapava
Atendimento: infantil
ao ensino médio
Diferencial: aulas de aeróbica,
dança, karatê e informática 
:: Rua 28 de Setembro, 497
Vila Resende - Caçapava
Telefone: (12) 3655-2452
Redes sociais: @objetivocacapava 

CARAGUATATUBA  

Atendimento: Berçário
ao ensino médio 
Diferencial: O Colégio 
Canópus sendo referência em 
educação, com atendimento 
individualizado e um ambiente 
humano e acolhedor, envolve 
alunos e pais no compromisso de 
formar integralmente cidadãos, 
agregando valores e rompendo 
paradigmas. 
:: Av Mato Grosso, 900
Indaiá - Caraguatatuba - SP 
Whasapp: (12) 98236-9868 
Redes sociais: facebook e instagram

Colégio Anglo Módulo  
Atendimento: ensino
médio e pré-vestibular 
:: Rua Sebastião Mariano 
Nepomuceno, 518 - Centro 
Caraguatatuba - Tel.: (12) 3886-3333

ILHABELA   
Colégio Objetivo Ilhabela
Atendimento: educação
infantil até o ensino médio
:: Rua Luiz Amexeiro, 204
Perequê - Ilhabela
Telefone: (12) 99671-3893
Redes sociais: @objetivoilhabela

JACAREÍ  

Colégio Rezende e Rezende 
Atendimento: Berçário
ao Ensino Médio 
Diferencial: O colégio
oferece uma formação de 
excelência, considerando o 
estudante como ser social, 
interativo e produtor do 
próprio conhecimento com 
desenvolvimento de projetos 
variados do berçário ao
ensino médio. 
:: Rua Floriano Peixoto, 27
Centro - Jacareí-SP 
Redes sociais: @rezendecolegio 
www.rezenderezende.com.br 
WhattsApp (12) 99759-3980
Telefone: (12) 3954-3910

Colégio Anglo Jacareí
Unidade Borba Gato
Atendimento: Fundamental I e II
Diferencial: Metodologias 
inovadoras, ativas e significativas.
:: Rua Borba Gato, 72
Jd. Paraíba - Jacareí
 Tel.: (12) 3951.0008
Email: contato@
colegioanglojacarei.com.br
Redes Sociais: @AngloJacarei

Colégio Objetivo Júnior
Atendimento: educação infantil 
ao ensino
fundamental II (6º ao 9º)
Diferencial: A escola oferece 
período Integral do infantil
ao ensino fundamental I,
ensino bilíngue.
:: Rua 3 de abril, 47 - Jd. Leonidia
Jacareí - Telefone: (12) 3953-2911
Redes sociais:@
colegioobjetivojunior

Colégio Anglo Jacareí  
Atendimento: educação
infantil ao pré-vestibular
:: Rua Ramira Cabral, 57
Centro - Jacareí
Tel.: (12) 3951-4022
Redes sociais: @AngloJacareiempv
Email:
contato@anglojacarei.com.br

///ESCOLAS ///

Grupo Meon de Comunicação
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Colégios Univap - Villa Branca - Jacareí
Atendimento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, 
Ensino Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio
Diferencial: Situado na 
cidade de Jacareí, o Colégio 
Univap - Unidade Villa 
Branca conta com excelente 
infraestrutura, amplas salas de 
aulas, laboratórios, auditórios 
com recursos audiovisuais, 
quadras poliesportivas 
cobertas e ainda cercadas de 
área verde e arborizadas que 
harmonizam o ambiente. Além 
da infraestrutura, o Colégio 
oferece aulas de Recreação, 
Treinos de Esportes, Ballet/
Jazz, Street Dance, Música, 
Robótica, Plantões de dúvidas 
e Reforço escolar, já inclusos 
nas mensalidades. Destaca-se 
ainda, ser associado à UNESCO, 
além de ser Unidade parceira 
do Sistema de Ensino Poliedro, 
Árvore de Livros, Escola da 
Inteligência e Via Maker. 
Já tendo implementado no 
Ensino Médio em 2021 a BNCC 
juntamente com a exploração 
dos Itinerários Formativos, 
trazendo dinamismo, coragem, 
novas habilidades acadêmicas 
e socioemocionais para a 
formação dos jovens
em todos os segmentos.
:: Est. Municipal do Limoeiro, 250
Jardim Dora – Villa Branca
Jacareí 
E-mail: falevillabranca@univap.br 
www.univap.br/colegios/
unidade-villa-branca
Tel.: (12) 3955-4512
(12)3955-4532 
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: www.facebook.com/
colegiosunivap/

PINDAMONHANGABA
Colégio Progressão - unidade III
Atendimento: educação
infantil ao pré-vestibular
Sistema de Ensino Poliedro
Diferencial: Educação Infantil
com período integral (Hora Certa)
e ensino bilíngue. Sistema de 
Ensino Poliedro
:: Rua Caraguatatuba, 620
Parque das Nações
Tel.: (12) 3648-2658
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
instagram.com/progressaocolegio

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

Colégio Joseense
• Unidade I: Educação Infantil ao
Ensino Médio + Médio Técnico
:: Rua Yoshikatsu Ilda, 08
Jd. Oriente 
Telefone: (12) 3931-9436
Whatsapp: (12) 99654-5581
• Unidade II: Berçário a Educação
Fundamental + Integral
:: Av. Livio Veneziani, 151
Jardim Uirá - Tel.: (12) 3909-7979
Whatsapp: (12) 99103-2907
Site: www.colegiojoseense.com.br
Redes sociais: @colegiojoseense

Sphere International School
Atendimento: Educação
Infantil ao Ensino Médio
Diferencial: única escola bilíngue 
com a certificação IB-International 
Baccalaureate do Vale do Paraíba. 
Proposta pedagógica diferenciada
e aprendizagem por
meio de projetos.
:: Av. Jorge Zarur, 650 - Jd. Aquarius
São José dos Campos
Telefone: (12) 3322-1255
www.escolaesfera.com.br
Redes sociais: @sphereschoolsjc

Anglo Cassiano Ricardo
Atendimento: Ensino 
Fundamental, Médio, Superior e 
Pós-Graduação)
No Anglo, a proposta educativa 
une o aprendizado de 
conhecimentos acadêmicos, 
de valores e de atitudes para 
possibilitar uma completa 
formação acadêmica e humana 
de nossos alunos. O jeito 
de ser e de fazer do Anglo 
amplia as possibilidades de 
escolha e as oportunidades 
no mundo acadêmico, pessoal 
e profissional e, tudo isso, 
concorre para uma vida feliz.
:: Rua Laurent Martins, 329
Jardim Esplanada II
São José dos Campos
Telefone: (12) 2134-9100
WhatsApp 12992521658
www.anglocassianoricardo.com.br
www.facebook.com/anglosaojose

