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Colégio B.A.
São Bernardo

Endereço: Av. Miro Vetorazzo.
Portaria: R. Ferdinando Demarchi, 51
Bairro: Demarchi
Fone: (11) 4347-6533 / 4347-6769
Site:
www.colegiobasaobernardo.com.br
E-mail:
colegiobasaobernardo@uol.com.br
Ano Fundação: 2000
Modalidade: Berçário, Infantil, Fundamental 1 e 2 (matutino, vespertino, integral)
Proposta: proposta pedagógica com
base em valores, vinculando o Sistema de Ensino Positivo (modelo em
qualidade) e livros didáticos.
Atividades Extras: taekwondo, balé,
futebol, ginástica artística, informática, espanhol, capoeira, robótica e
inglês (Yázigi).
Avaliação: bimestral, média numérica.
Segurança: câmeras internas e externas, local exclusivo para entrada e
saída de alunos, rotatória interna
para fluxo de veículos e estacionamento próprio
Período de Matrículas: a partir de
setembro.
Mensalidade: variável conforme
nível e períodos. Venha nos fazer
uma visita!
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A mais de 17 anos o Colégio B.A. São Bernardo reconhece que
grandes realizações começam desde cedo. Desenvolver emoções é
determinante e O RESULTADO É SEMPRE POSITIVO!
Com uma equipe qualificada e profissionais comprometidos,
o Colégio oferece atendimento individualizado desde o Berçário
até o Fundamental 2 e com uma educação integrada que promove não só o desenvolvimento intelectual, mas também afetivo
e emocional, comprovando que uma educação completa é indispensável para o sucesso do cidadão e do profissional que está se
formando.
Colaboração, criatividade, empatia, pensamento critico e
resiliência são fundamentais para a vida acadêmica. Essas características são desenvolvidas no Colégio por meio da convivência
e de atividades práticas de sustentabilidade, música, produção de
texto, experimentações, educação financeira, robótica, esportes e
o ensino de línguas que completam as disciplinas curriculares.
São mais de 2.000 metros que prioriza a área verde, com
árvores frutíferas, horta e contato direto com animais. A estrutura
do Colégio ainda conta com salas interativas, laboratório, praça
de alimentação externa, quadra poliesportiva e com acompanhamento de profissionais das áreas de neuropsicologia, fonoaudiologia, psicomotricista, nutricionista e odontopediatria.
Em um mundo cada vez mais tecnológico, preparar emocionalmente os alunos é de grande importância para o acompanhamento das transformações. A proposta pedagógica do colégio
atende educação e formação, assim como inovação e tecnologia.
Segundo a Diretora Teresa Simões: “para um bom desempenho
escolar, o primeiro passo é ajudar as crianças a aperfeiçoarem sua
confiança e a controlarem suas emoções”.
Com base na INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, o Colégio B.A.
São Bernardo prepara e desenvolve habilidades essenciais aos
alunos com a certeza de vencer no futuro!

