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EXPERIÊNCIA! Em 2017, as competências e conhecimentos
desenvolvidos pelo Colégio B. A. São Bernardo serão potencia-
dores de outras iniciativas que se revelarão um sucesso!

Com profissionais comprometidos, atendimento individua-
lizado e uma proposta pedagógica com princípios de uma edu-
cação plena aliada a um sistema de ensino modelo em quali-
dade, com inovação tecnológica e respeito às potencialidades
do aluno, o resultado é um ambiente harmonioso e um colégio
completo!

São mais de 2.000 metros de muita área verde, com árvo-
res frutíferas, horta e contato direto com animais. A estrutura
ainda conta com salas interativas, laboratório e quadra polies-
portiva.

Além do período de aula regular, o Colégio oferece o perío-
do integral, com aulas dinâmicas e educativas de sustentabili-
dade, música, leitura, cozinha experimental, educação finan-
ceira e muito mais!

Contamos também com a parceria da escola de Línguas
Yázigi. Oferecendo comodidade e tranquilidade aos pais, é
mais do que um curso de inglês convencional. São aulas ino-
vadoras no colégio, como teatro e coral em inglês, além da
apostila com a interatividade da English Pen.

O esforço a dedicação de todos nas aulas esportivas tam-
bém motivaram campeonatos externos que já proporcionaram
os primeiros títulos ao colégio. O envolvimento nos projetos
pedagógicos favorece integração e consciência de cidadania
aos alunos.

O colégio também conta com acompanhamento de profis-
sionais das áreas de neuropsicologia, fonoaudiologia, psicomo-
tricista e nutricionista. Tudo isso, junto ao carinho e afeto, os
pais encontram segurança e confiança. Já os alunos recebem
uma base sólida com a certeza de um futuro brilhante!
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Endereço: Av. Miro Vettorazzo.
entrada: R. Ferdinando Demarchi, 51

Bairro: Demarchi

Fone: (11) 4347-6533

Site:
www.colegiobasaobernardo.com.br

Email:
colegiobasaobernardo@uol.com.br

Ano Fundação: 2000

Modalidade: berçário, infantil e
fundamental

Proposta: proposta pedagógica com
base em valores, vinculando o
sistema de ensino positivo e livros
didáticos.

Atividades Extras: taekwondo, balé,
futebol, ginástica artística,
informática, espanhol, capoeira,
robótica e inglês.

Avaliação: bimestral, médias numéricas.

Segurança: câmeras externas, local
exclusivo para entrada e saída de
alunos, rotatória interna para fluxo
de veículos controlado e estacio-
namento próprio.

Período de Matrículas: a partir de
setembro.

Mensalidade: variável conforme
nível e períodos. Venha nos fazer
uma visita!

Colégio B.A. São
Bernardo

ficha técnica
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