Miriam Ricci
Escola Montessoriana
Atendimento: Berçário
e educação infantil
Diferencial: método 
Montessouri, inglês para todas 
as turmas, diariamente a partir 
de 1 ano e período integral com 
atividades extracurriculares: 
ritmos, capoeira, música, circo, 
yoga e mais inglês
:: Rua Jorge Barbosa Moreira, 128
Vila Ema - São José dos Campos
Telefone: (12) 2012-9707
WhatsApp: (12) 99650-9700
Site: www.miriamricci.com.br
Redes Sociais: escolamiriamricci
Email: secretaria@miriamricci.com.br

///ESCOLAS ///
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Instituto São José
Rede Salesiana Brasil de Escolas 
Cursos: Maternal, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e Finais, Ensino 
Médio e Período Complementar 
para alunos da Educação 
Infantil ao 9º ano do Ensino 
Fundamental Anos Finais 
(Manhã e Tarde). 
NOVIDADE PARA 2022:
Programa Bilíngue com extensão 
do Infantil ao
7º ano do Ensino Fundamental 
Anos Finais. 
Diferencial: 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 de Dom Bosco e de 
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 95 anos em São José dos 
Campos, faz parte da maior rede 
de escolas católicas da América: 
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”.
:: Rua Presidente Wenceslau Brás, 
75/161 -  Jd. Esplanada
São José dos Campos
Infantil e Fundamental Anos 
Iniciais: (12) 3946-7401 
Fundamental Anos Finais
e Médio: (12) 3946-7400 
Matrículas para 2022:
(12) 99743-2100 
E-mail: institutosaojose@
institutosaojose.org.br 
Site: www.maisentusiasmo.com.br

Colégio Inspire
Atendimento: ensino
infantil ao ensino médio
Diferencial: Aulas de inglês, 
música, esportes e fotografia
:: Rod. Presidente Dutra, Km 145
Vila Tatetuba - SJCampos
Telefone: (12) 4009-4321
Telefone: 4102-0057
Email: 
secretaria@colegioinspire.com.br
Redes sociais: @colegioinspire
Site: paginadelinks.com/
colegioinspire

Escola Moppe
Do Berçário ao Fundamental II 
São 39 anos de história, sendo 
referência de educação forte 
e moderna, moldada por 
valores éticos, conteúdos 
sólidos e competências que 
preparam os alunos para os 
desafios da vida. Oferecemos 
ainda o programa de inglês 
com certificação Cambridge, 
período complementar bilíngue, 
atividades extracurriculares 
como NBA basketball school, 
futsal, patinação artística, 
ballet, desenho, dentre outras. 
Uma estrutura física privilegiada 
com muito verde e espaços 
diversos. Oferecemos ainda, sem 
custo adicional, programação 

de games, empreendedorismo, 
educação financeira, TCC no 
9º ano e muito mais. Temos 
também diversos parques, 
piscina, quadras, laboratórios, 
horta, biblioteca, culinária, 
minicidade e várias outras 
coisas. Cada espaço foi pensado 
para favorecer o contato 
com a natureza e as práticas 
pedagógicas. Tudo isso com 
muito afeto e uma equipe 
capacitada para oferecer a 
melhor base aos alunos.
:: Av. Lineu de Moura, 1655
Urbanova
Telefone: (12) 3949-9380
ou (12) 99661-1437 
E-mail: moppe@moppe.com.br 
Site: www.moppe.com.br 
Facebook e Instagram: /
escolamoppeoficial

Berçário Moppe Bambini
Planejado para oferecer um 
ambiente seguro, limpo, 
saudável e cercado de afeto para 
os bebês a partir dos quatro 
meses de idade, o berçário 
Moppe Bambini proporciona, 
por meio de um lugar lúdico 
e divertido, os estímulos 
adequados, que incentivam 
a oralidade, a motricidade, o 
desenvolvimento emocional, 
físico e intelectual. Os pais 
podem acompanhar a rotina 
do bebê, por meio de câmeras 
monitoradas.
:: Rua Carlos Chagas, 346
 Jd. Esplanada
 Tel.: (12) 3204-4610
ou (12) 99645-4255 
E-mail: bambini@moppe.com.br 
Site: www.moppe.com.br 
Facebook e Instagram: 
/escolamoppeoficial

Tesla Robótica Educacional 
Atendimento: Educação
Infantil ao Ensino Médio 
Diferencial: Escola de Robótica
 e Programação, aulas 
100% práticas, professores 

///ESCOLAS ///
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Por que 
escolher uma 
Escola Montessori?

A criança, o professor e o ambiente são

respeitados e preparados de acordo

com a metodologia estruturada pela

ciência e filosofia desenvolvida por

Maria Montessori. A criança é a

protagonista na sala de aula!

Respeito e Autonomia

Os conteúdos são trabalhados de forma

concreta: vida prática, sensorial,

linguagem, matemática, conhecimento

de mundo, artes e experiências científicas

em sala de aula. Alfabetização fonética
de forma natural, concreta e motivadora!

Aprendizagem Concreta

Conheça nossa Escola
Equipe especializada no Método

Aulas de Inglês todos os dias

Diversos parques 

Disciplina positiva

Pediatra

Nutricionista

E muito mais... 

No coração da Vila Ema

www.miriamricci.com.br
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especializados, foco em 
competições e olimpíadas. 
:: Unidade Vista Verde 
Rua  México, 183 
:: Unidade Vila Adyana
(The Family) 
Rua Eng. Prudente Meireles
de Morais, 241 
:: Unidade Jardim Satélite
(The Family) 
Rua Cocanha, 390 
:: Unidade Cererê (The Family) 
Rua Oswaldo Ricci, 409 
Telefone: (12) 99644-7170 
www.teslarobotica.com.br 
Redes sociais: @teslarobotica

Escola Monteiro Lobato
Atendimento: educação infantil
ao ensino fundamental
Diferencial: ensino integral
:: Av. São João, 2500
Jd .das Colinas - São José dos Campos
(12) 3928-9700
Email:
escola@monteirolobato-sjc.com.br
Redes sociais: @
escolamonteirolobatosjc
Site: monteirolobato-sjc.com.br

São José dos Campos
Ensino Médio Técnico em 
Informática
:: Rua Saigiro Nakamura, 400
Vila Industrial
São José dos Campos-SP
Telefone (12) 2134-9000
Pindamonhangaba
Ensino Médio Técnico
em Informática
:: R. Suíça, 1255 - Santana 
Pindamonhangaba - SP
Telefone: (12) 3521-8500
Site: www.sp.senac.br/ensinomedio
Redes Sociais: /senacsaopaulo

