
Cursos para alunos do Fundamental I e II

Vagas limitadas!

Escola de Novas Tecnologias
CURSOS EXTRACURRICULARES

CURSO 1 - Robótica Estrutural,
Motorizada e Programável
Para alunos do Fundamental I e II.
Turma 11 - Sexta-feira das 10h20 às 11h10
        Year 3 ao Year 4 (Fund I)
Turma 12 - Sexta-feira das 11h10 às 12h00
        Year 1 ao Year 2 (Fund I)
Turma 13 - Sexta-feira das 14h00 às 14h50
        Year 1 ao Year 4 (Fund I)
Turma 14 - Sexta-feira das 14h50 às 15h40
        Year 1 ao Year 4 (Fund I)
Turma 15 - Sexta-feira das 15h50 às 16h40
        Year 5 ao Year 10 (Fund II)
Valor total do curso: R$1300,00.
Dividido em até 10 parcelas de R$130,00.

A Empresa

A  Jovem  Engenheiro   surgiu em 
função    de   lacunas    existentes  
dentro do mercado da tecnologia
aplicada  à  educação. 

Observando   que   as   Instituições
de   Ensino  não   tinham   estrutura
tecnológica para incluirem  em suas
grades curriculares,  matérias  espe-
cíficas   de   tecnologia,  a   empresa 
iniciou no  ano  2000,  um   trabalho
para inclusão de cursos extracurricu-
lares de Robótica Educacional. 

Hoje,  após  16  anos   de   trabalho,
acompanhando   o   ritmo    que    a
tecnologia  impõe,   oferece   outros
cursos   que    utilizam     tecnologia
de  ponta, disponibilizando   a  seus
alunos Centros Tecnológicos incluin-
do computadores, impressoras 3D e
todo o material   para   os cursos de
Robótica  Estrutural  e Programável. 

Para efetuar a matrícula/rematrícula dos cursos é 

necessário acessar o seguinte link:

www.jovemengenheiro.com.br/matricula-2018/

Neste link você deverá selecionar o Estado em que 

a escola reside, e na próxima tela você irá 

selecionar o colégio que o aluno frequenta.

Você será direcionado para uma tela onde contém 

toda a instrução de como fazer sua 

matrícula/rematrícula online.

Horários e Mensalidades

Matrícula e Rematrícula

Contato - SP

Jovem Engenheiro
Rua Graça Aranha, 129 / S.C.do Sul -SP
Cep 09520-240
www.jovemengenheiro.com.br

Escritório:  (11)4228-4466
WhatsApp: (11)94067-1196
Coordenador Vitor: (11)99484-4126
roboticamaplebear@jovemengenheiro.com.br

Nossos cursos:

- Robótica Estrutural

- Robótica Estrutural Motorizada

- Robótica Estrutural Programável

JovemEngenheiroEducacao

JovemEngenheirooficial

JovemEngenheiro

Os   alunos  da  Jovem  Engenheiro podem   participar   anualmente
de campeonatos internos e externos

- K*bot Brasil, 2017. - Winter Challenge, 2017.

Todos   os   nossos   cursos   têm  12  parcelas,
excepcionalmente em 2018  serão 10 parcelas
sendo  a  1ª parcela  no  ato  da inscrição  e  9
mensalidades  com  vencimentos  de abril  a
dezembro.

*****Atenção*****