Sede da ONG
Rua Clóvis Bevilacqua, 868
Jd. Esplanada - São José dos Campos 
e-mail: contato@alphalumen.org.br
Projeto Escola Alpha Lumen
R. Cel. Manoel Martins Júnior
Jd. Esplanada II - São José dos 
Campos - SP - Tel.: (12) 3207-5060
• Processo Seletivo: Infantil,
Ensino Fundamental I e II, 
1ª Série do Ensino Médio
Diferencial: O Projeto Escola do 
Instituto Alpha Lumen trabalha 
a gestão do conhecimento e do 
autoconhecimento num amplo 
espaço que traz uma forte 
conexão com a natureza (jardins e 
bosque). A escola é uma estrutura 
viva com uma metodologia 
estruturada para fortalecer o 
desenvolvimento da inteligência 
cognitiva tanto quanto a 
emocional, social e relacional. A 
Alpha também é especializada 
no apoio a estudantes com altas 
habilidades. Além do núcleo 
comum acadêmico, a Alpha 
traz uma grande diversidade de 
cursos e atividades para atender a 
singularidade de cada estudante.
Cursos: Abaixo estão alguns 
dos cursos oferecidos para 
que o estudante possa compor 
sua grade formativa para além 
da acadêmica, com duração 
anual ou semestral garantindo 
flexibilidade na escolha. Os mais 
de 40 cursos são agrupados em 
oito TRILHAS, entre elas:
• TRILHA STEAM (science, 
technology, engineering, arts, 
mathematics) – Robótica, 
Programação, Design e 
programação de Games, 
Time FIRST, Química do 
cotidiano, a Biologia do Mundo, 
Aprofundamento e Preparação 
para as Olimpíadas.

• TRILHA ARTE E CULTURA
Desenho, HQ, Violão, 
Violino, Viola e Violoncelo 
(Orquestra Alpha Lumen), 
Teatro, Fotografia, Pintura, 
Audiovisual, Escultura, Canto 
Coral, Street Dance etc.
• TRILHA LINGUAGENS
Bilíngue em Inglês, Semiótica, 
Escrita criativa, Jornalismo, 
Mandarim, Japonês, Alemão, 
Espanhol, Francês.
E ainda: Trilha sociedade e 
mundo, Trilha esporte e saúde, 
Trilha sustentabilidade, Ttrilha 
preparação para a vida e Trilha 
empreendedorismo.
www.alphalumen.org.br

Colégio Poliedro
Ensino Fundamental
Anos Finais e Ensino Médio 
:: Av. Dr. Eduardo Cury, 50
Jd. das Colinas
São José dos Campos 
www. colegiopoliedro.com.br 
Telefone: (12) 3928 1616 
Atendimento a 
famílias interessadas: 
atendimentocolegiosjc@
sistemapoliedro.com.br

Colégio Nova Geração 
Continue fazendo do
seu presente um lugar
de muito futuro.
:: Avenida Andrômeda, 2049
Jardim Satélite
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Telefone: 3937.7373
WhatsApp: 99770.2742 
www.colegiongeracao.com.br 
Instagram: novageracaocolegio 
Facebook: @nova.geracao.9699 

Centro Educacional Objetivo Aquarius
Atendimento: 
• Ensino Bilíngue
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental I
• Fundamental II
• Novo Ensino Médio
(12) 3904-2100
(12) 99718-0490 (whats)
Rodrigo Reis Tuy, 1200
Jardim Serimbura
(Próximo ao Anel Viário)

Colégios Univap – Unidade Aquarius
Atendimento: Ensino Fundamental 
Anos Iniciais, Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio
Diferencial: 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 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.
:: Rua Dr. Tertuliano Delphim 
Júnior, 181 - Jardim Aquarius
São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3908-0970
E-mail: aquarius@univap.br 
www.univap.br/colegios/
unidade-aquarius
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: ww.facebook.com/
colegiosunivap/

Colégios Univap – Unidade Centro
Colégio Técnico Antônio Teixeira 
Fernandes
Ensino Médio Técnico
Cursos Técnicos: Administração,
Análises Clínicas, Eletrônica, 
Informática, Publicidade e Química.
Atendimento: Ensino médio 
técnico
Diferencial: 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.
:: Rua Paraibuna, 70
Jd. São Dimas
São José dos Campos
Telefone: (12) 3928-9822 
E-mail: colégio.tecnico@univap.br 
www.univap.br/colegios/
unidade-centro
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: www.facebook.com/
colegiosunivap/

COC São José dos Campos
O COC alia moderna tecnologia 
educacional à tradição de ensino 
com professores altamente 
qualificados oferecendo uma 
formação multidisciplinar pautada 
em valores éticos, estímulo 

///ESCOLAS ///
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(12) 99644-7170

Tesla Robótica
 Educacional

MMAATTRRÍÍCCUULLAASS
  AABBEERRTTAASS

22002211  --  22002222

www.teslarobotica.com.br

Professores próprios e especializados 

Sem custo de material 

Foco em competições e olimpíadas 

Aulas de Robótica e Programação

Somos uma empresa de Robótica Educacional que atua dentro 
das melhores escolas da região ou em suas 4 unidades, com o 
objetivo de criar uma cultura tecnológica de forma lúdica e ensinar 
a  geração  dos  nativos  digitais  a  utilizar  tecnologia  de  modo 
consciente a partir da Educação Infantil até o Ensino Médio.

Quem somos?

4 Unidades em 
São José dos Campos - SP Nas melhores 

escolas da região  

/teslaroboticaeducacionalcontato@teslarobotica.com.br /teslarobotica

Unidade Vista Verde
R. México, 183

Unidade Vila Adyana (The Family)
R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 241

Unidade Jardim Satélite (The Family)
R. Cocanha, 390

Unidade Cererê (The Family)
R. Oswaldo Ricci, 409 

Plano de aula personalizado 
Para potencializar o aprendizado, nossa equipe desenvolve
um plano de aula personalizado para cada aluno ou escola   

Resultado Comprovado
141 Medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica 2021 e
2 equipes classificadas para etapa Nacional Prática 

Agende uma aula experimental
Dentro da escola do seu filho ou em uma de nossas
4 unidades em São José dos Campos - SP

Abrindo portas para um novo mundo na educação!
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Av. Mato Grosso, 900/970
Indaiá - Caraguatatuba/SP

(12) 3883-8096

Conquistando um
Futuro Brilhante Nosso maior diferencial 

é que respeitamos cada 
aluno como um indivíduo 
único e especial. Nossos 
objetivos estão alinhados 
com os deles e isso nos 
faz ir mais longe. Juntos!

AbertasMatrículas

colegiocanopus

Do berçário ao
ensino médio
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à autonomia intelectual e ao 
desenvolvimento de habilidades 
e competências necessárias à 
vida e ao trabalho. Já alinhado 
com o novo ensino médio e as 
exigências da BNCC, o COC em 
2021 oferecerá maior carga horária, 
novas disciplinas à escolha dos 
alunos nas diferentes áreas do 
conhecimento e excelência também 
no ensino on-line.
:: Av. Dr. Nelson d’Ávila, 1202
Jd. São Dimas - São José dos Campos
Telefone: (12) 2134-9300
Whatsapp (12) 99130-2669
E-mail: cocsjc@cocsjc.com.br
Site: https://cocsjc.com.br
Instagram: /coc.sjc

Colégio Luce Prima
Atendimento: educação
infantil ao ensino fundamental
Diferencial: ensino bilíngue
:: R. José Augusto dos Santos, 145
Floradas de São José
São José dos Campos
Telefone: (12) 3939-2347
WhatsApp 12 974069089
Site: linktr.ee/colegioluceprima
Redes sociais: @colegioluceprima

Opção Kids 
Atendimento: Berçário
dos 6 meses a 2 anos, Educação 
Infantil de 2 a 5 anos. 
Diferencial: 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. 

Rua Pandiá Calógeras, 205
Jardim Esplanada - SJC - SP 
Telefone: 3922-0063 
E-mail: gestao@opcaoeduca.com.br 
Redes sociais @escolaopcaokids

Coleção Opção 
Atendimento: Ensino 
Fundamental I e II, Ensino 
Médio regular e concomitante 
aos técnicos em Administração, 
Informática, Meio Ambiente, 
Mecatrônica. 
Diferencial: Metodologia 
baseada na neurociência, aliada 
ao Sistema de Ensino FTD e ao 
programa socioemocional. Aulas 
diárias de inglês, programação 
de games e robótica completam 
o currículo dos alunos do Ensino 
Fundamental ao Médio. 
Endereço: Praça Cândida Maria 
César Sawaia Giana,  64
Jardim Apolo - SJC - SP 
Telefone: 3922-7180 
E-mail: pedagogico@
grupoeducacionalopcao.com.br 
Redes sociais:
@grupoeducacionalopcao

SÃO SEBASTIÃO  
Objetivo São Sebastião
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio
Rua Agripino José do
Nascimento, 177
Vila Amélia - São Sebastião
Tel.: (12) 3893-3100
Site: www.colegiossebastiao.com.br

TAUBATÉ  
Colégio Cassiano Ricardo Anglo Taubaté
Atendimento: ensino
fundamental II ao ensino médio
:: Rua Barão da Pedra Negra, 209 
Centro - Taubaté
Telefone: (12) 2123-9100
WhatsApp 1221239100
Site: www.anglotaubate.com.br
Redes sociais: /AngloTaubate 

Colégio Progressão - unidade I
Atendimento: Ensino
médio e pré-vestibular
:: Av. 9 de Julho, 51 - Centro
Telefone: (12) 3621-6030
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
Instagram: @progressaocolegio

Objetivo Júnior
Atendimento: ensino
fundamental ao ensino médio
:: Av. John Fitzgerald Kenedy, 20
Jardim das Nações, Taubaté
Telefone: (12) 3631 -7070
WhatsApp 11991059999
Site: http://linktree.com.br/
objetivo_oficial
Redes sociais: /objetivo_oficial

Colégio Progressão - unidade II
Atendimento: Educação
Infantil e Ensino Fundamental;
Diferencial: Educação Infantil
com período integral (Hora Certa)
e ensino bilíngue. Sistema de 
Ensino Poliedro
:: Av. Itália, 1351 - Centro
Telefone: (12) 3622-3033
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
Instagram: @progressaocolegio

UBATUBA  
Colégio Anglo
Atendimento: educação
fundamental ao ensino médio
:: Av. João Duarte Ferreira, 200
Jd. Carolina Ubatuba - SP
Telefone: (12) 3833-4308
WhatsApp 12 99671 3893
Site: www.angloubatuba.com.br
Redes sociais: /angloubatuba

///ESCOLAS ///
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Na Moppe, o aluno adquire conteúdos importantes 
para a vida acadêmica de forma prática, quando 
experimenta, testa e, com a mediação do 
professor, constrói seu conhecimento, o que 
garante um aprendizado mais sólido.

Base moral que prepara o aluno para 
suas relações humanas. Aqui, os 
valores são desenvolvidos no dia a 
dia, de forma integrada aos projetos 
e atividades.

Aqui os estudantes são preparados para 
se tornarem pessoas autônomas que 
superam desafios com habilidade, 
ousadia e empatia. Para isso, o 
desenvolvimento de competências faz 
parte dos objetivos pedagógicos.

Se para levantar uma casa firme é preciso uma estrutura resistente, o que é 
necessário para construir um ser humano completo? Uma base forte. E essa 
estrutura humana precisa ser moldada por valores éticos, conteúdos sólidos e 
competências que desenvolvam cidadãos preparados para os desafios da vida. 
Na escola Moppe, é o equilíbrio dessa tríade educacional que aponta o caminho 
da formação dos estudantes.

MATRÍCULAS 2022

ABERTAS

CONTEÚDOS SÓLIDOS

COMPETÊNCIAS

VALORES ÉTICOS

MOPPE: BASE FORTE PARA A VIDA

BERÇÁRIO • EDUCAÇÃO INFANTIL • ENSINO FUNDAMENTAL I E II 
PERÍODO COMPLEMENTAR BILÍNGUE • ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

/escolamoppeoficialwww.moppe.com.br

AGENDE SUA VISITA:
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///GRADUAÇÃO E PÓS ///
LORENA  
UNISAL - Centro Universitário
Salesiano de São Paulo Unidade 
Atendimento: graduação
e pós-graduação 
:: R. Dom Bôsco, 284
Centro, Lorena
Telefone: (12) 3159-2033
Redes sociais: @unisal

PINDAMONHANGABA  

UNIFUNVIC
• Atendimento - Graduação, Pós- 
Graduação e Colégio Técnico. 
• Diferencial: Uma das 
melhores Instituições em 
qualidade de ensino na região, 
com  premiações e certificações 
internacionais. Com mais de 
87% de professores mestres e 
doutores. Ensino inovador com 
Metodologias Ativas de Ensino 
e Aprendizagem.  Ensino de 
qualidade, sempre atrelado 
às tecnologias avançadas com 
cursos atualizados para a 
formação profissional.  Amplo 
programa de bolsas facilitando o 
acesso aos cursos de graduação. 
::  Estrada Radialista Percy Lacerda,  
1000 Pinhão do Borba. 
Telefone:  (12) - 3648 8323
WhatsApp (12) 99650 7709 
 E-mail: vestibularfunvic@
unifunvic.edu.br 
Site:  www.unifunvic.edu.br                                                                                                                       
Redes Sociais:  @unifunvic

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

Universidade Anhembi Morumbi
:: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 4050

Jd. Aquários - São José dos Campos  
Telefone: 0800 015 9020 
Redes sociais: @anhembi.morumbi 
Atendimento: graduação, 
pós-graduação, EAD, 
Semipresencial, Educação 
Corporativa, Mestrados e 
Doutorados 
Diferencial: Primeira 
universidade internacional do 
Brasil. A Anhembi Morumbi 
possui toda a expertise 
da primeira universidade 
internacional do país e oferece 
aos seus alunos uma formação 
acadêmica multicultural 
completa, tanto no Brasil quanto 
no exterior. 
Institucional: A Anhembi 
Morumbi oferece cursos 
inovadores, que antecipam as 
tendências de mercado e criam 
novos padrões educacionais. 
Além disso, proporciona aos 
estudantes uma visão global do 
mercado, tornando-os aptos a 
atuar em qualquer parte do País 
e do mundo. 
Em 1970, a Anhembi Morumbi 
nascia como a primeira 
faculdade do Brasil a oferecer 
curso superior na área de 
Turismo. Naquela época, muitos 
não entendiam a amplitude 
do segmento de Turismo, 
nem mesmo sua importância 
para a economia do País. 
Conceitos como potencial 
turístico e hospitalidade 
foram introduzidos. E o mais 
importante: foi iniciado um 
processo efetivo de qualificação 
profissional, cada dia mais 
valorizado pelo mercado 
de trabalho. Desde então, o 
pioneirismo marca a história 
da Anhembi Morumbi, 
determinando mudanças 

profundas também nos rumos 
do ensino superior brasileiro. 
São muitos os exemplos de 
cursos inéditos lançados 
pela Instituição, entre eles, 
Gastronomia, Quiropraxia, 
Design Digital e Aviação Civil 
– áreas nas quais se tornou 
referência de ensino.

Faculdade Anhanguera 
Atendimento: graduação,
pós-graduação e cursos livres 
Diferencial: PEP - 
(Parcelamento Estudantil 
Privado): Programa de onde 
os alunos podem parcelar 
a faculdade, pagando parte 
enquanto estudam e parte 
depois de formado
::  Av. Dr. João Batista de Souza 
Soares, 4121 - Jd. Morumbi 
Telefone: (12) 3512-1300

Redes sociais: @
fanhanguerasaojose
 

Fundação Armando
Alvares Penteado (FAAP)
Atendimento: pós-graduação,
extensão e cursos livres
:: Ed. Hyde Park
Av. Cassiano Ricardo, 401
5° andar - Sala 508
Parque Res. Aquarius
São José dos Campos - SP
Telefone (12) 3925-6400
Telefone: (12) 3925-6400
Redes sociais: @naFAAP
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“Sou Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida, tenho valores cristãos.”

• Berçário
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental I e II
• Ensino Médio
• Programa Bilíngue
• Período Integral

Matrículas
Abertas!
2022

(12) 3941-1956
(12) 98157-5415

redefranciscana
cfnsa

www.cnsa.com.br
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///GRADUAÇÃO E PÓS ///
FGV - Grupo Conexão
Atendimento: pós-graduação
em administração de empresas,
MBA presencial,  MBA online
e cursos de curta duração  
:: Av. Benedito Matarazzo, 9403
Jardim Oswaldo Cruz
Telefone: (12) 3924-8524
Redes sociais: @UniveritasOficial

UNIVAP
Universidade do Vale do Paraíba
Atendimento:  A Universidade 
do Vale do Paraíba – Univap, 
reconhecida pelo MEC em 1992, 
é uma instituição comunitária 
sem fins lucrativos, de ensino, 
pesquisa e extensão. A história 
da Univap teve início a partir 
de 1954, com a criação da 
Faculdade de Direito do Vale do 
Paraíba. 
Depois, outras Faculdades 
foram surgindo em decorrência 
das necessidades da região, 
principalmente de São José 
dos Campos, que estava em 
acelerado crescimento com a 
chegada de inúmeras indústrias. 
Hoje, a Universidade possui mais 
de 30 cursos de graduação nas 
diversas áreas do conhecimento, 
administrados pelas Faculdades 
de Direito, Ciências da Saúde, 
Engenharias, Arquitetura 
e Urbanismo, Educação e 
Artes e de Ciências Sociais 
Aplicadas e Comunicação. Como 
Universidade, oferece também 
Educação Continuada e a Pós-
Graduação Stricto Sensu, com 
quatro programas de Mestrado 
e três de Doutorado.  A Univap 

possui, no Campus Urbanova, 
a maior infraestrutura da 
Universidade: o Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(IP&D), que disponibiliza 44 
laboratórios, equipados com 
aparelhos de alta precisão e 
de última geração; o Centro de 
Estudos da Natureza, que agrega 
o Serpentário, o Borboletário e 
o Viveiro de Plantas Medicinais 
e o Observatório de Astronomia 
e Física Espacial. Possui 
atualmente 2 Campi
em São José dos Campos 
(Urbanova e Castejón).
::  Campus Urbanova
Av. ShishimaHifumi, 2911 Urbanova 
::  Campus Castejón
Praça Candido Dias Castejon, 116 
Centro  - São José dos Campos
Telefone: (12) 3947-1000
Redes sociais: @univap
Facebook:www.facebook.com/univap

UNIP - Universidade Paulista
Atendimento: cursos superiores 
nas áreasbiológicas, exatas, 
humanas, cursos tecnológicos e 
pós-graduação.
Diferencial: Cursos superiores 
nas áreas biológicas, exatas, 
humanas, Cursos tecnológicos e 
pós-graduação.
:: Rodovia Presidente Dutra
Km 157,5 - Pista Sul
Jardim Limoeiro
Telefone: (12) 2136-9000
Redes sociais: @UNIP.oficial

Super Estágios
Atendimento: cadastramos 
gratuitamente os estudantes 
do ensino médio, técnico e 
superior, para encaminha-los 
para estágios remunerados nas 
empresas parceiras
:: Av. Paulo Becker, 151 loja 05
Vila Adyana, São José dos Campos
Whatsapp: (12) 3221-4220
Instagram: @superestagios.sp.vale
Facebook: @superestagios
E-mail:
adm.vale@superestagios.com.br

TAUBATÉ  
FGV - Grupo Conexão
Atendimento: graduação 
Diferencial: pós-graduação,
MBA e  curso de curta duração 
:: Avenida Charles Schnneider, 1700
Vila Costa- Taubaté
Telefone: (12) 3683-0800 

Universidade de Taubaté
Atendimento: graduação,
pós-graduação e cursos de extensão
Diferencial: conta com 
convênios que possibilitam que 
os estudantes façam intercâmbio 
em instituições de ensino superior 
do exterior, em países como 
Espanha, Portugal e México 
:: Reitoria - R. Quatro de Março, 432
Centro, Taubaté
Telefone: (12) 3625-4100
Redes sociais: @Unitau
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DICAS PARA O ENEM 2021

Márcio Guedes

MÁRCIO GUEDES, COORDENADOR-GERAL DO POLIEDRO, 
TRAZ BOAS ORIENTAÇÕES PARA QUEM VAI ENFRENTAR 
MAIS ESSA ETAPA DA VIDA.  

DECATLO
Para começar, imagine que 
você, candidato do Enem, 
é um atleta de decatlo. O 
professor faz essa comparação 
para explicar que “o aluno 
não se prepara só numa 
modalidade, mas em várias, 
assim como o atleta tem que 
se preparar psicologicamente, 
nutricionalmente e estar 
com o sono em dia”. Expert 
no assunto, Guedes tem um 
Modelo de Preparação Global 
que consiste em Conteúdo, 
Capacidade Cognitiva, Aspecto 
psicológico/Emocional e 
Estratégia. Cada item tem de 
ser trabalhado ao longo do 
período que antecede a prova.

CONTEÚDO
Neste quesito, leitura 
e interpretação são 
indispensáveis. A prova 
é formada por questões 
de múltipla escolha, cada 
uma com até três minutos 
para ser resolvida. O exame 
aborda temas clássicos como 
matemática, português, losoa e 
sociologia. “Saber fazer prova 
é saber resolver problemas 
em menos de três minutos”, 
enfatiza o professor.

CAPACIDADE COGNITIVA
“A cabeça tem que ficar 
pensando por cinco horas 
e meia (que é o tempo de 
duração das provas), o ideal 
é que pense de forma ativa, 
clara e racional. A tendência 
humana é se cansar; a pessoa 
pode ler e interpretar uma 
informação precipitadamente, 
errar uma conta”. Não consta 
no edital, mas é como se 
o Enem te dissesse “estou 
avaliando sua capacidade 
de ter a cabeça ativa por 
cinco horas e meia”. Por isso, 
atenção, memória e raciocínio 
são necessários ao praticar 
exercícios e aprender novas 
informações.

ASPECTO
PSICOLÓGICO/EMOCIONAL
Para muitos alunos entre 17 e 
22 anos, o Enem é o primeiro 
grande desafio da vida. 
Também não está no edital 
do candidato, mas o controle 
emocional é avaliado, sim. 
“Se me deparo com uma 
questão que me trava, num 
assunto em que sempre me dei 
bem, tenho que entender que 
isso acontece. Para alunos, 
é muito fácil se abalar”. 

“Travar” e ter “branco” na 
hora da prova são comuns até 
para os disciplinados e bem 
preparados, por isso, cuidar da 
cabeça é tão relevante quanto 
aprender fórmulas. A cobrança 
vinda de si mesmo e dos pais 
é bem-vinda, desde que seja 
de um jeito produtivo, sem 
pressão ou ameaças. Também 
conta muito à maneira como 
encaramos os desaos diários. 
O coordenador ressalta que 
desanimar é normal, ninguém 
trabalha no mesmo ritmo todos 
os dias, mas orienta a não se 
prender ao perfeccionismo. 
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LINGUAGENS
SIMULADO ENEM

QUESTÃO
Satélites artificiais são dispositivos projetados para funcionar no espaço que 
circunda a Terra. Eles dispõem de uma infraestrutura de serviços, incluindo 
comunicação de dados, fornecimento de energia, provimento de posição e 
outras funções customizadas. A principal orientação usada para se projetar 
um satélite é a definição da sua missão. É a partir dela que todos os outros 
ingredientes – requisitos, funcionalidade, tipo de órbita, tempo de vida etc. 
– serão definidos. Satélites artificiais têm uma variedade grande de missões.
Agência Espacial Brasileira. “Satélites”. Disponível em: <http://www.aeb.gov.br>. Acesso em: 26 maio 2020.

O fragmento do texto, retirado da página da Agência Espacial Brasileira, órgão 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, constitui uma:
A) enumeração das partes mais notáveis e dos materiais que compõem 
satélites artificiais.
B) narração do processo de construção e lançamento de satélites artificiais.
C) instrução para a definição de missões de satélites artificiais.
D) opinião acerca da importância do desenvolvimento de satélites artificiais.
E) descrição de características relacionadas à funcionalidade de satélites artificiais.
___________________________________________________
QUESTÃO
Alegria, alegria
Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar quarenta músicos para 
tocar um uníssono. (Mile Davis, durante uma gravação)
antes havia orlando silva & flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. antes 
havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. antes de ontem o 
céu estava muito azul e eu & ela passamos por baixo desse céu. ao mesmo 
tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá.
do lado de cá não resta quase ninguém. apenas os sapatos polidos refletem os 
automóveis que, por sua vez, polidos, refletem os sapatos...
VELOSO, C. Seleção de textos. São Paulo: Abril Educação, 1981.

Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso 
apresenta um:
A) A escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos.
B) regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet.
C) padrão inusitado, com um registro próprio, decorrente da criação poética.
D) nova sintaxe, identificada por uma reorganização da articulação entre as frases.
E) emprego inadequado da norma-padrão, gerador de incompreensão 
comunicativa.
___________________________________________________
QUESTÃO
TEXTO I
A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios 
riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e 
sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna 
a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecno-
logia e põe em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace 
defende um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que 
não se utilize de produtos tóxicos, por entender que só assim teremos agri-
cultura para sempre.
Disponível em: www.greenpeace.org. Acesso em: 20 maio 2013.

TEXTO II
Os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacio-
nal não representam um risco à saúde maior do que o apresentado por alimen-
tos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola.
Essa é a posição de entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e para Agricultura (FAO), o 
Comissariado Europeu para Pesquisa, Inovação e Ciência e várias das principais 
academias de ciência do mundo.
A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saú-
de, resultante do consumo de alimento geneticamente modificado (GM) “entre 
a população dos países em que eles foram aprovados”.
Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 20 maio 2013.

Os textos tratam de uma temática bastante discutida na atualidade. No 
que se refere às posições defendidas, os dois textos:

A) revelam preocupações quanto ao cultivo de alimentos geneticamente 
modificados.
B) destacam os riscos à saúde causados por alimentos geneticamente modificados.
C) divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente 
modificados.
D) alertam para a necessidade de mais estudos sobre sementes modificadas 
geneticamente.
E) discordam quanto à validade de pesquisas sobre a produção de alimentos ge-
neticamente modificados.
___________________________________________________
QUESTÃO
As alegres meninas que passam na rua, com suas pastas escolares, às vezes 
com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentan-
do o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora; essas 
meninas; essas coisas sem importância.
O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, 
riem musical, riem desafinado, riem sem motivo; riem.
Hoje de manhã estavam sérias, era como se nunca mais voltassem a rir e falar 
coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O 
corpo da menina encontrado naquelas condições, em lugar ermo. A selvageria 
de um tempo que não deixa mais rir.
As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra; 
essas mulheres.
ANDRADE, C. D. Essas meninas. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985.

No texto, há recorrência do emprego do artigo “as” e do pronome “es-
sas”. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para:
A) intensificar a ideia do súbito amadurecimento.
B) indicar a falta de identidade típica da adolescência.
C) organizar a sequência temporal dos fatos narrados.
D) complementar a descrição do acontecimento trágico.
E) expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola.
___________________________________________________
QUESTÃO

 

Disponível em: http://jconlineinteratividade.ne10.uol.com.br. Acesso em: 17 set. 2015.

Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma 
crítica a respeito da:
A) dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais.
B) capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes.
C) possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais.
D) ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores.
E) escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população.
___________________________________________________
QUESTÃO
 

Disponível em: portal.pmf.sc.gov.br. Acesso em: 27 jun. 2015.
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LINGUAGENS
SIMULADO ENEM
As informações presentes na campanha contra o bullying eviden-
ciam a intenção de:
a) destacar as diferentes ofensas que ocorrem no ambiente escolar.
b) elencar os malefícios causados pelo bullying na vida de uma criança.
c) provocar uma reflexão sobre a violência física que acontece nas escolas.
d) denunciar a pouca atenção dada a crianças que sofrem bullying nas escolas.
e) alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras.
___________________________________________________
QUESTÃO
A expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis 
explicações e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio 
do trabalho de linguistas que estão desenterrando as raízes do português bra-
sileiro ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de 
viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o 
século XVI, coletados em instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. No acervo de documentos que servem para 
estudos sobre o português paulista está uma carta de 1807, escrita pelo solda-
do Manoel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, 
o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, 
bateu o pé: “Nem por bem, nem por mar!”, não se casaria. Um linguista pesqui-
sador estranhou a citação, já que o fato se passava na Vila de São Paulo, mas 
depois percebeu: “Ele quis dizer ‘nem por bem, nem por mal!’. O soldado escre-
via como falava. Não se sabe se casou com a filha do fazendeiro, mas deixou 
uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX.”
FIORAVANTI, C. Ora pois, uma língua bem brasileira. Pesquisa Fapesp, n. 230, abr. 2015 (adaptado).

O fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem apa-
recer em textos escritos. Além disso, sugere que:
A) os diferentes falares do português provêm de textos escritos.
B) o tipo de escrita usado pelo soldado era desprestigiado no século XIX.
C) os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis.
D) as formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português 
antigo escrito.
E) as origens da norma-padrão do português brasileiro podem ser observadas em 
textos antigos.
___________________________________________________
QUESTÃO
Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo 
seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens. 
Uma espécie de grande máquina industrial, incitante, tentacular, entra em ação. 
Mas bem depressa a simples lei da oferta e da procura segundo as necessida-
des não vale mais: é preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, pro-
vocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso.
CAUQUELIN, A. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005 (adaptado).

No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Cauquelin 
reflete ações que explicitam:
A) métodos utilizados pelo mercado de arte.
B) investimentos realizados por mecenas.
C) interesses do consumidor de arte.
D) práticas cotidianas do artista.
E) fomentos públicos à cultura.
___________________________________________________
QUESTÃO
A
Esbraseia o Ocidente na agonia
O sol... Aves em bandos destacados,
Por céus de ouro e púrpura raiados,
Fogem... Fecha-se a pálpebra do dia...

Delineiam-se além da serrania
Os vértices de chamas aureolados,
E em tudo, em torno, esbatem derramados
Uns tons suaves de melancolia.

Um mundo de vapores no ar flutua...
Como uma informe nódoa avulta e cresce
A sombra à proporção que a luz recua.

A natureza apática esmaece...
Pouco a pouco, entre as árvores, a lua
Surge trêmula, trêmula... Anoitece.
CORRÊA, R. Disponível em: www.brasiliana.usp.br. Acesso em: 13 ago. 2017.

Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particular-
mente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Corrêa, 
remete(m) a essa estética:
A) as metáforas inspiradas na visão da natureza.
B) a ausência de emotividade pelo eu lírico.
C) a retórica ornamental desvinculada da realidade.
D) o uso da descrição como meio de expressividade.
E) o vínculo a temas comuns à Antiguidade Clássica.
___________________________________________________
QUESTÃO
Menino de cidade — Papai, você deixa eu ter um cachorro no meu sítio? — 
Deixo. — E um porquinho-da-índia? E ariranha? E macaco e quatro cabritos? 
E duzentos e vinte pombas? E um boi? E vaca? E rinoceronte? — Rinoceronte 
não pode. — Tá bem, mas cavalo pode, não pode? O sítio é apenas um terreno 
no estado do Rio sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto precisa 
acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele 
é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda e ele, que nasceu no Rio e 
vive nesta cidade sem animais.
CAMPOS, P. M. Balé do pato e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1988.

Nessa crônica, a repetição de estruturas sintáticas, além de fazer o tex-
to progredir, ainda contribui para a construção de seu sentido,
A) demarcando o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade.
B) opondo a cidade sem animais a um sítio habitado por várias espécies diferentes.
C) revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em 
seu sítio. 
D) pondo em foco os animais como temática central da história narrada nessa 
prosa ficcional.
E) indicando a falta de ânimo do pai, sem maiores perspectivas futuras em relação 
ao terreno.
___________________________________________________
QUESTÃO
O debate sobre o conceito de saúde refere-se à importância de minimizar a 
simplificação que abrange o entendimento do senso comum sobre esse fe-
nômeno. É possível entendê-lo de modo reducionista, tão somente, à luz dos 
pressupostos biológicos e das associações estatísticas presentes nos estudos 
epidemiológicos. Os problemas que daí decorrem são: a) o foco centra-se na 
doença; b) a culpabilização do indivíduo frente à sua própria doença; c) a cren-
ça na possibilidade de resolução do problema encerrando-se uma suposta 
causa, a qual recai no processo de medicalização; d) a naturalização da doen-
ça; e) o ceticismo em relação à contribuição de diferentes saberes para auxiliar 
na compreensão dos fenômenos relacionados à saúde.
BAGRICHEVSKY, M. et al. Considerações teóricas acerca das questões relacionadas à promoção da 
saúde. In: BAGRICHEVSKY, M.; PALMA, A.; ESTEVÃO, A. (Org.). A saúde em debate na educação física. 

Blumenau: Edibes, 2003.

O texto apresenta uma reflexão crítica sobre o conceito de saúde, que 
deve ser entendida mediante:
A) dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos.
B) pressupostos relacionados à ausência de doenças nos indivíduos.
C) responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis.
D) intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde.
E) compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacio-
nados à saúde.

Material disponibilizado no caderno do ENEM.
As respostas das questões estarão disponíveis
no portal MEON: www.meon.com.br
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MATEMÁTICA
SIMULADO ENEM

QUESTÃO
Uma empresa resolveu promover uma ação solidária em benefício de uma 
organização não governamental (ONG) que ajuda crianças carentes. Para essa 
ação, cada colaborador da empresa contribuirá, segundo suas possibilidades, 
com a doação de um ou mais quilogramas de alimentos não perecíveis. A em-
presa comprometeu-se a entregar à ONG o dobro da quantidade total (em 
kg) de alimentos arrecadados por meio das doações de seus colaboradores.
O setor financeiro dessa empresa tem N colaboradores, dos quais um é o ge-
rente. Nesse setor, o gerente doará 20 kg de alimentos, e cada um dos demais 
colaboradores doará 2 kg de alimentos.
A quantidade total de alimentos (em kg) que a ONG receberá em função das 
doações dos colaboradores do setor financeiro da empresa é expressa por
A) 2N + 18
B) 2N + 20
C) 4N + 36
D) 4N + 40
E) 4N + 44
___________________________________________________
QUESTÃO
Em Geometria, arbelos é uma região plana delimitada por uma semicircunfe-
rência de diâmetro D e duas semicircunferências de diâmetros d e D – d, como 
mostra  Figura 1. A Figura 2 é uma fotografia de uma escultura na forma de 
arbelos existente na Holanda.

Disponível em: <www.rpm.org.br>. Acesso em: 3 abr. 2020. (Adaptado)

 

A escultura holandesa é composta de três arcos (semicircunferências). Os diâ-
metros do maior e do menor desses arcos medem 24 m e 5 m, respectivamente.
Utilize 3,14 como aproximação para π.
O perímetro, em metro, da arbelos correspondente à escultura holandesa é
A) 75,36.
B) 91,06.
C) 150,72.
D) 182,12.
E) 301,44.
___________________________________________________
QUESTÃO
Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200,00 em um Fundo de 
Investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% 
ao mês. Esse Fundo possui cinco planos de carência (tempo mínimo necessário 
de rendimento do Fundo sem movimentação do cliente). Os planos são:
• Plano A: carência de 10 meses;
• Plano B: carência de 15 meses;

• Plano C: carência de 20 meses;
• Plano D: carência de 28 meses;
• Plano E: carência de 40 meses.

O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor ini-
cialmente aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as 
aproximações: log 2 = 0,30 e log 1,05 = 0,02. Para que essa pessoa atinja seu 
objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, 
deverá optar pelo plano:
A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.
___________________________________________________
QUESTÃO
Um pintor cobra R$ 240,00 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de 
trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 
8 horas por dia com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse 
último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de 
trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia 
de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 m². 
Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa, com uma área total de 260 
m². Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para 
que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente 
para a pintura é de R$ 4 600,00.
Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o 
orçamento do cliente?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
___________________________________________________
QUESTÃO
A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$ 200,00. O valor da as-
sinatura mensal, já incluso na conta, é de R$ 40,00, o qual dá direito a realizar 
uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações 
para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente li-
gações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. 
Para reduzir os custos, o gerente planeja, para o próximo mês, uma conta de te-
lefone com valor de R$ 80,00. Para que esse planejamento se cumpra, a redu-
ção percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de:
A) 25%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E) 75%
___________________________________________________
QUESTÃO
Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do 
seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui quatro cha-
ves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das po-
sições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão.
A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é 
determinada por:
A) 6.
B) 8.
C) 12.
D) 16.
E) 24.
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___________________________________________________
QUESTÃO
Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pre-
tende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza, 16 veículos 
são da cor vermelha e o restante, de outras cores. O cliente não gosta da cor 
vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de contro-
le disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente.
Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade de o cliente ficar con-
tente com a cor do veículo?
A) 16/120
B) 32/120
C) 72/120
D) 101/120
E) 104/120
___________________________________________________
QUESTÃO
O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção bra-
sileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas res-
pectivas alturas, em metro.
 

Disponível em: www.cbv.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

A mediana das alturas, em metro, desses jogadores é:
A) 1,90.
B) 1,91.
C) 1,96.
D) 1,97.
E) 1,98.
___________________________________________________
QUESTÃO
A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas 
de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 cm. 
Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV 
tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa 
sua tela mede X polegadas, conforme ilustração.
 

O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 
polegadas, que tem como razão do comprimento (C) pela altura (A) a 
proporção 4 : 3, e precisa calcular o comprimento (C) dessa TV a fim de 
colocá-la em uma estante para exposição.

MATEMÁTICA
SIMULADO ENEM

A tela dessa TV tem medida do comprimento C,
em centímetro, igual a:
A) 12,00.
B) 16,00.
C) 30,48.
D) 40,64.
E) 50,80.
___________________________________________________
QUESTÃO
Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, uti-
lizando a escala 1 : 500, sendo que as quadras possuem as mesmas 
medidas, conforme a figura.
 

O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do 
comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela 
media 73 m.
O valor a ser colocado na planta, em centímetro, referente ao comprimento 
da ponte deve ser:
A) 1,46.
B) 6,8.
C) 14,6.
D) 68.
E) 146.
___________________________________________________
QUESTÃO
Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo, em minuto, que 
um motorista novato gasta para completar certo percurso. No Quadro 1 
figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 
sete vezes. O Quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade 
do tempo, segundo o valor do desvio padrão.
 

Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabili-
dade do tempo é:
A) extremamente baixa.
B) baixa.
C) moderada.
D) alta.
E) extremamente alta.

Material disponibilizado no caderno do ENEM.
As respostas das questões estarão disponíveis
no portal MEON: www.meon.com.br
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